جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب المنصورة شهر نوفمبر
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قيود أفراد وشركات.
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اشرف احمد درويش مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141121عن تجارة
بويات  ،بجهة  :شارع احمد الحداد مجمع المحاكم بملك /احمد فتحى على محمد
 - 2محمد حسان محمد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141444عن عصاره
قصب  ،بجهة  :كفر بدواى القديم بملك /مسعد ابراهيم ابراهيم شاهين
 - 3شهاب رشاد ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن معرض
سيارات  ،بجهة  :ميت محمود بملك  /كمال رشاد ابراهيم السيد
 - 4على العدل على العدل الشحات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن تجارة
سيارات  ، .بجهة  :طناح بملك /عالء الدسوقى محمد الدسوقى
 - 2الصاوى للرحالت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141131عن مكتب رحالت داخلية
( فيما عدا الرحالت السياحية )  ، .بجهة  :منشأة السالم بملك /سهام على السيد
 - 4كمال عطيه عبد المنعم العتبانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن كافى
شوب ( مشروبات بارده وساخنه  ،بجهة  :ابو الفضل عالم بملك /محمد محمد احمد صالح
 - 1نجالء السيد الشحات الشحات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن ورشة حداده
ولحام معادن بالكهرباء  ،بجهة  :الخياريه بملك  /رضا السيد الشحات
 - 1ايمان احمد يوسف عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141431عن تجارة
معرض سيارات  ،بجهة  :المحفوظة بملك  /احالم عبدالسالم رزق
 - 1رضا السيد عبد الغنى الحصاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111113برقم  141441عن صالون
حالقه رجالى  ،بجهة  :نبروه قريه درين بملك /السيد عبد الغنى الحصاوى
 - 11محمود سعد الدين على رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن تجارة
مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية )  ، .بجهة  :العيادية بملك /عصام الدسوقى إبراهيم
 - 11سمير نجاح محمد محمد الخولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141123عن تجارة
قطع غيار سيارات  ، .بجهة  :ميت بدر خميس بملك /رانيا رضا مختار المتولى
 - 12شادى عبد المجيد عبد المجيد خليفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111122برقم  141121عن
مكتب تسويق عقارى ومزادات  ،بجهة  :جمصة بملك /سمير محمد عبد الدايم رزق يوسف
 - 13احمد محمد رشيد ابوالعنين سيد احمد العبادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم
 141111عن بيع نظارات طبيه  ،بجهة  :بلقاس شارع المحكمه بملك  /مجدى االمام السيد جوده
 - 14حسام الدين عبدالصبور الحمادى عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم
 141111عن تجارة واعاده تدوير البالستيك  ،بجهة  :المعصره بملك  /محمود اسماعيل محمد محمود
 ( - 12تابع  ) 141444ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم
 111444عن مكتب استثمار عقارى  ،بجهة  :المنصورة سوق التجار الشرقى بملك /محمد محمد عوض عبده
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 ( - 14تابع  ) 141444ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم
 111444عن مكتب استثمار عقارى  ،بجهة  :له محل بناحية المنصورة  144شارع سوق التجار الشرقى بملك /محمد عوض
محمد عبده عن نشاط /تجارة مالبس اطفال جاهزة ومالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية براس مال 211111
اودع برقم  4131لسنه  2111وقيد برقم 1 111444
 - 11محمد ابو سريع عثمان حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن سنترال
وموبايالت  ،بجهة  :كوم بنى مراس بملك /ايه احمد عبدالحميد احمد
 - 11يوسف محمود يوسف البغدادى جمعة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
تجارة مواد غذائية  ، .بجهة  :المنيل بملك /عز اإلسالم محمود يوسف البغدادى
 - 11وفاء اسامه عياد عياد سلطان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141214عن تجارة
البقاله قطاعى  ،بجهة  :بطرة  /مقابل المعهد الدينى بملك  /محمد احمد الديسطى سليم
 - 21محمد حسن محمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111113برقم  141422عن تجارة
ادوات منزلية  ،بجهة  :مشأه النصر بملك /كامل محمد السيد الحته
 - 21تامر سمير فتحى النعمانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141414عن توريدات
عطور  ،بجهة  :كفر البدماص شارع محمد عمر السيد شارع عبده معروف بملك /احمد حمدى الدسوقى السيد
 - 22وحيد عوض ابراهيم عوض ماضى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141114عن
تجارة زيوت وشحومات  ، .بجهة  :ميت بدر خميس بملك /فريد عوض إبراهيم
 - 23محمد عوض عبدالمجيد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141122عن تجارة
بقالة  ، .بجهة  :بلقاس عزبة جاد أمارة وصبحى بملك /عوض عبد الحميد سالم
 - 24احمد فتحى محمد الحنفى لويح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141124عن مطعم
وجبات سريعة  ، .بجهة  :شارع محمد داود المتفرع من شارع عبد السالم عارف ـ بجوار المرور بملك /محمد عصام الدين توحيد
 - 22جمال على المتولى عبدالحافظ السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141142عن
تجارة ذهب صينى  ، .بجهة  :جمصة منطقة الصفا والمروة بملك /وليد فوزى عبد الغفار محمد
 - 24عوض سرور عبد العاطى السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111111برقم  141113عن تجارة
مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية  ،بجهة  :بطرة مسجد الشيخ جاد الحق بملك /محمد حمدى محمد الشهاوى
 - 21حماده نبيل عبدالحميد منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141421عن مصنع
تريكو ومالبس جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه  ،بجهة  :سالمون القماش بملك  /عادل نبيل عبدالحميد منصور
 - 21مكتب كريم لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141121عن مكتب
استثمار عقارى  ،بجهة  :جمصه  12مايو المجاورة الثانية  2422حديث بملك /مسعد عبد هللا مسعد
 - 21انجى محمد عبدالفتاح عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم  141211عن تجارة
ادوات تجميل  ،بجهة  :شارع البحر القديم بملك  /وائل المرسى صابر على
 - 31رضا سعد مصطفى عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن مكتب
مقاوالت عامه وحكوميه  ،بجهة  :ميت عنتر بملك /سعد مصطفى عباس
 - 31نورا محمد طلعت السيد رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141422عن
تجاره بقاله  ،بجهة  :سندوب خلف اكاديميه السالب بملك /نورا محمد طلعت السيد
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 - 32عمرو حمدى على على الزغمورى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141431عن
تجاره ستائر ومفروشات  ،بجهة  :شارع الترعة  4شارع ام المؤمنين بملك /ياسر حسن احمد
 - 33احمد سمير حامد رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141214عن تجارة
خضار وفاكهه  ،بجهة  :شارع الجمهورية بملك /صبرى مصطفى رزق
 - 34شريف احمد انيس فوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141414عن مستودع غاز
 ،بجهة  :بلقاس طريق ابو حجازى بملك /انيس احمد انيس فوده
 - 32محمد احمد ابوالنجا احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111114برقم  141442عن صالون حالقه
 ،بجهة  :بدواى بملك  /احمد ابوالنجا احمد
 - 34ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن تجارة حبوب واعالف ،
بجهة  :الضهريه بملك  /حمدى محمد عبدالرؤف عيد
 - 31الحسينى مصطفى الحسينى حسن شندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111124برقم 141124
عن مزادات كافتريات  ،بجهة  :المنصوره شندوب النادى الرياضى بملك  /خالد محمد المتولى شندى
 - 31احمد صالح عوض احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن مكتب
إستيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات والنظم التى تنظمها الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات  ، .بجهة  :ميت الكرما بملك /حمدى حمدى عوض أحمد
 - 31وحيده احمد مصباح محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن
تجارة بقاله  ،بجهة  :شربين شارع المعين خلف المعهد الدينى بملك  /يحيى محمد عبد الحميد النصارى
 - 41صبرى محمد صبرى محمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  141112عن
صيانة سيارات  ،بجهة  :المنيل بملك /احمد حسن محمد محمود
 - 41عبدالستار ضيف شاذلى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141422عن مخبز
عيش افرنجى  ،بجهة  :المنصوره  31شارع عبدالسالم عارف بجوار مطعم السيسى بملك  /مها محمد ابوزيد
 - 42شيماء شكرى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111122برقم  141123عن كوافير نسائى
 ،بجهة  :شربين شارع جواد حسنى برج طيبه بملك  /حسنى عبد السالم السيد الجندى
 - 43مروه عادل ابراهيم النخله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141421عن غسيل
وتشحيم سيارات  ،بجهة  :المنصوره  2شارع احمد انور من شارع المصرف بملك  /المليجى المليجى بدوى
 - 44اسالم طلعت شبل محمد توفيق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141431عن تجارة
البقاله  ،بجهة  :الدنابيق بملك  /محمد طلعت شبل محمد
 - 42وائل محمد عطيه سويدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141442عن معرض بيع
حلويات  ،بجهة  :عزبه الشال  3شارع رمضان السيد بملك /محمد عطيه سويدان
 - 44فراج عبدالتواب السعيد بدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141443عن تجارة
اعالف دواجن  ،بجهة  :زيان بملك /عبد التواب البدراوى عبد التواب
 - 41هبه صبرى عبدالبارى حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141211عن تجاره
اكسسوار حريمي  ،بجهة  :ارض النادى بملك /ربيع محمد على حموده
 - 41احمد السيد يوسف محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141211عن تجاره خرده ،
بجهة  :كفرابوزاهر بملك /سهير جمعه حسين
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 - 41عالءالدين عوض شاهين عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111112برقم  141412عن مطعم
وفطاطرى  ،بجهة  :حى الجامعة شارع عمر بن عبدالعزيز بملك  /عمرو ابراهيم عبدالعزيز
 - 21مؤسسه احمد مجدى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111113برقم  141441عن مكتب
مقاوالت عامة  ،بجهة  :برق العز بملك /مجدى الشربينى سيد احمد
 - 21نجالء مسعد غازى على الرشيدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141444عن بيع
لحوم مجمده  ،بجهة  :كفر بدواى القديم بملك  /الشحات عبدالعزيز عبدالبارى
 - 22احمد السعيد ابراهيم محمد محمد العيوطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111111برقم
 141121عن تجارة أقمشة بالجملة وإستيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للقرارات
واللوائح والنظم التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ، .بجهة  :طلخا  1شارع المجمع اإلسالمى بملك/
أحمد نجيب برهام عطوة
 - 23امل مسعد احمد احمد البسطويسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141121عن
تجارة بقاله  ،بجهة  :قراش شارع البحر بملك  /محمد جالل محمد احمد
 - 24احمد منير محمود مصطفى زهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141132عن
تعبئة مواد غذائية  ، .بجهة  :شارع شتا بمدينة السالم بملك /ورثة منير محمود مصطفى
 - 22محمد عطيه عبد السميع محمد عزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن
ماكوالت ومشروبات  ،بجهة  :شارع جبر بجوار المرور بملك /احمد فتحى السيد
 ( - 24تابع  ) 141141محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى 21111111
برقم  141141عن مقاوالت عمومية  ، .بجهة  :الشوامى بملك /عوض عبد العزيز عبد الطيف
 ( - 21تابع  ) 141141محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى 21111111
عن نَشاط
عوض إبراهيم َ
عبده َ
برقم  141141عن مقاوالت عمومية  ، .بجهة  :لَه َم َحالً َرئيسيًا بناحية الشَوامى َمركَز بِلقاس بملكَ /
برقَم  141141دَقهلية .
سِنترال ( فيما َ
عدا اإلنت َرنِت ) أفتِتح فى  2111 /1 /13وقيد َ
 - 21حجازى احمد محمود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن مكتب
رحالت داخليه عدا االنشطه السياحيه ونقل عمال  ،بجهة  :ميت عوام بملك  /احمد محمود احمد حجازى
 - 21ماجد محمود عبد الحميد زهره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141113عن مكتب
استثمار عقارى  ،بجهة  :جمصه  12مايو بملك  /مأمون السيد عبد العزيز
 - 41احمد نعيم حافظ على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن تجارة ادوات
منزليه  ،بجهة  :المنيل بملك  /نعيم حافظ على حافظ
 - 41شعبان المتولى احمد المتولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111111برقم  141112عن تجارة
سيراميك  ،بجهة  :بلجاى بملك /زينب المتولى على حسب هللا
 - 42شادى على على على على الفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141421عن
معرض وتجارة قطع غيار توك توك  ،بجهة  :ابستو مركز نبروه بجوار المدرسة القديمة بملك /على على على على الفار
 - 43سمير محمد ابوالمعاطى ابوزيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،قيد فى  21111111برقم  141431عن صيانة
وتركيب مصاعد  ،بجهة  :المنصوره  44شارع عبدالرازق حموده بملك  /محمد ابوالمعاطى محمد ابوزيد
 - 44ابراهيم على ابراهيم بدران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141444عن بيع
مجالت  ،بجهة  :المنصوره كلية االداب الجديد برج فجر االسالم بملك  /لؤى ابراهيم عبدالمؤمن ابراهيم
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 - 42محمد احمد حماد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141441عن مقلة لب ،
بجهة  :المنصورة شارع  11بملك /محمد احمد حماد
 - 44السيد عبد هللا السيد عبد السالم الجوهرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم 141144
عن مكتب مقاوالت وتوريدات حمامات سباحه ومستلزماتها  ،بجهة  :المناشوه بملك /نجالء محمد السيد بيلى
 - 41نجالء محمد عبد المجيد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن
اكسسوار حريمى  ،بجهة  :المنصوره شارع قناة السويس بملك  /مصطفى وطه وخالد وشيماء وابراهيم ومواهب االء محمد ابراهيم
المتولى
 - 41محمد السيد غازى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن مكتبة  ،بجهة
 :المشاية حسنى مبارك  2شارع االشقر بملك /رضا عبد هللا حسام الدين شاهين
 - 41الزحاف الكسسوار المحمول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141441عن اكسسوار
محمول  ،بجهة  :نبروه شارع كلبوباترا  13بملك /صباح صبرى عبد الهادى المال
 - 11ثريا بكر الشحات اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111121برقم  141113عن تجارة حبوب
واعالف  ،بجهة  :الجوهرى بملك  /محمود الشحات اسماعيل عبد ربه
 - 11مدحت منصور بيومى على حصان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111111برقم  141212عن
ورشة ميكانيكا سيارات  ،بجهة  :الخيارية بملك  /مصطفى محمد ابراهيم حسين
 - 12العدل ثروت العدل السعيد عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111111برقم  141121عن تجارة
مستحضرات تجميل  ، .بجهة  :منية محلة دمنة بملك /مصطفى محمود محمود عبد المنعم
 - 13احمد المحمدى زكى حافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141432عن مكتب
مقاوالت عامه  ،بجهة  :جمصه بملك /نشوى السيد عبدالعزيز يوسف
 - 14اشرف حلمى عبد الخالق طلبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111114برقم  141414عن تجارة
قطع غيار سيارات  ،بجهة  :طلخا طريق بلقاس بجوار الفيومى للحلويات بملك /امجد عزت صالح
 - 12احمد رضا عبد المعطى محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111124برقم  141141عن صيانة
سيارات وزيوت وشحومات  ،بجهة  :طلخا طريق شربين طريق المعاهدة بملك  /رضا عبد المعطى محمود
 - 14شريف محمد بدران عوض السروى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141141عن
بالى استيشن فيما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه موافقه امنيه رقم /111لسنه ، 2111بجهة 1 :ش طه شوقى
الباز مدينه مبارك بملك /عاطف احمد محمد ابراهيم
 - 11محمد الناشى المتولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن ورشة نجارة
يدوى  ، .بجهة  :كفر بهوت بملك /حنان على محمد محمد رضوان
 - 11مصطفى محمود عبدالهادى مطاوع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141211عن
تجارة ادوات كهربائية  ،بجهة  :شارع صالح الدين بملك  /هيثم فرج ابوالسعيد
 - 11اشرف الشمبابى الرفاعى محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن تجارة
أعالف  ، .بجهة  :قرية  23أبو ماضى الحفير بملك /الراوى أحمد صالح محمد
 - 11احمد اسامة عبدالعزيز الشويخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111122برقم  141144عن مزرعة
مواشى  ،بجهة  :حى السالم بملك /اسامه عبدالعزيز احمد الشويخ
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 - 11على حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141413عن ورشة
اخشاب  ،بجهة  :برق العز بملك  /حسن مصطفى مصطفى الشرقاوى
 - 12وليد فوزى عبد الغفار محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن تجارة
سيراميك  ،بجهة  :جمصه  12مايو بملك  /امل احمد عبدالعزيز
 ( - 13تابع  ) 134232ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى 21111111
برقم  134232عن بيع دواجن مجمدة  ، .بجهة  :طلخا شارع المنحل بتقسيم أبو العز بملك /أحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى
 ( - 14تابع  ) 134232ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى 21111111
ضرب
شارع ال َم َ
حرم ال َمنزالوى المتف َِرع مِ ن ِ
شارع م َ
برقم  134232عن بيع دواجن مجمدة  ، .بجهة  :لَه َم َحالً َرئيسيًا بال َمنصورة ِ
برقَم  134232دَقهلية .
بعِزبة الشال بملك /أَح َمد َجمال شَحاتة َ
عن نَشاط َمكت َب هَندسى ومقاوالت عامة وقيد َ
 - 12عالء جميل احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141214عن معمل البان ،
بجهة  :بهوت مركز نبروه منشأه البدراوى بملك /حمدينه محمد محمد
 - 14محمد جمال سالمه غانم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111122برقم  141121عن مكتب دعايه
واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافقه امنيه رقم  ، 4122بجهة  :المنصوره 11شارع ساميه الجمل بملك/
احم محمود عبدالرازق هيكل
 - 11سمير عبدالحكيم الشربينى داود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141423عن بيع
حلويات  ، .بجهة  :شربين شارع الجيش بملك /أيمن توفيق رزق حايس
 - 11احمد عبد المحسن عرفه محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن تجارة
اخشاب  ،بجهة  :المنصورة شارع محمد فتحى ميدان الدبل بملك /صادق حسن الشحات ورده
 - 11محمود محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن مصنع
تريكو  ،بجهة  :سالمون القماش بملك  /حمدان عبد الوهاب عبد العليم
 - 11حسن ابراهيم احمد المرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن مكتب
رحالت داخليه فيما عدا االنشطه السياحيه  ،بجهة  :جمصه  12مايو بملك  /خالد محمد عبد المنعم
 - 11محمد الدسوقى مصطفى الدسوقى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
تجارة ادوات كهربائية ونجف  ،بجهة  :السكة القديمة محمد فريد برج قصر النيل بملك /محمد محمد مصطفى صالح المنزالوى
 ( - 12تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم
 14421عن مكتب خدمات الصيانه والتنظيف ( للمنازل )  ،بجهة  :شارع العباسى بجوار مستشفى الطلبه بملك  /رضوان فؤاد
الشافعى
 - 13حسام محمد جالل عبدالحميد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141421عن
مكتب دعايه واعالن ومستلزمات تصوير فيما عدا اصدار الصحف والمجالت موافقه منيه رقم 132لسنه ، 2111بجهة  :المنصوره
شارع ام المؤمنين -ش الترعه بملك /مالك احمد بكر
 ( - 14تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم
 14421عن مكتب خدمات الصيانه والتنظيف ( للمنازل )  ،بجهة  :له محل رئيسيا بناحيه المنصوره شارع سوق النجار الغربى
بملك /ابراهيم السيد ابوسعيده عن نشاط  /توريد اجهزه حاسب الى افتتح  1114 /4 /1وقيد برقم  14421دقهليه وله محل بناحية
المنصوره مساكن العبور عماره  1بملك /ورثة
 - 12اميره سالم كمال سالم الغول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141443عن مكتب
تسويق خمات طبيه  ،بجهة  :عزبه باشا ربيع بملك /محمد احمد جاد
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 - 14محمد عبدالهادى السعيد محمد الشناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111113برقم  141424عن
تجارة اسمنت  ،بجهة  :سالمون القماش بملك  /هبه السيد ابوالنصر الشاعر
 ( - 11تابع  ) 121321خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم
 121321عن مصنع بالستيك  ،بجهة  :كفر الغنامة بملك /ايه محمد على
 ( - 11تابع  ) 121321خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم
 121321عن مصنع بالستيك  ،بجهة  :له محل بناحية بلقاس بسنديلة الغنامة مركز بلقاس بملك /محمد على حسن اسماعيل عن
تقطيع اكياس بالستيك من روالت جاهزة افتتح فى  2111 /2 /1وقيد بالقم  121321دقهلية
 - 11عمرو ياسر عادل احمد بدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن تصميم
وبرمجه مواقع موافقه امنيه رقم 22لسنه ، 2111بجهة  :مدينه الفردوس ش على حجازي بملك /كريم محمد محمد الباز
 ( - 111تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111112برقم
 14421عن مكتب خدمات الصيانه والتنظيف ( للمنازل )  ،بجهة  :بديعه احمد صالح عن نشاط  /مكتب تسويق حفالت افتتح فى
 2111 / 1 / 12وقيد برقم تابع  14421دقهليه
 - 111ابراهيم سمير ابراهيم عبد المقصود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم 141411
عن بقاله  ،بجهة  :بلقاس شارع السعادة بملك /ابو بكر احمد عبد الحافظ
 - 112احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141111عن
كوافير حريمى  ،بجهة  :المنصوره شارع االمام البخارى بملك  /هيثم احمد حسين
 - 113احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141111عن
كوافير حريمى  ،بجهة  :المنصوره شارع االمام البخارى بملك  /هيثم احمد حسين
 - 114وسام مصباح ابراهيم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 41110111 ،قيد فى  21111111برقم  141113عن بقالة
وتموين  ، .بجهة  :المعصرة بملك /مصباح إبراهيم على السعيد
 - 112ابراهيم اشرف ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن
مكتب مقاوالت وتوريدات عامة  ، .بجهة  :قراش تبع جمصة بملك /أشرف إبراهيم عبد الرحمن
 - 114سميره شوقى السيد محمد ناصف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
تجارة قطع غيار اجهزه كهربائيه  ،بجهة  :المنصوره شارع عبد السالم عارف امام معسكر االمن المركزى حى غرب بملك  /عبد
ربه عبد الغنى الصى
 - 111الشحات عبد الحميد احمد طمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن محل
مكوجى  ،بجهة  :قولنجيل شارع رزق بملك /حسن عالء محمد مصطفى
 - 111هشام محمد السيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن محل جزارة
 ،بجهة  :البقلية بملك /نبيل السيد احمد وهبه
 - 111اسالم جمال حامد الدسوقى عنان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن
مكتب إستيراد وتصدير لجميع السلع ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات والنظم التى
تنظمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات األسماك الطازجة بالقطاعى  ، .بجهة  :شارع السيوى المتفرع من شارع
المضرب ـ بجوار المضرب بعزبة الشال بملك /جمال حامد الدسوقى
 - 111السيد مصطفى عمر منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن مكتب
تسويق عقارى  ،بجهة  :جمصه شارع عمر بن عبدالعزيز بملك  /ابراهيم مصطفى عمر منصور
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 - 111احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم 141211
عن تجارة اسماك مجمده  ،بجهة  :كفر الجنينه بملك  /اسامه عبدالظاهر عبدهللا
 - 112السحريت لالستيراد والتصدير وتجارة التوك توك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111112برقم
 141441عن مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموعه  4طبقا للقوانين والنظم التى
تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وتجارة توك توك  ،بجهة  :منية محل دمنه بملك  /هند عبدالنبى سالمه احمد
مقلد
 - 113عالء على محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141413عن تجارة مالبس
جاهزه فيما عدا المالبس والمهمات العسكريه  ،بجهة  :المنصوره  11شارع شوقى مطر عزبة عقل بملك  /عادل كريم خميس
حمزه
 - 114ياسر زهرى عبدالستار زهرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141122عن مخبز
بلدى نصف آلى مدعم  ، .بجهة  :حى السالم بعزبة الشيخ وهدان بملك /جاسر عبد الحميد محمد على خليفة
 - 112احمد ابراهيم محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141212عن مكتب
مقاوالت عامة وتجارة سجائر جملة  ،بجهة  :جمصة الكرنك بملك  /محمود حامد حسين ابراهيم
 - 114يوسف شعبان عبد الرازق محمد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم 141211
عن تجارة اخشاب  ،بجهة  :المنصورة مدينة مبارك شارع محمد حسن برج الصحابة بملك /وهيبه احمد السوالمى
 - 111احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم 141211
عن تجارة اسماك مجمده  ،بجهة  :له محل رئيسى بناحية ميت العامل مركز اجا بملك /على عبدالخالق الدغيدى عن نشاط /مكتب
استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموع 4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على
الصادرات والواردات
 - 111احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم 141211
عن تجارة اسماك مجمده  ،بجهة  :افتتح فى  2114 / 11 / 1وقيد برقم  21211اجا
 - 111مجدى فوزى ابراهيم فارس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141434عن تجاره
ادوات تجميل  ،بجهة  :المنصوره ش التوحيد توريل الجدديده امام المصريه للسيارات بملك /اعتماد السيد عبدالجواد
 - 121طارق رجب ابو زيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141414عن مكتب
استثمار عقارى وسمسرة  ،بجهة  :بلقاس شارع دمشق بملك /ماهر عبد السالم جمعه جعفر
 - 121عراقى عماد على محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141114عن مغسلة
سيارات  ، .بجهة  :بسنديلة الطريق العام ـ بجوار الكوبرى العلوى بملك /محمد غازى محمد على
 - 122احمد شوقى ابراهيم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111121برقم  141133عن تصوير
مستندات  ، .بجهة  :دميرة بملك /نادية سعد على أحمد
 - 123محمد السيد احمد عبد الحميد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111111برقم  141213عن
مكتب تصدير  ،بجهة  31 :شارع مصعب بن عمير بملك /السيد احمد عبد الحميد
 - 124ماجده محمد مصطفى عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141414عن
بقاله تموين  ،بجهة  :راس الخليج بملك  /الشحات طلبه الشحات
 - 122عبد هللا محمد على جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن مكتب
مقاوالت عامه  ،بجهة  :جمصه  12مايو قطعه  4211بملك  /محمد عبد هللا على جاد
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 - 124احمد عبدالملك عبد المهدى قدوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن
مكتب مقاوالت عامه ومكتب هندسى  ،بجهة  :االحمديه بملك  /عبد الملك عبد المهدى قدوس
 - 121طارق الدسوقى الشحات جمعه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141114عن مكتب
توريدات ومقاوالت عامه  ،بجهة  :الجزر االلى  34شارع اقتصادى شارع جمال عبد الناصر بملك /عثمان محمود عثمان الخولى
 ( - 121تابع  )141432صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم
 141432عن جزارة  ،بجهة  :المنصورة ناصية شارعى المستشفى الدولى بملك /حسام السيد على احمد
 ( - 121تابع  )141432صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم
 141432عن جزارة  ،بجهة  :له محل بناحية المنصورة ناصية شارعى المستشفى الدولى وشارع متولى الشعراوى بملك /حسام
السيد على السيسى افتتح بتاريخ  2111 /1 /23عن نشاط مطعم وقيد برقم  141132دقهلية
 - 131على احمد جالل الدين عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141424عن مكتب
تجاره كمبيوتر  ،بجهة  :المنصوره ش المعهد الصحى من ش الجالء بملك /السيد السيد الحديدى
 - 131نسرين يسرى رشاد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111111برقم  141442عن مركز
تدريب حاسب الى فيما عدا خدمات االنترنت موافقه امنيه رقم 4124لسنه ، 2111بجهة  :المنصوره ش لجيش اعلى المريديان
بجور توشيبا بملك /شريف ابراهيم السيد احمد نصر
 - 132رضا فاروق عبد البيسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141421عن تجارة قطع
غيار سيارات  ،بجهة  :راس الخليج بملك /جمال محمد محمد زيد
 - 133ياسر الشحات جاد سالمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141121عن مستلزمات
مزارع الدواجن  ،بجهة  :بلقاس عزبة ياسين طريق جمصه الجديد بملك  /سهام المتولى السيد
 - 134محمد محمد مصطفى الفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن مكتب
رحالت داخلية فيما عدا االنشطة السياحية  ،بجهة  12 :مايو جمصة بملك  /عفت زكريا على محمد
 - 132احمد طارق مصطفي صومع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن تجارة
ادوات منزليه  ،بجهة  :شارع الصديق من شارع جيهان بملك  /ايمان محمد سند حماد
 - 134باسم السيد محمد نور الدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141424عن ورشة
نجاره موبيليات  ،بجهة  :ابو جالل عزبه عبد هللا زكى بملك /السيد محمد نور الدين
 - 131معرض زكريا السيارات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن معرض
سيارات  ،بجهة  :شارع قناه السويس عقارر رقم  111بجوار كافتيريا عجينه بملك /مديحه محمد يسن الوصيف
 - 131ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن تجارة مواد غذائيه
جمله  ،بجهة  :المنصوره عقار رقم  1حارة جاب هللا من شارع الخال من العباسى بملك  /فايزه محمود محمد الشرقاوى
 - 131مها محمد زكى الحو  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن تجارة طرح
وإكسسوار حريمى  ، .بجهة  :برج الجزيرة ـ أمام نادى جزيرة الورد بملك /إبراهيم السيد الكرورى
 - 141داليا محمد اسماعيل المغازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن مكتب
استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموعه  4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على
الصادرات والواردات  ،بجهة  :الستامونى بملك  /بملك  /جلستان اسماعيل حشيش
 - 141محمد عبد الفتاح نصر هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111121برقم  141112عن تجارة
البقاله  ،بجهة  :البنزينه الحفير بملك  /عادل عبد العال عبد الوهاب
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 - 142هانى احمد احمد فتح الباب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111124برقم  141142عن بيع مواد
غذائية  ، .بجهة  :بطرة بملك /عماد معين ليمان محمد
 - 143عادل عبد الواحد يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111124برقم  141141عن مكتب
اكسسوارات كمبيوتر  ،بجهة  :المنصورة  22شارع السعيد الشرقاوى من شارع جيهان بملك /شادية محمود حسن
 - 144مصطفى محمد الحسنين الشربينى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن
تجارة خضار وفاكهه  ،بجهة  :شارع عبدالسالم عارف بجوار مطعم الشال بملك  /جالل جالل كمال عثمان
 - 142احمد على مصطفى شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن تجارة
اجهزة كهربائية  ،بجهة  :كفر دميرة الجديد بملك  /على مصطفى شحاته محمود
 - 144صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111111برقم  141432عن مطعم ،
بجهة  :ناصية شارعى المستشفى الدولى بملك /حسام السيد على احمد السيسى
 - 141محمد شعبان عطية محمد شربينى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111112برقم  141414عن
تجارة مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية  ،بجهة  :شارع الدراسات امام موقف بملك /رقيه عبد المقصود محمد
عبد المجيد
 - 141محمد صادق حسن الشحات وردة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141131عن
تجارة أخشاب  ، .بجهة  :الخيارية بملك /صادق حسن الشحات
 - 141اعتدال عبدالسالم على عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111121برقم  141132عن
تجارة بقالة  ، .بجهة  :دميرة بملك /عبد الرازق الشربينى حامد
 - 121محمد فوزى عبدالغفار محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141143عن تجارة
حدايد  ،بجهة  :ابو عرصه بملك  /فتحيه محمد عبدالسميع
 - 121محمد رزق عبدالغنى شطا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141211عن تجارة
مكونات ألكترونية وخدمات هندسية ( فيما عدا خدمات اإلنترنت ) وبعد الحصول على التراخيص الالزمة  ، .بجهة  :شارع الصديق
المتفرع من شارع جيهان بحى الجامعة بملك /محمد مصطفى إبراهيم الشاعر
 - 122محمود راغب ابراهيم الشريف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141421عن
تجارة مواد غذائيه  ،بجهة  :المنصوره شارع الهوارى من شارع جيهان بملك  /سهير محب السعيد قاسم
 - 123محمد يحيى صابر الغزالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141431عن تجارة
مالبس جاهزة فيما عدا المالبس والمهمات العسكرية  ،بجهة  :عزبه الشال  11شارع محمود العزب من شارع المصرف بملك/
محمد رضا السيد بندارى
 - 124هشام عوض اسماعيل شومان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141413عن تجارة
مالبس وادوات رياضية  ،بجهة  :بلقاس شارع الجمهورية بملك /عوض اسماعيل شومان
 - 122رامى عالء شفيق محمد ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 41110111 ،قيد فى  21111122برقم  141121عن
تجارة اعالف  ،بجهة  :منشاة النصر بملك  /رضا محمد عبد الباقى سويلم
 - 124فاطمه يوسف عبد الحميد عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141124عن تجارة
مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية )  ،بجهة  :ابو رجيلة بملك /احمد محمد الشربينى احمد
 - 121احمد رفعت خميس حامد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
تجارة مستلزمات كمبيوتر  ،بجهة  :دنجواى بملك  /ابراهيم محمد عبد الحميد محمد المنير
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 - 121نرمين محمد محمد ابراهيم طنيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111114برقم  141414عن
تجارة مواد غذائية  ، .بجهة  :مساكن الشناوى عمارة  4محل  42بملك /عباس السيد حسن شحاتة
 - 121محمد شعبان على مكى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141423عن مصنع غزل
ونسيج  ،بجهة  :بلقاس شارع احمد الغريب بملك  /عبدالحى عبدالمقصود ابوالمجد
 - 141الرفاعى لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111113برقم  141421عن مكتب
استثمار عقارى  ،بجهة  :ترعة البالمون بملك /الرفاعى عبد هللا الرفاعى يوسف البلشة
 - 141محى سعد عبدالفتاح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :المنصوره حى الجامعه برج النعمانى شارع ابوشوشه بملك  /عبدالفتاح محمد احمد
 - 142صموئيل نصحى ميالد رزق جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن
صيدلية  ،بجهة  :عزبه سرسو  /كفر ميت فاتك بملك /مارسيل جرجس فهمى
 - 143تامر محمد البدراوى محمد وهبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن
مكتب إستيراد وتصدير لجميع السلع والخدمات ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات
والنظم التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ، .بجهة  :كفر بهوت بملك /صالح يوسف عبد العزيز
 - 144محمد سعد ابراهيم صابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111124برقم  141141عن ورشة
نجارة  ،بجهة  :ميت على بملك /فراج ابراهيم صابر صابر
 - 142حنان فوزى محمد مصطفى ابو مسلم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
بيع نظارات  ،بجهة  :ميدان خطاب بملك  /اشرف بدير الدين عبد القادر
 - 144سامح شكرى عيد على الجندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن تجارة
مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكحرية )  ، .بجهة  :الخيارية بملك /شكرى عيد على إسماعيل
 - 141السيد عطيه حسن شعبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن ورشة
نجاره باب وشباك  ،بجهة  :خلف المعهد الدينى بملك /على منصور احمد المغازى
 - 141انس محمود عبدهللا ابوالمعاطى الحنفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم 141441
عن تجارة منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل  ،بجهة  :المنصوره مستشفى الصدر  1شارع العسقالنى بملك  /محمود عبدهللا
ابوالمعاطى
 - 141شرين محمد فوزى احمد مطر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111114برقم  141421عن مكتب
خدمات تعليميه -تصوير مستندات  -ترجمه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه موافقه امنيه 12لسنه، 2111
بجهة  :كفر البدماص برج الرحاب من عبده معروف بملك /هانى السيد احمد الخضرى
 - 111محمد حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141131عن ورشة
موبيليا  ،بجهة  :برق العز بملك  /حسن مصطفى مصطفى
 - 111رضا ابراهيم زكى على فراج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141421عن تجارة
اكسسوار محمول  ،بجهة  :المنصوره شارع الصاغه بملك  /الدسوقى عبدالرحمن حويدق
 - 112مسعد لطيف محمد عبد اللطيف شحتو  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم 141411
عن تجارة اخشاب  ،بجهة  :جديله خلف دار المناسبات بملك /ربيع شفيق احمد عمر
 - 113اسماء عبدهللا محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن تجارة
مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية )  ، .بجهة  :جمصة  12مايو المجاورة السادسة بملك /عبد هللا محمد على
جاد
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 - 114فرج عبدالسالم الدمرداش فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141122عن
مصنع غسيل بالستيك  ،بجهة  :ميت عنتر بملك  /خالد نصر الدين مجاهد احمد
 - 112ام هاشم محمد السعيد هالل عبدربه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141413عن
تجارة مالبس جاهزة فيما عدا المالبس والمهمات العسكرية  ،بجهة  :منية سندوب بملك  /اسالم احمد ابراهيم محمد
 - 114محمد طارق محمد محمد ابو فلوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن
معرض حلويات  ،بجهة  :اويش الحجر بملك /طارق محمد محمد مصطفى ابو فلوس
 - 111السيد السعيد السيد الدرينى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن مكتب
رحالت داخلية  ،بجهة  :ميت عوام بملك /مها يوسف ابة العمايم الديب
 - 111جمعة احمد ابراهيم الشافعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141113عن ورشة
دوكو سيارات  ، .بجهة  :قراش بملك /نهى محمد عبد العليم بدير
 - 111سعدية عزت عبده داود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن مكتب توزيع
مالبس جاهزه فيما عدا المهمات والمالبس العسكريه  ،بجهة  :مدحت غيث بملك  /الشربينى عبد الرحمن محمد
 - 111وسام السعيد عثمان العجمى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141441عن
تجارة خردوات بالجمله  ،بجهة  :المنصوره شارع الصيادين المتفرع من شارع الثوره بملك  /محمد توفيق محمد سيد احمد
 - 111ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن كافتيريا (
تقديم مأكوالت ومشروبات )  ، .بجهة  :شربين  1شارع جواد حسنى بملك /عبير محمد محمد الزنبوخ
 - 112احمد ابراهيم على ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  141442عن تجارة
مالبس جاهزه فيما عدا المالبس والمهمات العسكريه  ،بجهة  :المنصوره برج الشروق شارع الدراسات بملك  /عبدالفتاح عبدهللا
عبدالفتاح
 - 113ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن كافتيريا (
تقديم مأكوالت ومشروبات )  ، .بجهة  :شربين  1شارع بملك /عالء محمد محمد الزنبوخ
 ( - 114تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :عزبة بنامين تبع أبو جالل ـ بجوار قاعة قصر اللؤلؤة طريق
شربين دمياط بملك /محمد أحمد لطفى محمد الحصى
 ( - 112تابع  ) 12141اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم
 12141عن مزرعه مواشى  ،بجهة  :كوم بنى مراس بملك  /صالح كمال صالح حسن
 ( - 114تابع  ) 12141اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم
 12141عن مزرعه مواشى  ،بجهة  :له محل رئيسى بناحيه كوم بنى مراس مركز المنصوره بملك  /السيد فاروق عن نشاط/
تجارة االعالف والحبوب افتتح فى  1111/ 1 / 3وقيد برقم  12141دقهليه
 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :لَه فَرع بناحية عِزبة ِبنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين
َ
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,وكان لَه
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى أفتِتح فى  2111 /2 /21وقيد َ
َفرع بناحية عِزبة بِنيامين
 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
أَح َمد لطفى الحِ صى أفتِتح فى  2112 /1 /14وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيدًا َ
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 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
علَم برج أَبو
صبرى أَبو َ
شارع َ
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :لَه َم َحالً َرئيسيًا بال َمنصورة ِ
عن نَشاط ت َوريدات مواد غِذائية و َمكت َب إستيراد وت َصدير وشَحن وت َخليص جمركى
سمرة َ
سمرة بملكَ /مجدى َمح َمد َ
الرح َمن أَبو َ
َ
عبد َ
وتِجارة
 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :سيارات وموتوسيكالت وقِطع غيار مووتوسيكالت أفتِتح فى
برقَم  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة ِبنيامين تَبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين
 1111 /4 /22وقيد َ
دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى
 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
عن نَشاط تِجارة رخام و َجرانيت و َمواد بِناء أفتِتح فى /3 /1
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة َ :
َ
شارع المخت َلط برج األمراء بملكَ /مح َمد أح َمد لطفى
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
 2114وقيد َ
عن
َمح َمد الحِ صى َ
 ( - 112تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :نَشاط َمطعَم أفتِتح فى  2112 /4 /11وأغلِق فى /1 /11
حاضنة
عارف بملك/
ِ
شارع َ
عبد ال َ
سالم ِ
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
 2114وكان مقيدًا َ
عن نَشاط ت َجميع
أَعمال ال َمنصورة َ
 ( - 113تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :وت َصنيع الموتوسيكالت والتروسيكالت أفتِتح فى /2 /3
برقَم تابع  111211دَقهلية  ,ولَه َم ًحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة ِبنيامين ت َبع أَبو َجالل
 2111وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيدًا َ
بجوار قاعة قَصر اللؤلؤة َ
طريق
ـ ِ
 ( - 114تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع لتصنيع سيلكون وغراء بيضاء وفوم  ، .بجهة  :شِربين دِمياط َمركَز شِربين بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد
برقَم تا ِبع  111211دَقهلية .
الحِ صى َ
عن نَشاط َمصنَع مست َلزَ مات كَهربائية أفتِتح فى  2111 /11 /13وقيد َ
 - 112احمد عاصم عوض ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141441عن مركز
تلوين دهانات وحدايد وبويات  ، .بجهة  :الستامونى بملك /عبد الحكيم القصبى محى الدين
 - 114عبد الرحمن سمير ابراهيم عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم 141411
عن مكتب استثمار عقارى  ،بجهة  :المنصورة شارع الجمهورية المختلط  234بملك /مها فؤاد كشك
 - 111مدحت عبد العزيز السيد جبريل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141412عن مكتب
استثمار عقارى  ،بجهة  :شارع قناه السويس بجوار استا كورا اعلى مسجد التقوى بملك /ساره صالح على ابراهيم
 - 111احمد السيد ابراهيم ابراهيم المنسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 221110111 ،قيد فى  21111121برقم  141134عن
تصنيع مفاتيح  ، .بجهة  :شارع محمد فتحى بعمارة الصحة بملك /السيد إبراهيم المنسى
 - 111حازم محمد ايمن غازى عبد الغنى على الدفيرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111124برقم
 141111عن بقاله تموينيه  ،بجهة  :نشا بملك  /زياد محمد ايمن غازى
 - 211عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111121برقم  141114عن بقالة ، .
بجهة  :كفر دميرة الجديد بملك /طارق على حسن سليمان
 - 211صفاء بدر الدين ابراهيم عيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن تجاره
اكسسوار محمول  ،بجهة  :كفر االطرش بملك /محمد الشربينى عطوه الحلوجى
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 - 212على فوزى البسيونى عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
تجارة البقاله  ،بجهة  :المنصوره  4شارع الصالحين بملك  /حمدى احمد على على عبد الوهاب
 - 213محمد الصباحى عبدالرازق ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141433عن
تجاره قطع غيار السيارات  ،بجهة  :الستاموني بملك /نشوى السيد عبدالعزيز
 - 214احمد سمير صالح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141444عن تجارة
وتوزيع مستحضرات التجميل  ،بجهة  :المنصوره  1شارع الشيخ سليمان الحوار بملك  /خفاجى محمد الماضى العدل
 - 212عاطف هالل جادهللا بولس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141211عن تجارة
مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية  ،بجهة  :شارع الصيادين من شارع الثورة بملك  /نادية يعقوب جادهللا
 ( - 214تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :عزبة بنيامين تبع أبو جالل ـ بجوار قاعة قصر اللؤلؤة طريق شربين دمياط
بملك /محمد أحمد لطفى محمد الحصى
 - 211السيد ابراهيم الحسينى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141141عن تجارة
معدات ثقيلة  ، .بجهة  :السلسول بملك /وليد فوزى عبد الغفار محمد
 - 211ابراهيم محمد ابراهيم محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141142عن
تجارة مستلزمات طبية  ،بجهة  :بلقاس شارع قطامش بملك /لطفى زكى عباس محمد
 - 211رامى عبد الرحيم عطية عبد الرحيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111122برقم  141121عن
تجارة حدايد وبويات  ،بجهة  :خلف محطة الماة شارع السكة الحديد بملك /السيد عادل السيد ابراهيم على
 ( - 211تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
برقَم تا ِبع
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :نَشاط تِجارة رخام و َجرانيت ومواد ِبناء أفتِتح فى  2114 /3 /1وقيد َ
عن
شارع المخت َلط برج األمراء بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
 111211دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيَا آخَر بال َمنصورة ِ
نَشاط
 ( - 211تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :شِربين دِمياط أفتِتح فى  2114 /2 /21وقيد َ
 ( - 212تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
برقَم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة َ :مط َعم أفتِتح فى  2112 /4 /11وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيد َ
عن نَشاط
عارف بملك/
حاضنة أَعمال ال َمنصورة َ
ِ
شارع َ
عبد ال َ
سالم ِ
تابع  111211دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
ت َجميع وت َصنيع
 ( - 213تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :الموتوسيكالت والتروسيكالت أفتِتح فى  2111 /2 /3وأغلِق فى /1 /11
بجوار
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخر بناحية عِزبة بِنيامين تَبع أَبو َجالل َمركَز شِربين ـ ِ
 2114وكان مقَيدا ً َ
قَصر اللؤلؤة
 ( - 214تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة َ :
عن نِشاط َمصنَع
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
برقَم تبِع  111211دَقهلية .
ِلت َصنيع سيلكون وغِراء بيضاء وفوم أفتِتح فى  2111 /11 /13وقيد َ
 ( - 212تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :كان لَه فَرع بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين
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برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه فَرع آخَر بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين
دِمياط اغلِق فى  2114 /1 /11وقيد َ
َ
طريق
 ( - 214تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
سمرة بملك/
صبرى أَبو َ
علَم برج أَبو َ
شارع َ
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
مركى وتِجارة
سمرة َ
َمجدى َمح َمد َ
الرح َمن أَبو َ
عن نَشاط ت َوريدات مواد غِذائية و َمكت َب إستيراد وت َصدير وشَحن وت َخليص ج ِ
عبد َ
سيارات
َ
 - 211باسم احمد احمد احمد حمادة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141131عن ورشة
نشارة خشب  ، .بجهة  :أبو جالل العبد بملك /أحمد أحمد أحمد حمادة
 - 211ايمان حمدى توفيق حافظ الطناحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111114برقم  141212عن
كوافير حريمى  ،بجهة  :شربين شارع السلك ( السد العالى ) خلف مركز الشرطة بملك /طارق ربيع احمد قمبر
 - 211محمد حامد الشربينى شوشه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141213عن مكتب
رحالت فيما عدا االنشطه السياحيه  ،بجهة  :عزبة صبحى بملك  /حامد محمد حامد شوشه
 - 221احمد عبدالعزيز حامد موسى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111114برقم
 141414عن مكتب هندسى ومقاوالت عامة  ، .بجهة  :شارع الجالء برج الحكمة ـ بجوار مسجد القاضى بملك /آمال عبد الفتاح
عبد العزيز جاب هللا
 - 221سميرمحمود حسين عبدالعاطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141424عن
معرض لتجارة السيارات  ،بجهة  :بهوت بملك  /احمد السيد احمد عبد المعطى
 ( - 222تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم
 111211عن مصنع مستلزمات كهربائية  ، .بجهة  :وموتوسيكالت وقِطع غيار موتوسيكالت أفتِتح فى  1111 /4 /22وقيد
برقَ ََ م  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد
َ
عن
أَح َمد لطفى َ
 - 223محمد احمد محمد السيد وهبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111114برقم  141412عن االالت
ومعدات كهربائية ورزاعيه  ،بجهة  :عزبه جاد بملك /عبد الحميد اسماعيل عوضين
 - 224ايمن جمال محمد على حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن مكتب
مقاوالت عامه  ،بجهة  :المنصوره شارع مجمع المحاكم بجوار مطعم دردشه بملك  /محمود احمد محمد حسن
 - 222عنتر الشربينى احمد منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141411عن مكتب
مقاوالت عامه  ،بجهة  :حى الجامعه  41شارع عبيده بن الجراح بملك /سالم البرنس عبد المتفال ابو الوفا
 - 224صالح يوسف عبدالعزيز قنديل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141112عن
مكتب إستيراد وتصدير لجميع السلع والخدمات ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات
والنظم التى تنظمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ، .بجهة  :كفر بهوت بملك /تامر محمد البدراوى
 - 221عبدالوهاب نجاح محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141124عن
جزارة  ، .بجهة  :ميت عنتر بملك /جهاد عبد العال عبد هللا
 - 221احمد حماد محمود شرف الدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111122برقم  141124عن تجارة
أدوات منزلية  ، .بجهة  :شارع شعيب ـ خلف مدرسة سيدى بملك /حسين على على بدوى
 - 221السيد جمعه بكر السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن تجارة
منتجات البان  ،بجهة  :ميت بدر خميس بملك  /جمعه بكر السيد مصطفى
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 - 231ابراهيم محمد ابراهيم خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن
دورات لغات وتنميه موارد بشريه وخدمات تعليميه فيما عدا االنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه مواتفقخ امنيه رقم
11لسنه ، 2111بجهة  :المنصوره حي الجامعه ش الشهيد الرائد محمد عبدالفتاح بملك /محمود السيد محمود المنسى
 - 231محمود عبدالحميد محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141422عن
ورشه حداده بسيطه  ،بجهة  :طناح بملك  /عبدالحميد محمد عبدالعال
 - 232معتز محمد السعيد المتولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111111برقم  141112عن تجارة بقالة
 ، .بجهة  :ميت خميس بملك /السيد فتوح رزق
 - 233محمود احمد احمد السيد قنديل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  141134عن مكتب
توريدات عموميه وتجارة قطع غيار ومواد ومعدات ومستازمات المعمار  ،بجهة  21 :شارع ابو بكر الصديق بملك  /احمد احمد
السيد قنديل
 - 234حسام احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141434عن تأجير
وتشغيل معدات ثقيلة لحساب الغير  ،بجهة  :المعصرة بملك  /منى زكى على المسيرى
 - 232صفاء محمد عبد المقصود المتولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111112برقم  141111عن
تجارة ادوات كهربائية  ،بجهة  :شارع صالح مصطفى بملك /محمود عبد الحق محمود عبد الواح
 - 234عبدالسالم عبدربه ابراهيم عبدربه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن
تجارة مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية )  ، .بجهة  :الشوامى بملك /إبراهيم عبد ربه إبراهيم عبد ربه
 - 231احمد المرسى عوض عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111111برقم  141111عن مكتبة
وخردوات  ، .بجهة  :شارع اإلمام محمد عبده بتوريل الجديدة بملك /محمد عطية حسن السيد
 - 231ياسمين ابرهيم محمود السيد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم 141211
عن توريد وتركيب كاميرات مراقبه فيما عدا الكاميرات الالسلكيه ودون االنترنت  ،بجهة  :طريق بلقاس بملك /محمود عبدالعزيز
رمضان
 ( - 231تابع  ) 131431معتز ابوشعيشع السيد ابوشعيشع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى 21111111
برقم  131431عن مكتب مقاوالت عامه  ،بجهة  :دمالش بملك /ام محمد محمد ابراهيم
 ( - 241تابع  ) 131431معتز ابوشعيشع السيد ابوشعيشع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،قيد فى 21111111
برقم  131431عن مكتب مقاوالت عامه  ،بجهة  :له محل رئيسي بالعنوان بلقاس دمالش بملك /ام محمد محمد ابراهيم احمد عن
نشاط سوبر ماركت
 - 241وليد احمد محمد ناصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن مكتب
مقاوالت عامة  ، .بجهة  :شارع السيد سليم المتفرع من شارع الجالء بملك /هوانم السيد مبارك
 - 242احمد ابراهيم على على العدل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،قيد فى  21111114برقم  141411عن
صالون حالقه  ،بجهة  :منية محله دمنه بملك  /توفيق صالح السيد جمعه
 - 243اشرف ابراهيم العيسوى فودة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  141122عن بقالة (
سوبر ماركت )  ، .بجهة  :شارع  4أكتوبر المتفرع من شارع أحمد ماهر بملك /البيلى أحمد حسين
 - 244احمد محمد العربى عبدالعال عطا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  141131عن
مكتب استثمار عقارى  ،بجهة  :طلخا حوض السكه الحديد البلتاجى رقم  31برج الجوار مسجد غنام بملك  /محمود عبدالفتاح غازى
 - 242هاله محمود عبد العظيم عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  141111عن مطعم
مشويات  ،بجهة  :جمصه الصفا محل رقم  2عقار رقم  1بملك  /اسالم فتحى محى الدين عبدالقادر العدوى
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 - 244وليد صبح المرسى محمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141441عن
تجارة مستلزمات واكسسوار المحمول  ،بجهة  :المنصوره سندوب  21شارع محمود شاهين بملك  /كمال كامل محمد حسن
 - 241عمر ربيع شفيق احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  141412عن مكتب
مقاوالت عامه  ،بجهة  :المنصورة شارع عبد السالم بملك /جمال محمد على حسن
 - 241محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،قيد فى  21111121برقم 141112
عن تجارة خضار وفاكهة  ، .بجهة  :العتل تبع كفر األطرش بملك /أحمد محمد الشربينى طرباى
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة محمد محمود جودد الشاعر وشركاه شركة  ،إقامة وتجارة وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومنتجات
األلبان بجميع أنواعها ، .رأس مالها ، 211110111قيدت فى  21111124برقم  ، 141144عن إقامة وتجارة وتشغيل وتصنيع
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومنتجات األلبان بجميع أنواعها  ، .بجهة  :نقيطة بملك /محمود جودد يوسف الشاعر
 - 2محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد الرقة وشركاه شركة  ،تجارة وتصنيع الدخان المعسل ،رأس مالها 121110111
،قيدت فى  21111114برقم  ، 141413عن تجارة وتصنيع الدخان المعسل  ،بجهة  :شارع مدرسة النور واالمل بملك /سامى
جبر السيد
 - 3ورثه صالح السيد محمد البدراوى شركة  ،صيدلية عامة ،رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111111برقم
 ، 141214عن صيدلية عامة  ،بجهة  :المنصورة ميدان خطاب اول شارع الحمهورية بملك /عبد الحكيم محمد الطويل
 - 4شركة اسالم السيد كمال البسيونى وشركاه شركة  ،تجارة إكسسوارات األلوميتال والمطابخ ، .رأس مالها
، 1111110111قيدت فى  21111124برقم  ، 141143عن تجارة إكسسوارات األلوميتال والمطابخ  ، .بجهة  :شارع جامع نور
الدين المتفرع من شارع الخلطة األسفلتية ـ بجوار برج المستشارين بملك /مصطفى عبد الحميد البندارى وعزة على أحمد على
 - 2شركة ورثة مصطفى عل عبدالعزيز عقل لالستيراد وتجارة قطع غيار السيارات شركة  ،مكتب إستيراد وتصدير ( فيما
عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات والنظم التى تنظمها اليئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وتجارة قطع غيار سيارات ، .رأس مالها ، 21111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 141411عن مكتب
إستيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعة  11والفقرة  34من المجموعة  ) 4وفقًا للوائح والقرارات والنظم التى تنظمها اليئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات وتجارة قطع غيار سيارات  ، .بجهة  :تقسيم بن بطوطة بملك /الورثة ( طارق وعلى وعمرو
ووليد مصطفى على عبد العزيز عقل وإحسان محمد عرفات زكى )
 - 4شركة اوالد احمد عبدالفتاح رضوان شركة  ،مكتب مقاوالت إلنشاء وهدم وإصالح وأساسات ، .رأس مالها
، 1211110111قيدت فى  21111114برقم  ، 141411عن مكتب مقاوالت إلنشاء وهدم وإصالح وأساسات  ، .بجهة  :شارع
قناة السويس بملك /عبد المنعم محمد خليفة
 - 1شركة مصطفى عبدالجواد مصطفى وشريكه شركة  ،تعبئة مواد غذائية وتوريدات ، .رأس مالها ، 2111110111قيدت
فى  21111112برقم  ، 141414عن تعبئة مواد غذائية وتوريدات  ، .بجهة  :المعصرة بملك /عبد الجواد مصطفى عبد الجواد
 - 1عبد اللطيف الزهرى عبد اللطيف ومحمد عبد اللطيف الزهرى شركة  ،مكتب استثمار عقارى ومقاوالت عامه ،رأس مالها
، 121110111قيدت فى  21111114برقم  ، 141441عن مكتب استثمار عقارى ومقاوالت عامه  ،بجهة  :جمصه  141الكرنك
شارع ابراهيم فريد بملك /عبد اللطيف الزهرى عبد اللطيف
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 - 1محمد السيد عبد الحميد ابراهيم طه وشركاه شركة  ،مكتب مقاوالت عامة وخرسانة جاهزة ،رأس مالها 1111110111
،قيدت فى  21111124برقم  ، 141144عن مكتب مقاوالت عامة وخرسانة جاهزة  ،بجهة  :شربين فلسطين بملك /محمد موسى
محمد موسى
 - 11شركة مصطفى محمد امين وشريكه حسن عبدالوهاب حسن شركة  ،تجارة سيارات ، .رأس مالها 1111110111
،قيدت فى  21111111برقم  ، 141111عن تجارة سيارات  ، .بجهة  :إمتداد شارع سامية الجمل بملك /حسين عبد البديع حسين
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سرور محمد حسانين العفيفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12111 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 2صالح السيد محمد البدراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 32111 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب لوفاتة الى رحمه هللا تعالى
 - 3احمد عبد الفتاح رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42121 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد لوفاته الى رحمة هللا تعالى
 - 4سعد المعداوى عوض عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11111 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 ( - 2تابع  ) 114221كامل ابراهيم كامل ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114221 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 4عمر محمد المغاورى الجعيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131212 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجاره نهائيا
 - 1مصطفى عبدالعزيز الدرينى مصطفى المصلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131444 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 1عفاف محمد عبدالحميد محمد رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131211 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 1كامل ابراهيم كامل ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114221 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 ( - 11تابع  ) 111323محمد عبد الفتاح سرحان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 111323 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل تم الغاء الرئيسي االخر
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 - 11صبرى السعيد عبده عطوه عالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11422 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره نهائيا
 - 12عصام محمد على القزاز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11111 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 13خالد كمال محمد السعيد عيش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11141 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب العتزال التجاره نهائيا
 - 14على محمد اسماعيل عبد الهادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 132424 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب العتزال التجاره نهائيا
 - 12رزق ريحان محمد السيد نور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11123 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد لوفاته الى رحمة هللا تعالى
 - 14اميرة محمد محمد البدوى النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 111431 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزالها النشاط نهائيا
 - 11حسام محمد رفعت عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11122 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11كريم سامى الشحات سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131422 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11عادل ابراهيم عرفات احمد خضر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114112 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 21محمد محمد عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11121 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا1
 - 21سلوى رجب محمد السعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 112111 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 22فاتن احمد جاد على برغوت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 122123 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 ( - 23تابع  ) 11111جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11111 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل تم الغاء الرئيسى االخر المودع برقم  1122فى  2111 /11 /21والمقيد برقم  11111دقهلية
 ( - 24تابع  ) 114111سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114111 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل شطب إلعتزاله التِجارة فى هَذا ال َم َحل وذَلِك بمو َجب َ
طلَب ت َأشير .
 - 22غربية لطيور واسماك الزينة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 111132 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 24نجاح خليفة محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 121411 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 - 21محمد احمد حسن عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 132213 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
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 - 21مؤسسة شافعى لتجارة وتوزيع االدوات الكهربائية  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131232 :وفى تاريخ 21111112
تم محو/شطب السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 21حكمت ظريف عبد النبى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12131 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 31نجالء السيد محمد السعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11121 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 31امجد رمضان على الشبراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11314 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 32منى على الدسوقى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13141 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 33مصباح ابراهيم على السعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21214 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 34عطية غازى ابرهيم حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 123233 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 32شربات احمد عبده صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131112 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 34محمد صابر العدل محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 134111 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 31محمود عبد الجليل ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114111 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 31هشام محمد محمد الديسطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13132 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل
شطب العتزلة التجارة نهائيا
 - 31نوره زغلول المتولى المتولى بصيلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131113 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 41السعيد فهمى سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131124 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل شطب
العتزالة التجارة نهائيا
 - 41محمد السعيد لطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24114 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب السجل شطب
هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 42عبد الحميد محمد عبد الحميد الرفة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24114 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد للوفاه الى رحمة هللا تعالى
 - 43دعاء مسعد عبد الحميد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 134111 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 ( - 44تابع  ) 24114عبد الحميد محمد عبد الحميد الرفة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24114 :وفى تاريخ
 21111114تم محو/شطب السجل شطب هذا القيد للوفاه الى رحمة هللا تعالى
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 ( - 42تابع  )112441احمد محمد سمير ذكى احمد القاضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 112441 :وفى تاريخ
 21111112تم محو/شطب السجل شطب بطلب تاشير بتاريخ اليوم
 - 44يسمين الشربينى محرم مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 41342 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 41حسن رمضان حسن عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11211 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 41محمد محمد مصباح متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 121112 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 41حامد قاسم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 113124 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب التزالة التجارة نهائيا
 - 21امل ابو صالح محمد ابو صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 111313 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 21ناصر الشربينى احمد الشرباصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131411 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 22محمد محمود حسين رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131414 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 - 23طه السيد المتولى الشرقاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11411 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد العتزالة التجارة نهائيا
 - 24محمد على محمود الرزاز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 132212 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 - 22اميره محمد الصديق محمد ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11131 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 24حمادة صبحى أحمد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 111144 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 21سميره محمد العيسوى زوال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12144 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 21نادر حسن منصور محمد محسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22111 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 21محمد عبد اللطيف مصطفى مصطفى خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131411 :وفى تاريخ  21111111تم
محو/شطب السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 41محمد فرحات مصطفى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114421 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 41مجدى شمس احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14212 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
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 - 42محمد مسعد محمد سراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11123 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 43أحمد الشحات أحمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14221 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل شطب
هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 44على الدسوقى على عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11144 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد آلعتزاله النشاط نهائيا
 - 42عطيات رمضان صالح القهوجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 113131 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 44محمد المتولى السعيد محمود عبدالعاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131111 :وفى تاريخ  21111122تم
محو/شطب السجل شطب إلعتزاله التِجارة نِهائيًا .
 - 41السيد السنداوى محمد هريدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13111 :وفى تاريخ  21111124تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 41محمود حسن الدسوقى محمد سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114141 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 41مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات المنزليه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 113141 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11اسامة السيد فهمى المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 113141 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11الزكى نبيل الزكى على القواس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 141214 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 12عز حسن رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 44111 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل شطب
إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 - 13عز حسن محمد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 44111 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 - 14السعيد محمد فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22113 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا ل َِوفاته .
 - 12محمد عبدهللا ابراهيم احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 141421 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 14حماده محمد يوسف احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14111 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11مروه احمد ماهر ابو الفتوح محسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 122131 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
 - 11كمال صادق ابراهيم خفاجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 114122 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل شطب هذا القيد إلعتزاله النشاط نهائيا
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 ( - 11تابع  ) 11114ياسر أحمد محمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11114 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب الفرع بطلب تاشير بتاريخ 2111 /11 /21
 - 11امينه عبد المنعم محمد الجمل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 131213 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل شطب العتزالة التجارة نهائيا
 - 11هالة عبدالعظيم السعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11111 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب إلعتزاله التِجارة نَهائيًا .
 ( - 12تابع  ) 121344اسالم محى الدين عبد السالم متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 121344 :وفى تاريخ
 21111121تم محو/شطب السجل تم الغاء هذا المحل وذلك بموجب طلب تأشير
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هشام فاروق عبد الرازق خاطر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111142وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21111110111،جنيه
 - 2خاطر ستايل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111142وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21111110111،جنيه
 - 3احمد عادل رجب محمد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134124وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 4محمد مجدى جمال ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 2العشماوى لالستيراد والتصدير تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131124وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 4محمد رزق عبد الجواد محمد احمد الدبشة تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 1حمدى السعيد المرسى صالح البشبيشى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131123وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 1ابراهيم السيد ابراهيم حماد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111112وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 1السعيد الدسوقى السعيد إبراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11السيد الدسوقى السعيد ابراهيم شريف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
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 - 11محمد على السيد محمد جبريل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  124134وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 12سلوى عبدالقادر السيد محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141241وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 13حسام عبد هللا محمد عطوه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132111وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 14مصطفى محمود محمد المغازى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12134وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 12مروه رضا احمد على الجعيدى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  124111وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21110111،جنيه
 - 14السعيد رمضان السعيد ابراهيم العدل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134241وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11مسعد عبد الرحمن مسعد محمد العزبى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134111وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 11محمد عادل عبد الرحمن محمد سليمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131413وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11محمد عبد الفتاح ابو الفتوح سرحان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111323وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 21محمد السيد مصطفى محمد امين عبد هللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111312وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 21ياسر أحمد محمد سالم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11114وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 22محمد حسن الشربينى ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 23سحر عبد الجليل على احمد قرقر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  123213وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 24سحر عبد الجليل على احمد قرقر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  123213وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 22محمد عيسى ابراهيم حسين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  41221وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  421110111،جنيه
 - 24محمد السيد احمد عوض احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132241وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 21عبدالمهيمن يحى عبدالمهيمن سعد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134122وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
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 - 21احمد عادل محمد محمود عرفات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 21يونس ابراهيم يونس ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  112121وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 31حسانين محمد حسانين محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121214وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 31سعد السعيد شلبى خضر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111311وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  411110111،جنيه
 - 32سلوى منير محمد يوسف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12314وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21111110111،جنيه
 - 33ابراهيم الششتاوى رجب عطيه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131144وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 34محمود احمد شوقى عبد العزيز االمام تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121111وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 32محمد على عبده السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  133112وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 34صالح حسن عباس جعفر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 31السعيد محمد سعد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11132وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 31السعيد محمد سعد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11132وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 31شريف عادل حسن عبد الوهاب الشناوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122132وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  421110111،جنيه
 - 41مكتب الشناوى للمقاوالت العامة تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122132وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  421110111،جنيه
 - 41عالءالدين عوض شاهين عوض تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 42محمد فتحى ابراهيم محمد المرسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 43رضا معوض حجازى المحير تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113122وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 44عمرو معوض حجازى المجد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113122وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
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 - 42تامر كمال جمعه احمد محمد داود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132313وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 44اسامة السيد فهمى المكاوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
 - 41مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات المنزليه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
 - 41احمد سعد حسن البهنساوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 41هالة اسماعيل عثمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11241وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
 - 21هالة اسماعيل عثمان اسماعيل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11241وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
 - 21اشرف رجب صالح الدسوقى مجاهد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111112وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  421110111،جنيه
 - 22تامر السيد عوضين احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111441وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 ( - 23تابع  ) 111441تامر السيد عوضين احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111441وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 24احمد جابر عبد الحميد محمد سالمة تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132111وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 22محمود السيد محمد على خليفه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  123431وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 24عمرو محمد خليل احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 21محمد محمد منير عبدالوهاب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
 - 21عاطف فاروق العراقى رضوان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 21ايهاب احمد لطفى محمد الحصى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 41الحصى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل
رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 41مؤسسة هشام للمقاوالت العامه والتوريدات والنقليات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111113 ،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
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 - 42هشام محمد مجدى الشريينى طه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 43مكتب هشام ليموزين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 44فاطمة على طه أحمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121114وفي تاريخ  21111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
 - 42محسن مصطفى ابراهيم البيلى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121411وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 44احمد محمود السيد احمد الشحات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 41رضا عزت فرحات على الخولى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111224وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 41فتحى جمعه عبدالمطلب السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141342وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
 - 41احمد محمد السيد الدرينى خيال تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131332وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
 - 11رضا فاروق عبده البيسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131321وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 11احمد الباز حسن محمد صالح تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131321وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 12ايهاب بديع عريان عوض تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 13اسالم وفقى على السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131212وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 14عاشور رشاد عبد الهادى السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141322وفي تاريخ  21111112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  121110111،جنيه
 - 12محمد الشربينى عبد العال احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  124411وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 14محمد ابراهيم المرسى ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132414وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11محمد رفعت محمد احمد عبد الحميد بشار تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132124وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11عبد المعطى محمد يوسف حسن الخطيب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134314وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
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 - 11نسمة جمال على عبد الوهاب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134211وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 11محمد عوض محمد احمد ابو النجا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122441وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
 - 11حماده السيد جابر عوض هللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 12رضا فاروق عبد البيسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 13رضا فاروق عبده البيسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 14محمد احمد يوسف الباز تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132133وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 12احمد محمد على خطاب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121422وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11111110111،جنيه
 - 14عبد السالم انور جبر محمد السمكرى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131442وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11انتصار ابو الفتوح السعيد ابو الفتوح تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132144وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11محمد صالح عطا هللا عبد الغنى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131311وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  421110111،جنيه
 - 11السيد محمود محمد شوشه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131123وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11منال المتولى محمد الغازى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  41111وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131242وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21110111،جنيه
 - 12السيد طفيان الدسوقى خليل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21113وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 13هيثم اسماعيل احمد موسى الزناتى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131222وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 14عاطف المنسى القصبى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 12فاضل السعيد شعبان على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131411وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
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 - 14احمد عبدالهادى محمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141221وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11حمدى ابو السعد حسن عقل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14243وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 11دينا عصام الدين عبدالفتاح عبدهللا سالم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131112وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 11الفت السيد مصطفى السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
 - 111احمد سيد احمد السيد سيد احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11244وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 111باسم السيد محمد نور الدين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 112نفيسه عقبه على مره تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  132424وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  221110111،جنيه
 - 113عبد الرحيم كمال عبد الرحيم محمد عطوه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134412وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 114سلوى عبد الحميد محمد يوسف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111142وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 112هشام احمد عبد هللا عماره تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3111110111،جنيه
 - 114فوزى محمد عبد الحافظ خالد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111221وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 111محمد محسن السيد عباس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134124وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 111مؤمل محمد حسين بدوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  124344وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 ( - 111تابع  ) 111111الفت السيد مصطفى السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
 - 111رباب محمد المتولى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111114وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 111صبرى رمضان السيد محمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134444وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 112هانى فهمى احمد يوسف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131311وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
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 - 113احمد ابو السادات محمد الغزالى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  114112وفي تاريخ  21111124 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 114طارق نعيم الحسينى شعبان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11312وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 112محمد يوسف عبد العزيز عبد العال تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  111112وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1211110111،جنيه
 - 114محمود محمد محمد االتربى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11141وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 ( - 111تابع  ) 11141محمود محمد محمد االتربى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11141وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 111حامد محمد رفعت احمد شرف تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113123وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 111الشربينى السيد االمام على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  123114وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 121محمد الشربينى متولى شوالى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131212وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 121هشام عبد الرحمن عبد العال فرج تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113211وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 122هشام عبدالرحمن عبدالعال النجار تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  113211وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 123نورا محمد محمود الدكرورى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131112وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 124احمد على توفيق احمد على عيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131142وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 122ايمن اسماعيل عبد السميع اسماعيل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  112114وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 124محمد فؤاد أحمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14121وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 121معاذ محمد عبد الجواد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 121معاز محمد عبد الجواد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 121صيدلية محمد سعد على عبد الرحمن على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11211وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
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 - 131صيدلية د /محمد سعد على عبد الرحمن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11211وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2111110111،جنيه
 - 131ابوزيد محمد على الحاج على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 132احمد عادل رجب محمد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  134124وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4111110111،جنيه
 - 133سمير الدرينى منصور ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11423وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 134عبدالستار ضيف شاذلى احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 132وليد رضا محمد مرعى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  124211وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
( - 134تابع  )122422عزالعرب ابراهيم عزالعرب عميرة تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122422وفي تاريخ 21111121 ،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 131العربى عطيه عرفات احمد سنه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  122121وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  211110111،جنيه
 - 131محمود عبد هللا عبد هللا محمد الشال تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2211110111،جنيه
 - 131اسالم محى الدين عبد السالم متولى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  121344وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد السيد يوسف محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كفرابوزاهر بملك /سهير جمعه حسين

 141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
 141212وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 2احمد ابراهيم محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :جمصة الكرنك بملك  /محمود حامد حسين ابراهيم

 - 3مدحت منصور بيومى على حصان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الخيارية بملك  /مصطفى محمد ابراهيم حسين
 - 4احمد سمير حامد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع الجمهورية بملك /صبرى مصطفى رزق

 141212وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 141214وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 2هبه صبرى عبدالبارى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ارض النادى بملك /ربيع محمد على حموده

 141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 4ياسمين ابرهيم محمود السيد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :طريق بلقاس بملك /محمود عبدالعزيز رمضان
 - 1مصطفى محمود عبدالهادى مطاوع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شارع صالح الدين بملك  /هيثم فرج ابوالسعيد

 141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
 141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 1نجالء فتحى فتوح السيد حسونه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الي المنصوره 32شارع عطيه من شارع 11عزبه عبدالرازق بملك /محسن السيد عثمان محمد
 - 1عاطف هالل جادهللا بولس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع الصيادين من شارع الثورة بملك  /نادية يعقوب جادهللا
 - 11محمد رزق عبدالغنى شطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع الصديق المتفرع من شارع جيهان بحى الجامعة بملك /محمد مصطفى إبراهيم الشاعر
 - 11ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134232وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح رئيسي اخر بالعنوان طلخا شارع المنحل تقسيم ابوالعز بملك /احمد مصطفى عبدالفتاح عن نشاط
واجن مجمده وراسمال قدره  21111ومقيد برقم تابع 134232
 - 12محمد السيد احمد عبد الحميد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141213وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 31 ، :شارع مصعب بن عمير بملك /السيد احمد عبد الحميد
 ( - 13تابع  ) 134232ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134232وفي تاريخ 21111111
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طلخا شارع المنحل بتقسيم أبو العز بملك /أحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى
 ( - 14تابع  ) 134232ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134232وفي تاريخ 21111111
ضرب بعِزبة
شارع ال َم َ
حرم ال َمنزالوى المتف َِرع مِن ِ
شارع م َ
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :لَه َم َحالً َرئيسيًا بال َمنصورة ِ
برقَم  134232دَقهلية .
الشال بملك /أَح َمد َجمال شَحاتة َ
عن نَشاط َمكت َب هَندسى ومقاوالت عامة وقيد َ
 - 12كريم محمود عبد العظيم بدر صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :والفقره  34من المجموعه  4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات
زمقاوالت عامه وتوريدات مواد بناء اودع برقم  1112وقيد برقم تابع  131131دقهليه
 - 14كريم محمود عبد العظيم بدر صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بالعنوان المنصوره شارع احمد ماهر مع شارع الهنداوى امام شركة العشرى للسيراميك برج
حنين االدوراالول بملك /نوران عبدالحميد ابراهيم عبدالجواد عن نشاط /مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه 11
 ( - 11تابع  ) 131131كريم محمود عبدالعظيم بدر صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ  21111114تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع أحمد ماهر مع شارع الهنداوى ـ أمام شركة العشرى للسيراميك برج حنين الدور األول
بملك /نوران عبد الحميد إبراهيم عبد الجواد
 - 11محمد حامد الشربينى شوشه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عزبة صبحى بملك  /حامد محمد حامد شوشه

 141213وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11عالء جميل احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بهوت مركز نبروه منشأه البدراوى بملك /حمدينه محمد محمد
 - 21يوسف شعبان عبد الرازق محمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصورة مدينة مبارك شارع محمد حسن برج الصحابة بملك /وهيبه احمد السوالمى
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 - 21ايمان حمدى توفيق حافظ الطناحى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141212وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شربين شارع السلك ( السد العالى ) خلف مركز الشرطة بملك /طارق ربيع احمد قمبر
 - 22وفاء اسامه عياد عياد سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بطرة  /مقابل المعهد الدينى بملك  /محمد احمد الديسطى سليم
 - 23ثريا محمد مصطفى طبله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /السعيد محمد محمد نوفل

 131331وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 24احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :له محل رئيسى بناحية ميت العامل مركز اجا بملك /على عبدالخالق الدغيدى عن نشاط /مكتب استيراد
وتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموع 4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات
والواردات
 - 22احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :افتتح فى  2114 / 11 / 1وقيد برقم  21211اجا

 141211وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان

 - 24احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :كفر الجنينه بملك  /اسامه عبدالظاهر عبدهللا

 141211وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان

 - 21عالءالدين عوض شاهين عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حى الجامعة شارع عمر بن عبدالعزيز بملك  /عمرو ابراهيم عبدالعزيز
 - 21انجى محمد عبدالفتاح عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع البحر القديم بملك  /وائل المرسى صابر على
( - 21تابع  )141412محمد رضا محمود علي الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111112تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع المطن امام موقف اجا بملك  /سعد محمد ابوالفرج عبده
 - 31محمد عبد الفتاح ابو الفتوح سرحان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111323وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل الي /طلخا المنيل بملك /ابوالفتوح عبدالفتاح ابوالفتوح سرحان
 - 31محمد عبد الفتاح ابو الفتوح سرحان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :تم الغاء الرئيسي االخر
 - 32محمد محمد مصطفى الفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 12 ، :مايو جمصة بملك  /عفت زكريا على محمد

 111323وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 33محمد عطيه عبد السميع محمد عزب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شارع جبر بجوار المرور بملك /احمد فتحى السيد

 141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 34احمد طارق مصطفي صومع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع الصديق من شارع جيهان بملك  /ايمان محمد سند حماد
 - 32ام هاشم محمد السعيد هالل عبدربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :منية سندوب بملك  /اسالم احمد ابراهيم محمد
 - 34ماجده محمد مصطفى عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :راس الخليج بملك  /الشحات طلبه الشحات

 141413وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
 141414وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
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 - 31عمرو ياسر عادل احمد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مدينه الفردوس ش على حجازي بملك /كريم محمد محمد الباز
 - 31نرمين محمد محمد ابراهيم طنيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :مساكن الشناوى عمارة  4محل  42بملك /عباس السيد حسن شحاتة
 - 31على العدل على العدل الشحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :طناح بملك /عالء الدسوقى محمد الدسوقى

 141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 - 41اميره محمد عبدالغنى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141334وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية ميت عنتر مركز طلخ عن نشاط /تجارة مالبس جاهزه فيما عدا المالبس والمهمات العسكريه
بملك /حسن محمد حسانين اودع برقم  1142لسنة  2111وقيد برقم تابع  141334دقهليه
 - 41نورا محمد طلعت السيد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :سندوب خلف اكاديميه السالب بملك /نورا محمد طلعت السيد
 - 42ابراهيم السيد السيد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى  /فرج حسن عبدالمنعم المزين

 131422وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 43على حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :برق العز بملك  /حسن مصطفى مصطفى الشرقاوى

 141413وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 44اسالم جمال حامد الدسوقى عنان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع السيوى المتفرع من شارع المضرب ـ بجوار المضرب بعزبة الشال بملك /جمال حامد الدسوقى
 - 42سمير عبدالحكيم الشربينى داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141423وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شربين شارع الجيش بملك /أيمن توفيق رزق حايس
 - 44على احمد جالل الدين عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره ش المعهد الصحى من ش الجالء بملك /السيد السيد الحديدى
 - 41حسام محمد جالل عبدالحميد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع ام المؤمنين -ش الترعه بملك /مالك احمد بكر
 - 41محمد السيد مصطفى محمد امين عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111312وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طلخا كفر الجنينه شارع البحر بملك  /تامر متولى التهامى
 - 41حسن عبدالحميد السيد عسكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  132214وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح فَرع بالقاهِرة  23عمارات رابِعة العَدوية ب َمدينة نَصر بملك /سامى أَبو الحمد الشَرقاوى وقيد ت َبع َمكت َب سِجل
تجارى القاهِرة .
 - 21احمد على مصطفى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كفر دميرة الجديد بملك  /على مصطفى شحاته محمود

 141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21احمد عبدالعزيز حامد موسى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الجالء برج الحكمة ـ بجوار مسجد القاضى بملك /آمال عبد الفتاح عبد العزيز جاب هللا
 - 22مصطفى محمد الحسنين الشربينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع عبدالسالم عارف بجوار مطعم الشال بملك  /جالل جالل كمال عثمان
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 - 23شرين محمد فوزى احمد مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :كفر البدماص برج الرحاب من عبده معروف بملك /هانى السيد احمد الخضرى
 - 24رضا سعد مصطفى عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت عنتر بملك /سعد مصطفى عباس

 141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شربين  1شارع جواد حسنى بملك /عبير محمد محمد الزنبوخ
 - 24ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شربين  1شارع بملك /عالء محمد محمد الزنبوخ

 141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 ( - 21تابع  ) 141411ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شربين  1شارع جواد حسنى بملك /عالء محمد محمد الزنبوخ
 - 21عمرو حمدى على على الزغمورى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع الترعة  4شارع ام المؤمنين بملك /ياسر حسن احمد
 - 21سميرمحمود حسين عبدالعاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بهوت بملك  /احمد السيد احمد عبد المعطى

 141424وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 41اسالم طلعت شبل محمد توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الدنابيق بملك  /محمد طلعت شبل محمد

 141431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 41عبدالعزيز السيد عبدالهادى عطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل المالك الي /ملك الطالب(عبدالعزيز السيد عبدالهادي عطا)
 - 42مروه عادل ابراهيم النخله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره  2شارع احمد انور من شارع المصرف بملك  /المليجى المليجى بدوى
 - 43شادى على على على على الفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :ابستو مركز نبروه بجوار المدرسة القديمة بملك /على على على على الفار
 - 44محمود عبدالحميد محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :طناح بملك  /عبدالحميد محمد عبدالعال

 141422وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 42ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط مكتب استثمار عقارى بالعنوان  144شارع سوق التجار الشرقى بالمنصورة
بملك /محمد محمد عوض عبده براس مال  11111اودع برقم  1131وقيد برقم تابع 111444
 - 44محمود راغب ابراهيم الشريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع الهوارى من شارع جيهان بملك  /سهير محب السعيد قاسم
 - 41صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ناصية شارعى المستشفى الدولى بملك /حسام السيد على احمد السيسى
 - 41احمد المحمدى زكى حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :جمصه بملك /نشوى السيد عبدالعزيز يوسف

 141432وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 41منى حمدى على الموافى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :نبروه عقار رقم  13شارع السلطان حسن البر الشرقى بملك  /محمد موسى محمود مرسى شولح
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 - 11محمد حسن الشربينى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الي شربين شارع عباس العقاد بملك /السيد عبدالحميد مصطفى الباز
 ( - 11تابع  ) 141334اميره محمد عبدالغنى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ميت عنتر بملك  /حسن محمد حسانين
 - 12محمد الصباحى عبدالرازق ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الستاموني بملك /نشوى السيد عبدالعزيز

 141334وفي تاريخ  21111111تم تعديل

 141433وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 13مجدى فوزى ابراهيم فارس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141434وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره ش التوحيد توريل الجدديده امام المصريه للسيارات بملك /اعتماد السيد عبدالجواد
 ( - 14تابع  ) 141444ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة سوق التجار الشرقى بملك /محمد محمد عوض عبده
 ( - 12تابع  ) 141444ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل بناحية المنصورة  144شارع سوق التجار الشرقى بملك /محمد عوض محمد عبده عن
نشاط /تجارة مالبس اطفال جاهزة ومالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية براس مال  211111اودع برقم 4131
لسنه  2111وقيد برقم 1 111444
 - 14انس محمود عبدهللا ابوالمعاطى الحنفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :المنصوره مستشفى الصدر  1شارع العسقالنى بملك  /محمود عبدهللا ابوالمعاطى
 - 11ابراهيم محمد نصر حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعدل اسم المالك الى  /ناجى نجيب رياض جرجس
 - 11حسام احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المعصرة بملك  /منى زكى على المسيرى

 141414وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 141434وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11معتز ابو شعيشع السيد ابو شعيشع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتح رئيسي اخر بالعنوان بلقاس دمالش بملك /ام محمد محمد ابراهيم عن نشاط مكتب مقاوالت عامه
براسمال قدره111111مائه الف جنيها وقيد برقم تابع  131431دقهليه
 - 11حسانين محمد حسانين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /هشام محبوب عوض

 121214وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11ايمان احمد يوسف عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المحفوظة بملك  /احالم عبدالسالم رزق

 141431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12محمد على عبده السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  133112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الى /بلقاس منشية الفتوح بسنديلة بملك /على عبده السيد سراية
 - 13محمد يحيى صابر الغزالى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبه الشال  11شارع محمود العزب من شارع المصرف بملك /محمد رضا السيد بندارى
 - 14سمير محمد ابوالمعاطى ابوزيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره  44شارع عبدالرازق حموده بملك  /محمد ابوالمعاطى محمد ابوزيد
 - 12احمد عاصم عوض ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الستامونى بملك /عبد الحكيم القصبى محى الدين

 141441وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 14محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
عن نَشاط
عبد اللطيف َ
عبد العَزيز َ
عوض َ
وصف الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية الشَوامى َمركَز بِلقاس بملكَ /
برقَم تابِع  141141دَقهلية .
برقَم  1141لسنة  2111وقيد َ
مقاوالت عمومية أودِع َ
 - 11اميره سالم كمال سالم الغول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عزبه باشا ربيع بملك /محمد احمد جاد

 141443وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11هانى بكر السيد صالح عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل الى /نبروه شارع  4اكتوبر بملك /بكر السيد صالح عبد الرحمن
 - 11نسرين يسرى رشاد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره ش لجيش اعلى المريديان بجور توشيبا بملك /شريف ابراهيم السيد احمد نصر
 ( - 11تابع  ) 131431معتز ابوشعيشع السيد ابوشعيشع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :دمالش بملك /ام محمد محمد ابراهيم

 131431وفي تاريخ  21111111تم

 ( - 11تابع  ) 131431معتز ابوشعيشع السيد ابوشعيشع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131431وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل رئيسي بالعنوان بلقاس دمالش بملك /ام محمد محمد ابراهيم احمد عن نشاط سوبر
ماركت
 ( - 12تابع  ) 141141محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الشوامى بملك /عوض عبد العزيز عبد الطيف

 141141وفي تاريخ 21111111

 ( - 13تابع  ) 141141محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111111
عن نَشاط سِنترال (
عوض إبراهيم َ
عبده َ
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :لَه َم َحالً َرئيسيًا بناحية الشَوامى َمركَز بِلقاس بملكَ /
برقَم  141141دَقهلية .
فيما َ
عدا اإلنت َرنِت ) أفتِتح فى  2111 /1 /13وقيد َ
 - 14احمد سمير صالح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره  1شارع الشيخ سليمان الحوار بملك  /خفاجى محمد الماضى العدل
 - 12ابراهيم على ابراهيم بدران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره كلية االداب الجديد برج فجر االسالم بملك  /لؤى ابراهيم عبدالمؤمن ابراهيم
 - 14نعمة عبد اللطيف حسانين اإلمبابى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111432وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره برج الحرمين شارع الترعه امام البان االديب بملك  /عاطف محمد عبدالعال اسماعيل
 - 11جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شربين شارع جواد حسنى بملك /عزه على محمد حموده
 - 11جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم الغاء الرئيسى االخر بطلب تاير بتاريخ 2111 /11 /11
 - 11اسامة السيد فهمى المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره عقار رقم  22شارع السلحدار من شارع سيدى حاله بملك  /امينه السعيد ابراهيم
 - 111مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات المنزليه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصوره عقار رقم  22شارع السلحدار من شارع سيدى حاله بملك  /امينه السعيد ابراهيم
 ( - 111تابع  ) 11111جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعدل الى /محاه انجاق مركز شربين بملك /عادل عبد المالك شنوده
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 ( - 112تابع  ) 131211حامد لطفى حامد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131211وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ميت محمود مركز المنصورة بملك /محمد فتحى محمود سمرة
 - 113محمد موسى ابراهيم صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /فراج ابراهيم صابر صابر

 131411وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 114وائل محمد عطيه سويدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عزبه الشال  3شارع رمضان السيد بملك /محمد عطيه سويدان
 - 112حامد لطفى حامد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131211وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع عن نشاط تجارة ادوه ولقحات بيطرية ( صيدلية بيطرية ) ميت محمود مركز المنصورة بملك /محمد
فتحى محمود سمره اودع برقم  1222وقيد برقم تابع  131211دقهلية
 - 114حماده محمد حسن عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121142وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل اسم المالك /ملك الطالب ( حماده محمد حسن عبد القادر )
 - 111سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع الصيادين المتفرع من شارع سيدى عبد القادر بملك /المغاورى الباز صالح
 - 111سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الرئيسى اآلخَر المودِع برقم  4124لسنة  2111وذَلِك بمو َجب َ
طلَب ت َأشير .
الـتأشير ، :ت َم إلغاء ال َم َحل َ
 ( - 111تابع  ) 114111سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114111وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :حارة الجزاوى المتفرعة من شارع سيدى عبد القادر بملك /زينب محمد سمير عبد الحى
 - 111عزت ابراهيم السيد ابو سعيدة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14421وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى اخر بناحية المنصورة شارع العباسى بجوار مستشفى الطلبة بملك /رضوان فؤاد الشافعى براس
مال  21111اودع برقم  1241لسنه  2111وقيد برقم تابع 1 14421
 - 111عالء راشد رمضان عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرح بناحية المنصوره عقار  22شارع مدرسة سيدى عبدالقادر بجوار مسجد ديوان بملك  /حامد محمد محمد
ديوان اودع برقم  1211لسنة  2111وقيد برقم تابع  122122دقهليه
 - 112عصام عبد المنعم الدسوقى عطية  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  124111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح رئيسى اخر (  ) 4عن نشاط /مزرعة مواشى بالعنوان دكرنس القباب الكبرى بملك /ورثه عبد المنعم
الدسوقى براس مال  11111اودع برقم وقيد برقم دكرنس
 - 113تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محلة دمنة بملك /أيمن فتحى الشربينى رمضان

 111441وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 114تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ت َم ت َعديل بيانات هَذا ال َم َحل .

 111441وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 112وسام السعيد عثمان العجمى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع الصيادين المتفرع من شارع الثوره بملك  /محمد توفيق محمد سيد احمد
 - 114وليد صبح المرسى محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره سندوب  21شارع محمود شاهين بملك  /كمال كامل محمد حسن
 ( - 111تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14421وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع العباسى بجوار مستشفى الطلبه بملك  /رضوان فؤاد الشافعى
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 ( - 111تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14421وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل رئيسيا بناحيه المنصوره شارع سوق النجار الغربى بملك /ابراهيم السيد ابوسعيده عن نشاط /
توريد اجهزه حاسب الى افتتح  1114 /4 /1وقيد برقم  14421دقهليه وله محل بناحية المنصوره مساكن العبور عماره  1بملك/
ورثة
 ( - 111تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14421وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :بديعه احمد صالح عن نشاط  /مكتب تسويق حفالت افتتح فى  2111 / 1 / 12وقيد برقم تابع
 14421دقهليه
 ( - 121تابع  ) 111441تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محلة دمنة بملك /بركات عوضين أحمد عوضين

 111441وفي تاريخ  21111112تم تعديل

 ( - 121تابع  ) 111441تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ت َم ت َعديل بيانات هَذا ال َمحل .

 111441وفي تاريخ  21111112تم تعديل

 - 122السحريت لالستيراد والتصدير وتجارة التوك توك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :منية محل دمنه بملك  /هند عبدالنبى سالمه احمد مقلد

 141441وفي تاريخ  21111112تم

 ( - 123تابع  ) 122122عالء راشد رمضان عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ  21111112تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة شارع مدرسة سيدى عبد القادر بجوار مسجد ديوان بملك /حامد محمد محمد ديوان
 - 124محمد شعبان على مكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141423وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بلقاس شارع احمد الغريب بملك  /عبدالحى عبدالمقصود ابوالمجد
 - 122رضا ابراهيم زكى على فراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع الصاغه بملك  /الدسوقى عبدالرحمن حويدق
 - 124هشام محمد مجدى الشريينى طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره  14شارع مشعل بجوار كلية التربيه النوعيه بملك  /عمر حسين عبدالهادى ربيع
 - 121مكتب هشام ليموزين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره  14شارع مشعل بجوار كلية التربيه النوعيه بملك  /عمر حسين عبدالهادى ربيع
 - 121مؤسسة هشام للمقاوالت العامه والتوريدات والنقليات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ 21111113
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصوره  14شارع مشعل بجوار كلية التربيه النوعيه بملك  /عمر حسين عبدالهادى ربيع
 - 121حماده نبيل عبدالحميد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :سالمون القماش بملك  /عادل نبيل عبدالحميد منصور
 ( - 131تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة بنيامين تبع أبو جالل ـ بجوار قاعة قصر اللؤلؤة طريق شربين دمياط بملك /محمد أحمد
لطفى محمد الحصى
 ( - 131تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :كان لَه فَرع بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط اغلِق فى
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه فَرع آخَر بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق
 2114 /1 /11وقيد َ
 ( - 132تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
عبد
سمرة بملكَ /مجدى َمح َمد َ
صبرى أَبو َ
علَم برج أَبو َ
شارع َ
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
سيارات
سمرة َ
مركى وتِجارة َ
الرح َمن أَبو َ
عن نَشاط ت َوريدات مواد غِذائية و َمكت َب إستيراد وت َصدير وشَحن وت َخليص ج ِ
َ
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 ( - 133تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم تابِع  111211دَقهلية
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نَشاط تِجارة رخام و َجرانيت ومواد بِناء أفتِتح فى  2114 /3 /1وقيد َ
عن نَشاط
شارع المخت َلط برج األمراء بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
 ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيَا آخَر بال َمنصورة ِ
 ( - 134تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شِربين دِمياط أفتِتح فى  2114 /2 /21وقيد َ
 ( - 132تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم تابع 111211
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشيرَ ، :مطعَم أفتِتح فى  2112 /4 /11وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيد َ
عن نَشاط ت َجميع وت َصنيع
عارف بملك/
حاضنة أَعمال ال َمنصورة َ
ِ
شارع َ
عبد ال َ
سالم ِ
دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
 ( - 134تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الموتوسيكالت والتروسيكالت أفتِتح فى  2111 /2 /3وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقَيدا ً
بجوار قَصر اللؤلؤة
برقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين ـ ِ
َ
 ( - 131تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشيرَ ، :
عن نِشاط َمصنَع ِلت َصنيع سيلكون
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
َ
برقم تبِع  111211دَقهلية .
وغِراء بيضاء وفوم أفتِتح فى  2111 /11 /13وقيد َ
 ( - 131تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَ ََ م 111211
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وموتوسيكالت وقِطع غيار موتوسيكالت أفتِتح فى  1111 /4 /22وقيد َ
َ
دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
عن
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أح َمد لطفى َ
 - 131مؤسسه احمد مجدى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :برق العز بملك /مجدى الشربينى سيد احمد

 141441وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,

 ( - 141تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة بنامين تبع أبو جالل ـ بجوار قاعة قصر اللؤلؤة طريق شربين دمياط بملك /محمد أحمد
لطفى محمد الحصى
 ( - 141تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :لَه فَرع بناحية عِزبة ِبنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد
بر َقم تابِع  111211دَقهلية  ,وكان لَه َفرع بناحية عِزبة بِنيامين
لطفى َمح َمد الحِ صى أفتِتح فى  2111 /2 /21وقيد َ
 ( - 142تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى الحِ صى أفتِتح فى
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
 2112 /1 /14وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيدًا َ
 ( - 143تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
عبد
سمرة بملكَ /مجدى َمح َمد َ
صبرى أَبو َ
علَم برج أَبو َ
شارع َ
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :لَه َم َحالً َرئيسيًا بال َمنصورة ِ
عن نَشاط ت َوريدات مواد غِذائية و َمكت َب إستيراد وت َصدير وشَحن وت َخليص جمركى وتِجارة
سمرة َ
الرح َمن أَبو َ
َ
 ( - 144تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :سيارات وموتوسيكالت وقِطع غيار مووتوسيكالت أفتِتح فى  1111 /4 /22وقيد َ
َ
 111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين َ
طريق شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أح َمد
لطفى
 ( - 142تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم تا ِبع 111211
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشيرَ ، :
عن نَشاط تِجارة رخام و َجرانيت و َمواد ِبناء أفتِتح فى  2114 /3 /1وقيد َ
عن
شارع المخت َلط برج األمراء بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
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 ( - 144تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
برقَم تابِع
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نَشاط َمطعَم أفتِتح فى  2112 /4 /11وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان مقيدًا َ
عن نَشاط ت َجميع
عارف بملك/
حاضنة أَعمال ال َمنصورة َ
ِ
شارع َ
عبد ال َ
سالم ِ
 111211دَقهلية  ,وكان لَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بال َمنصورة ِ
 ( - 141تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وت َصنيع الموتوسيكالت والتروسيكالت أفتِتح فى  2111 /2 /3وأغلِق فى  2114 /1 /11وكان
بجوار قاعة قَصر اللؤلؤة َ
طريق
برقَم تابع  111211دَقهلية  ,ولَه َم ًحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع أَبو َجالل ـ ِ
مقيدًا َ
 ( - 141تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم
عن نَشاط َمصنَع مست َلزَ مات
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شِربين دِمياط َمركَز شِربين بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
كَهربائية أفتِتح فى  2111 /11 /13وقيد َ
 - 141باسم السيد محمد نور الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ابو جالل عزبه عبد هللا زكى بملك /السيد محمد نور الدين
 - 121عبدالستار ضيف شاذلى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره  31شارع عبدالسالم عارف بجوار مطعم السيسى بملك  /مها محمد ابوزيد
 - 121احمد ابراهيم على ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره برج الشروق شارع الدراسات بملك  /عبدالفتاح عبدهللا عبدالفتاح
 - 122محمد حسن محمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مشأه النصر بملك /كامل محمد السيد الحته

 141422وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,

 - 123محمد عبدالهادى السعيد محمد الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ  21111113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :سالمون القماش بملك  /هبه السيد ابوالنصر الشاعر
 - 124محمد مدبولى عبدالنبى محمود حموده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية المنصورة  21تقسيم السمنودى من شارع كلية االداب بملك /تامر فايق اسكندر عن
نشاط معرض ستائر واكسسوار اودع برقم  1321وقيد برقم 131111
 - 122رضا السيد عبد الغنى الحصاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :نبروه قريه درين بملك /السيد عبد الغنى الحصاوى

 141441وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,

 - 124رضا فاروق عبد البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :راس الخليج بملك /جمال محمد محمد زيد

 141421وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121رضا فاروق عبده البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :راس الخليج بملك /جمال محمد محمد زيد

 141421وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
بجوار قاعة قَصر اللؤلؤة َ
طريق
وصف الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة ِبنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شَربين ـ ِ
عن نَشاط َمصنَع مست َلزَ مات كَهربائية
شِربين دِمياط بملكَ /مح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
 - 121ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
برقَم  1312لسنة  2111وقيد بَرقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع
وصف الـتأشير ، :أودِع َ
َ
بجوار قَصر اللؤلؤة طريق ِش َِربين دِمياط بملكَ /م َح َمد أح َمد لطفى
أَبو َجالل َمر َكز شِربين ـ ِ
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 - 141ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
برقَم
وصف الـتأشيرَ ، :مح َمد الحِ صى َ
برقَم  1313لسنة  2111وقيد َ
عن نَشاط َمصنَع لت َصنيع سيلكون وغِراء بَيضاء فوم أودِع َ
تابِع  111211دَقهلية .
 - 141الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ت َم
بجوار قاعة قَصر اللؤلؤة َ
طريق شِربين دِمياط بملك/
إفتِتاح َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شَربين ـ ِ
عن نَشاط َمصنَع مست َلزَ مات كَهربائية
َمح َمد أَح َمد لطفى َمح َمد الحِ صى َ
 - 142الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :أودِع
برقَم  1312لسنة  2111وقيد بَرقَم تابِع  111211دَقهلية  ,ولَه َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية عِزبة بِنيامين ت َبع أَبو َجالل َمركَز شِربين ـ
َ
بجوار قَصر اللؤلؤة َ
طريق ِش َِربين دِمياط بملكَ /م َح َمد أح َمد لطفى
ِ
 - 143الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشيرَ ، :مح َمد
برقَم تابِع  111211دَقهلية .
الحِ صى َ
برقَم  1313لسنة  2111وقيد َ
عن نَشاط َمصنَع لت َصنيع سيلكون وغِراء بَيضاء فوم أودِع َ
 - 144الرفاعى لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ترعة البالمون بملك /الرفاعى عبد هللا الرفاعى يوسف البلشة
 ( - 142تابع  ) 131111محمد مدبولى عبد النبى محمود حموده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ
 21111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة  41تقسيم السمنودى بملك /تامر فايق فهمى اسكندر
 - 144محمد طارق محمد محمد ابو فلوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اويش الحجر بملك /طارق محمد محمد مصطفى ابو فلوس
 - 141تامر سمير فتحى النعمانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :كفر البدماص شارع محمد عمر السيد شارع عبده معروف بملك /احمد حمدى الدسوقى السيد
 - 141هشام عوض اسماعيل شومان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :بلقاس شارع الجمهورية بملك /عوض اسماعيل شومان
 - 141الزحاف الكسسوار المحمول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :نبروه شارع كلبوباترا  13بملك /صباح صبرى عبد الهادى المال
 - 111شريف احمد انيس فوده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بلقاس طريق ابو حجازى بملك /انيس احمد انيس فوده
 - 111ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
المنصوره عقار رقم  1حارة جاب هللا من شارع الخال من العباسى بملك  /فايزه محمود محمد الشرقاوى
 - 112احمد صالح صالح العيسوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131341وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع عن نشاط /مصنع مالبس جاهزة بناحية القاهرة التجمع الثالث مصنع رقم  112منطقه الصناعات
الصغيرة الورش بالمنطق الصناعية شمال طريق القطاميه بالعين السخنة بملك /على وعبد الاله يوسف عبد الفتاح المهدى اوع
وفيد ب
 - 113ابراهيم سمير ابراهيم عبد المقصود على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :بلقاس شارع السعادة بملك /ابو بكر احمد عبد الحافظ
 - 114ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الضهريه بملك  /حمدى محمد عبدالرؤف عيد

 141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
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 - 112وائل عبدالعزيز محمود عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كفر الشناوى بملك  /الشناوى سليمان ابراهيم الشناوى
 - 114محمد احمد محمد السيد وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عزبه جاد بملك /عبد الحميد اسماعيل عوضين
 - 111محمد احمد ابوالنجا احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :بدواى بملك  /احمد ابوالنجا احمد

 141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 141442وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
 141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 111السيد السعيد السيد الدرينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت عوام بملك /مها يوسف ابة العمايم الديب

 - 111محمد حسان محمد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :كفر بدواى القديم بملك /مسعد ابراهيم ابراهيم شاهين
 141412وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 111شهاب رشاد ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت محمود بملك  /كمال رشاد ابراهيم السيد
 - 111فراج عبدالتواب السعيد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :زيان بملك /عبد التواب البدراوى عبد التواب
 - 112محمد احمد حماد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المنصورة شارع  11بملك /محمد احمد حماد

 141443وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 141441وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 113عبد الرحمن سمير ابراهيم عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة شارع الجمهورية المختلط  234بملك /مها فؤاد كشك
 - 114وليد احمد محمد ناصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع السيد سليم المتفرع من شارع الجالء بملك /هوانم السيد مبارك
 - 112اشرف حلمى عبد الخالق طلبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا طريق بلقاس بجوار الفيومى للحلويات بملك /امجد عزت صالح
 - 114ايمن جمال محمد على حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره شارع مجمع المحاكم بجوار مطعم دردشه بملك  /محمود احمد محمد حسن
 - 111سامح فاروق عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى  /زينب عبدالمنعم محمد الطنطاوى
 - 111سامح فاروق عبدالقادر فضل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى  /زينب عبدالمنعم محمد الطنطاوى

 11111وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 111طارق رجب ابو زيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بلقاس شارع دمشق بملك /ماهر عبد السالم جمعه جعفر
 - 111محمد السيد غازى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المشاية حسنى مبارك  2شارع االشقر بملك /رضا عبد هللا حسام الدين شاهين
 ( - 111تابع  ) 113141شركه هانى شوقى محمد وشركاه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ 21111114
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طلخا حوض الزعفران ارض العنبايه طريق السماد رقم  2بملك  /ايمن السيد شحاته
رمضان
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 - 112ياسر محمد بدير ابراهيم البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :نبروه العقار رقم  2شارع  4اكتوبر بملك  /مصطفى محمد عبدالفتاح ابراهيم
 - 113نجالء مسعد غازى على الرشيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كفر بدواى القديم بملك  /الشحات عبدالعزيز عبدالبارى
 - 114احمد ابراهيم على على العدل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :منية محله دمنه بملك  /توفيق صالح السيد جمعه
 - 112احمد محمد السيد الدرينى خيال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /احمد محمد محمد مجاهد

 141444وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,

 141411وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
 131332وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 114معرض زكريا السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع قناه السويس عقارر رقم  111بجوار كافتيريا عجينه بملك /مديحه محمد يسن الوصيف
 ( - 111تابع  ) 12141اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :كوم بنى مراس بملك  /صالح كمال صالح حسن

 12141وفي تاريخ  21111112تم تعديل

 ( - 111تابع  ) 12141اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12141وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل رئيسى بناحيه كوم بنى مراس مركز المنصوره بملك  /السيد فاروق عن نشاط /تجارة
االعالف والحبوب افتتح فى  1111/ 1 / 3وقيد برقم  12141دقهليه
 - 111اسامة كمال صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12141وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
زرعة َمواشى
سن َ
 ،ت َم إفتِتاح َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية كوم بَنى مراس َمركَز ال َمنصورة بملك /صالِح كَمال صالِح َح َ
عن نَشاط َم َ
برقَم تابِع  12141دَقهلية .
برقَم  1443لسنة  2111وقيد َ
أودِع َ
 - 211اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12141وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
زرعة
سن َ
الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح َم َحالً َرئيسيًا آخَر بناحية كوم بَنى مراس َمركَز ال َمنصورة بملك /صالِح كَمال صالِح َح َ
عن نَشاط َم َ
برقَم تابِع  12141دَقهلية .
برقَم  1443لسنة  2111وقيد َ
َمواشى أودِع َ
 - 211ايهاب بديع عريان عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره  1شارع الخلطه االسفلتية بملك  /كريستين موريس ميخائيل جرجس
 - 212احمد عبد المحسن عرفه محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصورة شارع محمد فتحى ميدان الدبل بملك /صادق حسن الشحات ورده
 - 213عنتر الشربينى احمد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حى الجامعه  41شارع عبيده بن الجراح بملك /سالم البرنس عبد المتفال ابو الوفا
 - 214القاضى لالستيراد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112441وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،تعدل عنوان الرئيسى االخر الى /المنصورة شارع المدير بملك /محمد سمير زكى احمد القاضى ونشاط /مكتب استيراد وتم الغاؤه
 - 212عمر ربيع شفيق احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصورة شارع عبد السالم بملك /جمال محمد على حسن
 - 214عالء على محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره  11شارع شوقى مطر عزبة عقل بملك  /عادل كريم خميس حمزه
 - 211محمد شعبان عطية محمد شربينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع الدراسات امام موقف بملك /رقيه عبد المقصود محمد عبد المجيد
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 ( - 211تابع  )112441احمد محمد سمير ذكى احمد القاضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112441وفي تاريخ 21111112
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة شارع المدير بملك /محمد سمير زكى احمد القاضى
 ( - 211تابع  )112441احمد محمد سمير ذكى احمد القاضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112441وفي تاريخ 21111112
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة امتدا شارع جيهان برج الوئام امام استاذ الجامعه بملك /هشام السيد السيد
مصطفى
 - 211مدحت عبد العزيز السيد جبريل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع قناه السويس بجوار استا كورا اعلى مسجد التقوى بملك /ساره صالح على ابراهيم
 - 211مسعد لطيف محمد عبد اللطيف شحتو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :جديله خلف دار المناسبات بملك /ربيع شفيق احمد عمر
 - 212احمد عزت احمد محمد عدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :طبنوها مركز نبروة بملكه

 141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان

 141124وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 213محى سعد عبدالفتاح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره حى الجامعه برج النعمانى شارع ابوشوشه بملك  /عبدالفتاح محمد احمد
 - 214صموئيل نصحى ميالد رزق جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عزبه سرسو  /كفر ميت فاتك بملك /مارسيل جرجس فهمى
 - 212صفاء محمد عبد المقصود المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع صالح مصطفى بملك /محمود عبد الحق محمود عبد الواح
 - 214حجازى احمد محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت عوام بملك  /احمد محمود احمد حجازى

 141411وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 211احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع االمام البخارى بملك  /هيثم احمد حسين
 - 211احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع االمام البخارى بملك  /هيثم احمد حسين
 - 211رضا عزت فرحات على الخولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111224وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل الى  /المنصورة  21شارع جمال عبد الناصر شارع الترعة عمارة الهدى والنور بملك /عوض عبد العال
عوض
 - 221رضا فاروق عبده البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعدل اسم المالك الى /محمد محمد محمد منصور زيد

 141421وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 221رضا فاروق عبد البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعدل اسم المالك الى /محمد محمد محمد منصور زيد

 141421وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 222معتز محمد السعيد المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت خميس بملك /السيد فتوح رزق

 141112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 223طارق الدسوقى الشحات جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الجزر االلى  34شارع اقتصادى شارع جمال عبد الناصر بملك /عثمان محمود عثمان الخولى
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 141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 224تامر محمد البدراوى محمد وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كفر بهوت بملك /صالح يوسف عبد العزيز
 - 222وحيد عوض ابراهيم عوض ماضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت بدر خميس بملك /فريد عوض إبراهيم
 - 224فاطمه عبد النبى جمعه احمد ليله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /اسامة الذكى الشربينى شوربه

 141114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
 131113وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 221صبرى محمد صبرى محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :المنيل بملك /احمد حسن محمد محمود

 141112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 221صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى اخر المنصورة ناصبة شارعى المستشفى الدولى ومتولى الشعراوى بملك /حسام السيد
على احمد السيسى براس مال  12111عن نشاط( جزارة ) اودع برقم  1412وقيد برقم تابع 141433
 - 221عراقى عماد على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بسنديلة الطريق العام ـ بجوار الكوبرى العلوى بملك /محمد غازى محمد على
 - 231محمود سعد الدين على رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :العيادية بملك /عصام الدسوقى إبراهيم

 141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 231مها محمد زكى الحو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :برج الجزيرة ـ أمام نادى جزيرة الورد بملك /إبراهيم السيد الكرورى
 - 232أحمد عبد الفتاح أحمد محمد صبح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121311وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل الى  /المنصورة  1حارة االتربى عماره الصباغ شارع النجار بملك /هشام صبحى احمد الصباغ
 - 233عوض سرور عبد العاطى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :بطرة مسجد الشيخ جاد الحق بملك /محمد حمدى محمد الشهاوى
 ( - 234تابع  )141432صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصورة ناصية شارعى المستشفى الدولى بملك /حسام السيد على احمد
 ( - 232تابع  )141432صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل بناحية المنصورة ناصية شارعى المستشفى الدولى وشارع متولى الشعراوى بملك/
حسام السيد على السيسى افتتح بتاريخ  2111 /1 /23عن نشاط مطعم وقيد برقم  141132دقهلية
 - 234وسام مصباح ابراهيم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المعصرة بملك /مصباح إبراهيم على السعيد

 141113وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 231صالح يوسف عبدالعزيز قنديل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كفر بهوت بملك /تامر محمد البدراوى

 141112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 231عبد السالم انور جبر محمد السمكرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131442وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط /مواد غذائية الهرم شارع محمد ابو العطا الكوم االخضر بملك /احمد
محمد احمد براس مال  211111اودع برقم وقيد برقم الجيزه
 - 231اسماء عبدهللا محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :جمصة  12مايو المجاورة السادسة بملك /عبد هللا محمد على جاد
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 141112وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 241شعبان المتولى احمد المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بلجاى بملك /زينب المتولى على حسب هللا

 - 241عماد الدين عبد الرحمن ابراهيم سمرة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  124411وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعدل العنوان الى /المنصورة  1شارع حامد حسن من شارع المدينة المنورة تقسيم طرطير بملك/
عمر على السيد عمر
 ( - 242تابع  ) 131422محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131422وفي تاريخ
 21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك للفرع الى /عبد الهادى محمود محمد
 - 243احمد المرسى عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع اإلمام محمد عبده بتوريل الجديدة بملك /محمد عطية حسن السيد
 - 244اشرف ابراهيم العيسوى فودة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع  4أكتوبر المتفرع من شارع أحمد ماهر بملك /البيلى أحمد حسين
 141123وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 242سمير نجاح محمد محمد الخولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت بدر خميس بملك /رانيا رضا مختار المتولى

 - 244محمد رضا عبدالباسط ابوالمعاطى شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /محمد رضا عبد الباسط ابو المعاطى
 - 241العدل ثروت العدل السعيد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :منية محلة دمنة بملك /مصطفى محمود محمود عبد المنعم
 - 241احمد السعيد ابراهيم محمد محمد العيوطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طلخا  1شارع المجمع اإلسالمى بملك /أحمد نجيب برهام عطوة
 - 241طارق فتحى محمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /محمد ابراهيم العدل عوض

 141411وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 221عبدالسالم عبدربه ابراهيم عبدربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الشوامى بملك /إبراهيم عبد ربه إبراهيم عبد ربه

 141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 221محمد عوض عبدالمجيد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :بلقاس عزبة جاد أمارة وصبحى بملك /عوض عبد الحميد سالم
 - 222عبدالوهاب نجاح محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت عنتر بملك /جهاد عبد العال عبد هللا

 141124وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 223ابراهيم اشرف ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :قراش تبع جمصة بملك /أشرف إبراهيم عبد الرحمن
 - 224احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :المركز بملك  /البدوى السيد عبدالعزيز

 141111وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
 131242وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 222مريم محمود محمد الرشيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131213وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل الى /بلقاس  11شارع اسماعيل البيلى ( مدرسة التربيه القومية ) بملك /محمد عبد الرحيم محمد على حوش
 - 224محمد صادق حسن الشحات وردة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الخيارية بملك /صادق حسن الشحات

 141131وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
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 - 221ياسر الشحات جاد سالمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :بلقاس عزبة ياسين طريق جمصه الجديد بملك  /سهام المتولى السيد
 - 221احمد فتحى محمد الحنفى لويح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع محمد داود المتفرع من شارع عبد السالم عارف ـ بجوار المرور بملك /محمد عصام الدين توحيد
 - 221احمد السيد ابراهيم ابراهيم المنسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع محمد فتحى بعمارة الصحة بملك /السيد إبراهيم المنسى
 - 241اعتدال عبدالسالم على عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :دميرة بملك /عبد الرازق الشربينى حامد

 141132وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 241امل مسعد احمد احمد البسطويسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :قراش شارع البحر بملك  /محمد جالل محمد احمد

 141121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 242احمد منير محمود مصطفى زهران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141132وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع شتا بمدينة السالم بملك /ورثة منير محمود مصطفى
 - 243مؤسسة قنديل للتجارة والتوريدات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 21 ، :شارع ابو بكر الصديق بملك  /احمد احمد السيد قنديل
 - 244محمود احمد احمد السيد قنديل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 21 ، :شارع ابو بكر الصديق بملك  /احمد احمد السيد قنديل
 - 242مكتب كريم لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :جمصه  12مايو المجاورة الثانية  2422حديث بملك /مسعد عبد هللا مسعد
 - 244باسم احمد احمد احمد حمادة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :أبو جالل العبد بملك /أحمد أحمد أحمد حمادة
 - 241احمد شوقى ابراهيم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :دميرة بملك /نادية سعد على أحمد

 141131وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
 141133وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 241السيد ابراهيم الحسينى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :السلسول بملك /وليد فوزى عبد الغفار محمد
 - 241محمد ابو سريع عثمان حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كوم بنى مراس بملك /ايه احمد عبدالحميد احمد
 - 211محمد حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :برق العز بملك  /حسن مصطفى مصطفى

 141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
 141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
 141131وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 211السيد عبد هللا السيد عبد السالم الجوهرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المناشوه بملك /نجالء محمد السيد بيلى

 141144وفي تاريخ  21111122تم تعديل

 ( - 212تابع  ) 121321خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :كفر الغنامة بملك /ايه محمد على

 121321وفي تاريخ  21111122تم

 ( - 213تابع  ) 121321خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121321وفي تاريخ  21111122تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :له محل بناحية بلقاس بسنديلة الغنامة مركز بلقاس بملك /محمد على حسن اسماعيل عن تقطيع
اكياس بالستيك من روالت جاهزة افتتح فى  2111 /2 /1وقيد بالقم  121321دقهلية
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 - 214محمد فوزى عبدالغفار محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ابو عرصه بملك  /فتحيه محمد عبدالسميع

 141143وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 212ابراهيم محمد ابراهيم محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بلقاس شارع قطامش بملك /لطفى زكى عباس محمد

 141142وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 214مصطفى مصطفى الصاوى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :منشأة السالم بملك /سهام على السيد

 141131وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 211الصاوى للرحالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،منشأة السالم بملك /سهام على السيد

 141131وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 211خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121321وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى اخر عن نشاط /مصنع بالستيك براس مال  11111كفر الغنامه مركز بلقاس بملك /ايه
محمد على اودع برقم  1421وقيد برقم تالبع 121321
 - 211احمد محمد العربى عبدالعال عطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا حوض السكه الحديد البلتاجى رقم  31برج الجوار مسجد غنام بملك  /محمود عبدالفتاح غازى
 141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 211كمال عطيه عبد المنعم العتبانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ابو الفضل عالم بملك /محمد محمد احمد صالح

 - 211مصطفى الشحات محمد حسين القصبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى  /احمد محمد حسين القصبى
 - 212احمد اسامة عبدالعزيز الشويخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :حى السالم بملك /اسامه عبدالعزيز احمد الشويخ

 131232وفي تاريخ  21111122تم تعديل

 141144وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 213محمد شحاته فرغلى غالب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14114وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل العنوان الى /المنصورة شارع نقابة االطباء من شارع المستشفى الدولى بملك /حنان عبد الباسط هريدى
 - 214هشام محمد السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :البقلية بملك /نبيل السيد احمد وهبه

 141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 212وليد فوزى عبد الغفار محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :جمصه  12مايو بملك  /امل احمد عبدالعزيز

 141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 214عاطف المنسى القصبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
شارع ال َعدوى بملك /الحسينى سالِم َ
الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح فَرع بناحية َ
برقَم  1424لسنة 2111
طه َمح َمد موسى أودِع َ
طلخا ِ 14
برقَم تا ِبع  141214دَقهلية .
وقيد َ
 - 211رامى عالء شفيق محمد ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :منشاة النصر بملك  /رضا محمد عبد الباقى سويلم

 141121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 211ايمن عبدالنبي عبداللطيف جعفر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121122وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل اسم المالك وجعله بأسم  /نبويه عبد الوهاب السعدنى
 ( - 211تابع  ) 141214عاطف المنسى القصبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ  21111122تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طلخا  14شارع العدوى بملك /الحسينى سالم طه محمد موسى
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 - 211جمال على المتولى عبدالحافظ السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141142وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :جمصة منطقة الصفا والمروة بملك /وليد فوزى عبد الغفار محمد
 - 211شيماء شكرى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141123وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شربين شارع جواد حسنى برج طيبه بملك  /حسنى عبد السالم السيد الجندى
 - 212ياسر زهرى عبدالستار زهرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حى السالم بعزبة الشيخ وهدان بملك /جاسر عبد الحميد محمد على خليفة
 - 213محمد جمال سالمه غانم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره 11شارع ساميه الجمل بملك /احم محمود عبدالرازق هيكل
 - 214فاطمه يوسف عبد الحميد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ابو رجيلة بملك /احمد محمد الشربينى احمد

 141124وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 212نجالء محمد عبد المجيد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع قناة السويس بملك  /مصطفى وطه وخالد وشيماء وابراهيم ومواهب االء محمد ابراهيم
المتولى
 - 214محمد عبد الفتاح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك /سعد عبد العليم سعد

 113144وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 211سلوى عبد الحميد محمد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111142وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعدل العنوان  /الى المنصورة  31شارع عبد الحميد بدوى توريل بجوار البارون بملك /منصور على منصور
ابراهيم
 - 211فرج عبدالسالم الدمرداش فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت عنتر بملك  /خالد نصر الدين مجاهد احمد

 141122وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 ( - 211تابع  ) 122122هشام احمد عبد هللا عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ  21111122تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :كفر الترعة الجديد بجوار صيدلية الحرمين بملك /احمد عبد هللا عمارة
 - 311هشام احمد عبد هللا عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع عن نشاط تجارة اخشاب كفر الترعة الجديد مركز شربين بجوار صيدلية الحرمين بملك /احمد عبد هللا
عماره والسمه التجارية هى /الفارس لتجارة االخشاب اودع برقم  1441وقيد برقم تابع 122122
 - 311رامى عبد الرحيم عطية عبد الرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :خلف محطة الماة شارع السكة الحديد بملك /السيد عادل السيد ابراهيم على
 - 312احمد حماد محمود شرف الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع شعيب ـ خلف مدرسة سيدى بملك /حسين على على بدوى
 - 313شادى عبد المجيد عبد المجيد خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :جمصة بملك /سمير محمد عبد الدايم رزق يوسف

 141121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 314اشرف احمد درويش مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شارع احمد الحداد مجمع المحاكم بملك /احمد فتحى على محمد
 - 312السيد مصطفى عمر منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :جمصه شارع عمر بن عبدالعزيز بملك  /ابراهيم مصطفى عمر منصور
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 - 314احمد رضا عبد المعطى محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا طريق شربين طريق المعاهدة بملك  /رضا عبد المعطى محمود
 - 311عادل عبد الواحد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصورة  22شارع السعيد الشرقاوى من شارع جيهان بملك /شادية محمود حسن
 - 311الحسينى مصطفى الحسينى حسن شندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ  21111124تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصوره شندوب النادى الرياضى بملك  /خالد محمد المتولى شندى
 - 311ابراهيم ابراهيم مجاهد على الزغيبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111143وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسى أخر بالعنوان مدينة نصر 1شارع حسين عبد القادر من شارع ابرهيم بملك  /احمد
ياسين محمد عن نشاط /مكتب ادارى توريد مواشى واداره مزارع مواشى وقيد تبع مكتب سجل تجارى القاهره
 - 311عمرو طلعت العزازى محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية السنبالوين  11شارع الشون امام مستشفى السنبالوين عن مطعم وجبات خفيفه بملك /
خالد ابراهيم عبد المنعم سليم وقيد تبع مكتب السنبالوين
 - 311محمد سعد ابراهيم صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ميت على بملك /فراج ابراهيم صابر صابر
 - 312هانى احمد احمد فتح الباب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :بطرة بملك /عماد معين ليمان محمد

 141141وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان  ,وصف
 141142وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 313حازم محمد ايمن غازى عبد الغنى على الدفيرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نشا بملك  /زياد محمد ايمن غازى

 141111وفي تاريخ  21111124تم

 - 314انور عبدالعزيز رمضان الهاللى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11314وفي تاريخ  21111124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تصحيح العنوان /المنصورة الدنابيق شارع الحضانة بجوار مسجد الدكتور محمد الهاللى بنفس الملك
 - 312شريف محمد بدران عوض السروى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير1 ، :ش طه شوقى الباز مدينه مبارك بملك /عاطف احمد محمد ابراهيم
 - 314السيد جمعه بكر السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت بدر خميس بملك  /جمعه بكر السيد مصطفى

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 311محمد دنيور السيد محمد الخواص  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131141وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية المنصوره شارع المنتزه توريل عن نشاط  /مخزن لتجارة االدويه اودع برقم وقيد برقم
تابع  131141دقهليه
 - 311محمد دنيور السيد محمد الخواص  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131141وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا شارع عبد اللطيف الدسوقى بملك  /على على عبد العظيم منصور
 - 311حامد محمد رفعت احمد شرف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113123وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا شارع الجمهوريه بملك  /عبير محمد صالح البشير
 - 321سامح سعد البرعى محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  132121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
عبد الخالِق َمح َمد .
سيد َ
الـتأشير ، :ت َم ت َعديل عنوان هَذا الفَرع إلى  :ـ كَفر الشيخ عِزبة المعَلِم إبراهيم َ
عبد الخالِق ال َ
 - 321احمد محمد رشيد ابوالعنين سيد احمد العبادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :بلقاس شارع المحكمه بملك  /مجدى االمام السيد جوده

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل
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 - 322هاله محمود عبد العظيم عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :جمصه الصفا محل رقم  2عقار رقم  1بملك  /اسالم فتحى محى الدين عبدالقادر العدوى
 ( - 323تابع  ) 131141محمد دنيور السيد محمد الخواص  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ 21111121
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع المنتزه توريل بملك  /سمر عماد الدين محمود
 - 324يوسف محمود يوسف البغدادى جمعة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :المنيل بملك /عز اإلسالم محمود يوسف البغدادى
 - 322محمود محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :سالمون القماش بملك  /حمدان عبد الوهاب عبد العليم
 - 324احمد نعيم حافظ على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المنيل بملك  /نعيم حافظ على حافظ

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان

 141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 321حسن ابراهيم احمد المرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :جمصه  12مايو بملك  /خالد محمد عبد المنعم

 141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 321عبد هللا محمد على جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :جمصه  12مايو قطعه  4211بملك  /محمد عبد هللا على جاد
 - 321محمد يوسف عبد العزيز عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :بلقاس شارع ابراهيم هجرس من شارع فلسطين بملك  /حلمى السيد عبد الهادى البنهاوى
 - 331ماجد محمود عبد الحميد زهره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :جمصه  12مايو بملك  /مأمون السيد عبد العزيز

 141113وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 331شريف محمد بدران عوض السروى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تم افتتاح محل رئيسي خر بالعنوان المنصوره 1ش طه شوقى الباز مينه مبارك بملك /عاطف احمد محمد
ابراهيم عن نشاط بالى استيشن فيما عدا االنترنت وبعد الحصول علي التراخيص الالزمه وسمتها التجاريه الكابيتانو براسمال
قدره121111
 - 332نجالء السيد الشحات الشحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الخياريه بملك  /رضا السيد الشحات

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 333حنان فوزى محمد مصطفى ابو مسلم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :ميدان خطاب بملك  /اشرف بدير الدين عبد القادر

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان

 - 334طارق نعيم الحسينى شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11312وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنصوره شارع ساميه الجمل بجوار ارميكس بملك  /شامل رمضان بدير على
 - 332محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العتل تبع كفر األطرش بملك /أحمد محمد الشربينى طرباى
 - 334احمد رفعت خميس حامد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :دنجواى بملك  /ابراهيم محمد عبد الحميد محمد المنير
 - 331القصبى الباز احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل اسم المالك الى /نجيه الغندور احمد محمد

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 121422وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 331عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :كفر دميرة الجديد بملك /طارق على حسن سليمان
 - 331صفاء بدر الدين ابراهيم عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كفر االطرش بملك /محمد الشربينى عطوه الحلوجى

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 341احمد محمد العربى عبدالعال عطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :طلخا عقار رقم  21تقسيم غنام برج الجوار بملك  /محمود عبد الفتاح العوادلى
 - 341جمعة احمد ابراهيم الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قراش بملك /نهى محمد عبد العليم بدير

 141113وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 342حامد محمود عمر حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدل العنوان الى 3 /شارع الجناينى الدراسات عزبه الشال بملك /احسان ابراهيم عبد الجواد
 - 343سامح شكرى عيد على الجندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الخيارية بملك /شكرى عيد على إسماعيل

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 344السيد عطيه حسن شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :خلف المعهد الدينى بملك /على منصور احمد المغازى
 - 342ياسر أحمد محمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية المنصورة  41يرج االخالص من شارع الجالء بملك /حسين محمد السيد السيد اودع برقم 1131
وقيد برقم تابع  11114دقهلية
 - 344الشحات عبد الحميد احمد طمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قولنجيل شارع رزق بملك /حسن عالء محمد مصطفى
 - 341احمد صالح عوض احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ميت الكرما بملك /حمدى حمدى عوض أحمد

 141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 341محمد الدسوقى مصطفى الدسوقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :السكة القديمة محمد فريد برج قصر النيل بملك /محمد محمد مصطفى صالح المنزالوى
 - 341اشرف الشمبابى الرفاعى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قرية  23أبو ماضى الحفير بملك /الراوى أحمد صالح محمد
 - 321محمد الناشى المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :كفر بهوت بملك /حنان على محمد محمد رضوان

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 321وائل محمد عطيه سويدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية  1شارع النجومى المساكن التعاونيه الزقازيق محافظة الشرقيه عن نشاط محمد عبد الفتاح عن
نشاط /تجارة الحلويات اودع برقم وقيد تبع سجل تجارى الشرقيه
 - 322محمد عبد الفتاح نصر هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :البنزينه الحفير بملك  /عادل عبد العال عبد الوهاب
 - 323سعدية عزت عبده داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مدحت غيث بملك  /الشربينى عبد الرحمن محمد

 141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 324على فوزى البسيونى عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره  4شارع الصالحين بملك  /حمدى احمد على على عبد الوهاب
 - 322ثريا بكر الشحات اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الجوهرى بملك  /محمود الشحات اسماعيل عبد ربه

 141113وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 324ابراهيم محمد ابراهيم خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :المنصوره حي الجامعه ش الشهيد الرائد محمد عبدالفتاح بملك /محمود السيد محمود المنسى
 - 321اسالم محى الدين عبد السالم متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121344وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره  22شارع الحوار زقاق شيحه بملك  /محمد محمد حسين سليمان
 - 321اسالم محى الدين عبد السالم متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121344وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الحوار شارع البشالوى رقم  2حاره سيد االهل بملك  /سمير عبد الحميد محمد
 - 321اسالم محى الدين عبد السالم متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :تم الغاء هذا المحل وذلك بموجب طلب تأشير

 121344وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 341وحيده احمد مصباح محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شربين شارع المعين خلف المعهد الدينى بملك  /يحيى محمد عبد الحميد النصارى
 - 341حسام الدين عبدالصبور الحمادى عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المعصره بملك  /محمود اسماعيل محمد محمود
 - 342داليا محمد اسماعيل المغازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الستامونى بملك  /بملك  /جلستان اسماعيل حشيش

 141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 343عمرو رضا السعيد الخبيرى عامر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131133وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
َرجس  2عِقار َرقَم  311شَقة َرقَم  1بملكَ /رشا عثمان حِ لمى عثمان
وصف الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح فَرع بالقاهِرة الت َ َجمع الخا ِمس الن ِ
وروال عثمان حِ لمى عثمان قيد ت َبع سِجل تِجارى القاهِرة .
 - 344سميره شوقى السيد محمد ناصف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المنصوره شارع عبد السالم عارف امام معسكر االمن المركزى حى غرب بملك  /عبد ربه عبد الغنى الصى
 - 342احمد عبدالملك عبد المهدى قدوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :االحمديه بملك  /عبد الملك عبد المهدى قدوس

 141114وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1كريم محمود عبد العظيم بدر صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :يضاف الى نوع النشاط  /مزادات ومناقصات
 - 2مصطفى محمود محمد المغازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12134وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :قصر النشاط على /مكتب هندسى ومقاوالت متكاملة وتصدير
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 - 3عزت احمد على يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112111وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
قصر النشاط على /بيع قطع غيار السيارات
 - 4محمد عبد الفتاح ابو الفتوح سرحان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111323وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعدل الي /تجاره الوميتال واكسسوار الوميتال
 - 2فرج سعد فرج على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112132وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط الى  /مكتب رحالت داخليه
 - 4محمد السيد مصطفى محمد امين عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111312وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الى  /مزرعه لتربيه وتسمين المواشى والبان
 - 1فرج احمد على مدنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114331وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل النشاط الى  /مكتب مقاوالت من الباطن
 - 1حماده محمد محمد عوض شومان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131411وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف نشاط /تجارة تقاوى وبذور حاصالت زراعية
 - 1مؤسسة حماده شومان لالستيراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131411وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط
 ,وصف التأشير :يضاف نشاط /تجارة تقاوى وبذور حاصالت زراعية
 - 11محمد حسن الشربينى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف صيانه وتجاره اجهزه الكترونيه فيما عدا خدمات االنترنت موافقه امنيه رقم 13لسنه2111
 - 11حسانين محمد حسانين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121214وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :حذف نشاط /االستيراد والتصدير
 - 12ابراهيم عبدالغنى السيد بالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24141وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل إلى  :ـ تجارة مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ) .
 - 13هانى بكر السيد صالح عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114114وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعدل الى /جزارة
 - 14يونس ابراهيم يونس ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112121وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :قصر النشاط على /مكتب تصدير
 - 12ابراهيم عبد العزيز عبد الحميد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  124421وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط /تجارة حدايد وبويات
 - 14احمد شوقى احمد عبد الغنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف /تصدير
 - 11جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /تجارة قطع غيار موتوسيكالت
 - 11رضا معوض حجازى المحير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113122وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :قصر النشاط علىال /تجارة قطع غيار سيارات وزيوت
 - 11عمرو معوض حجازى المجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113122وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :قصر النشاط علىال /تجارة قطع غيار سيارات وزيوت
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 - 21سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل إلى  :ـ مكتب إستيراد وتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمة لها .
 ( - 21تابع  ) 114111سالم زرد احمد عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  114111وفي تاريخ 21111111تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :تعدل إلى  :ـ تجارة أقمشة ومنسوجات بالجملة .
 - 22اسامة السيد فهمى المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط الى  /تجارة االدوات المنزليه
 - 23مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات المنزليه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط
 ,وصف التأشير :تعدل النشاط الى  /تجارة االدوات المنزليه
 ( - 24تابع  ) 11111جورج كامل اسعد بقطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط
 ,وصف التأشير :تعدل الى /تجارة سيارات مستعملة
 - 22تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111441وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل إلى  :ـ بيع مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ) وتجارة خردوات .
 - 24تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111441وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل إلى  :ـ بيع مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ) وتجارة خردوات .
 - 21محمد عبد العظيم محمد المرسى جلوده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131411وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الى  /مكتب استيراد وتصدير لجميع السلع فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموعه  4طبقا
للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومقاوالت وتجاره قطع غيار معدات1
 ( - 21تابع  ) 111441تامر السيد عوضين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111441وفي تاريخ 21111112تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :تعدل إلى  :ـ مصنع مالبس جاهزة ( فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ) .
 - 21مؤسسة هشام للمقاوالت العامه والتوريدات والنقليات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ 21111113تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :تعديل النشاط  /مكتب مقاوالت عامه وتوريدات ونقليات
 - 31هشام محمد مجدى الشريينى طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط  /مكتب مقاوالت عامه وتوريدات ونقليات
 - 31مكتب هشام ليموزين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط  /مكتب مقاوالت عامه وتوريدات ونقليات
 - 32عمرو محمد خليل احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131113وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
قصر النشاط على  /مكتب تصدير
 - 33اسالم محمد السعيد السيد سراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141144وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى  /التوكيالت التجارية والتوريدات العمومية وجميع أعمال المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
وتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وصيانتها والقيام بأعمال تركيب المعدات واألجهزة الدقيقة وأجهزة
تسرب الغاز وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها والقيام بأعمال إنشاء وتركيب خزانات المستودعات ومحطات خطوط أنابيب النقل
وضخ البترول والغاز وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها والقيام بأعمال الفحص الفني في مجال البترول والقيام بخدمات
 - 34اسالم محمد السعيد السيد سراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141144وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :الكاترنج (اإلعاشة) وتقديم كافة أنواع المأكوالت والمشروبات عدا الكحولية للشركات وإقامة وتشغيل وإدارة المطاعم
والكافتريات الثابتة بكافة أنواعها والقيام بخدمات النقل البري للبضائع والمنتجات البترولية واآلالت والمعدات المتعلقة بالخدمات
البترولية والغاز وتزويد السفن داخل السواحل بالوقود وذلك اعتبارا من 2111 / 11 / 1
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 - 32ابراهيم الشحات عبد اللطيف المتولى الجزار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  133112وفي تاريخ 21111113تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :تعديل النشاط الى  /مستلزمات مزارع دواجن
 - 34على ابراهيم عبد الحميد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134111وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /ورشه نجارة يدوى ةتجارة اخشاب
 - 31حسام الدين جابر عبد الباسط عبد الهادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111124وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط
 ,وصف التأشير :تعدل مسمى النشاط الى /توكيل شركة غاز ومستودع بوتجاز
 - 31وائل عبدالعزيز محمود عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الى  /تعبئه وتجارة البويات
 - 31الدرينى للمنتجات الغذائيه والحيوانيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131141وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل مسمى النشاط الى  /تجارة منتجات غذائيه وحيوانيه
 - 41سامح فاروق عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط الى  /مأكوالت ومشروبات
 - 41سامح فاروق عبدالقادر فضل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى  /مأكوالت ومشروبات
 ( - 42تابع  )112441احمد محمد سمير ذكى احمد القاضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112441وفي تاريخ 21111112تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :تعدل الى /مكتب استيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمة لها
 - 43ايهاب بديع عريان عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111111وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط الى  /تجارة اجهزه كهربائيه بالعموله
 - 44القاضى لالستيراد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  112441وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /تجارة لعب اطفال بالقطاعى
 - 42رضا عزت فرحات على الخولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111224وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :يضاف /االستيراد فيما عدا المجموعه  11والفقرة  34من المجموعه  4طبقا للنظم والقرارات التى تنظمها الهيئة
العامة على الصادرات والواردات
 - 44عايده مصطفى ابراهيم يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134441وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط /تجارة مالبس جاهزة فيماعدا المهمات والمالبس العسكرية
 - 41نسمة جمال على عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134211وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :قصر النشاط على /مصنع مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية ومتب تصدير
 - 41محمد احمد يوسف الباز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  132133وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :حذف نشاط /االستيراد ليصبح مكتب تصدير وتصنيع المالبس العسكرية وتصنيع ستائر ومفروشات
 - 41على صبحى محمد عبد اللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111222وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /تجارة قطع غيار سيارات
 - 21أحمد عبد الفتاح أحمد محمد صبح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121311وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :قصر النشاط على /تجارة مالبس جاهزة فيما عدا المالبس والمهمات العسكرية
 - 21نعيم حسنى الشافعى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122411وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط  /تجارة اقمشة
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 - 22عماد الدين عبد الرحمن ابراهيم سمرة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  124411وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعدل النشاط الى /منع مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية
 - 23امانى عبدالعظيم عبدالصادق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131341وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /مطعم ماكوالت شعبية
 - 24مريم محمود محمد الرشيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131213وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /تجارة اسمده عضويه
 - 22احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131242وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تجارة مالبس جاهزة فيما عدا المهمات والمالبس العسكرية
 - 24الزقم لالستيراد والتجارة الدولية  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121424وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف /تجارة سيارات وورشة صيانة واالستثمار العقارى ومقاوالت عامة
 - 21محمد شحاته فرغلى غالب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14114وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط وجعله /كافتريا ومشروبات بارده وساخنة
 - 21احمد احمد مصطفى خليل بدران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  132121وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /مكتب خدمات وساطة عقارية
 - 21صالح حسن عباس جعفر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111411وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف تجارة المطهرات والمنظفات
 - 41محمود السيد محمود العشرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121211وفي تاريخ 21111123تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :يضاف الى نوع النشاط  /تجارة قطع غيار سيارات جمله ليكون النشاط  /استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقره
 34من المجموعه  4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وتجارة قطع غيار سيارات
جمله
 - 41احمد سيد احمد السيد سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11244وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل النشاط الى  /تصنيع مالبس حريمى
 - 42سلوى عبد الحميد محمد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111142وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :حذف نشاط  /االستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقرة  34من المجموعه  4طبقا للنظم والقرارات التى تنظمها
الهيئة العامة على االستيراد والتصدير
 - 43دينا عصام الدين عبدالفتاح عبدهللا سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131112وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :يضاف نشاط /مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  11والفقرة  34من المجموعه  4طبقا للقرارات
والمنظمات للهيئة العامة على الصادرات والواردات
 - 44تامر محمد البدراوى محمد وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111124تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :يضاف الى نوع النشاط  /مكتب مقاوالت ليصبح النشاط  /مكتب مقاوالت استيراد وتصدير لجميع السلع والخدمات
فيما عدا المجموعه  11والفقره  34من المجموعه 4طبقا للقوانين والنظم التى تنظمها الهيئه العامه للرقابه على الصادرات
والواردات
 - 42حامد محمد رفعت احمد شرف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113123وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى  /توريدات عامه
 - 44محمد يوسف عبد العزيز عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111112وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الى  /تجارة ادوات صحيه وسيراميك
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 - 41طارق نعيم الحسينى شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11312وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى  /بيع حلويات
 - 41اسالم محى الدين عبد السالم متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121344وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعدل النشاط الى  /تجارة خردوات
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1نورا محمد طلعت السيد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 2تابع  ) 141334اميره محمد عبدالغنى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141334وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 3محمد يحيى صابر الغزالى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4هشام عوض اسماعيل شومان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 2الزحاف الكسسوار المحمول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4حجازى احمد محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 1تامر محمد البدراوى محمد وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 1ياسر الشحات جاد سالمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 1وليد فوزى عبد الغفار محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11احمد محمد رشيد ابوالعنين سيد احمد العبادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11الشحات عبد الحميد احمد طمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12محمد عبد الفتاح نصر هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13يوسف شعبان عبد الرازق محمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 14على حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12اسالم جمال حامد الدسوقى عنان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14سمير عبدالحكيم الشربينى داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141423وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 11تابع  ) 131211حامد لطفى حامد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131211وفي تاريخ 21111111تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11محمد عبدالهادى السعيد محمد الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11محى سعد عبدالفتاح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21صموئيل نصحى ميالد رزق جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21صفاء محمد عبد المقصود المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22محمد عوض عبدالمجيد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23احمد فتحى محمد الحنفى لويح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24احمد السيد ابراهيم ابراهيم المنسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22محمد سعد ابراهيم صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24هاله محمود عبد العظيم عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21محمد حامد الشربينى شوشه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141213وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21ماجده محمد مصطفى عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21على العدل على العدل الشحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31مجدى فوزى ابراهيم فارس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141434وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 31حسام احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141434وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32وائل محمد عطيه سويدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 33الرفاعى لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 34تابع  ) 131111محمد مدبولى عبد النبى محمود حموده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ
21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 32معتز محمد السعيد المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34طارق الدسوقى الشحات جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 31تابع  ) 141214عاطف المنسى القصبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 31ياسر زهرى عبدالستار زهرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31محمد جمال سالمه غانم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41فاطمه يوسف عبد الحميد عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41هانى احمد احمد فتح الباب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141142وفي تاريخ 21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 42محمد الناشى المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131242وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 44تابع  ) 131131كريم محمود عبدالعظيم بدر صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131131وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 42عمرو ياسر عادل احمد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44نرمين محمد محمد ابراهيم طنيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 41تابع  ) 141444ابراهيم محمد عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111444وفي تاريخ 21111111تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 41انس محمود عبدهللا ابوالمعاطى الحنفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 41رضا فاروق عبد البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21رضا فاروق عبده البيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22احمد يوسف عبد الرازق الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23ابراهيم اشرف ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24جمال على المتولى عبدالحافظ السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141142وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 22شيماء شكرى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141123وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24حازم محمد ايمن غازى عبد الغنى على الدفيرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111124تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21شريف محمد بدران عوض السروى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 21محمد الدسوقى مصطفى الدسوقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21اشرف الشمبابى الرفاعى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41مصطفى محمود عبدالهادى مطاوع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 41احمد طارق مصطفي صومع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42ام هاشم محمد السعيد هالل عبدربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 43احمد المحمدى زكى حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 44سمير محمد ابوالمعاطى ابوزيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 42شريف احمد انيس فوده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 44ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 41صبرى محمد صبرى محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 41هشام محمد السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41فرج عبدالسالم الدمرداش فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 11تابع  ) 122122هشام احمد عبد هللا عماره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ 21111122تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 ( - 11تابع  ) 131141محمد دنيور السيد محمد الخواص  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131111وفي تاريخ 21111121تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 12ثريا بكر الشحات اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13ابراهيم محمد ابراهيم خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 14محمد السيد احمد عبد الحميد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141213وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 ( - 12تابع  ) 134232ايهاب مصطفى عبدالفتاح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  134232وفي تاريخ 21111111تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 14محمد الصباحى عبدالرازق ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141433وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11ايمان احمد يوسف عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11رضا السيد عبد الغنى الحصاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11محمد طارق محمد محمد ابو فلوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 11تامر سمير فتحى النعمانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11وحيد عوض ابراهيم عوض ماضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
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 - 12عبدالوهاب نجاح محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13محمد صادق حسن الشحات وردة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14رامى عالء شفيق محمد ابوالعنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12نجالء محمد عبد المجيد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14السيد جمعه بكر السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11احمد صالح عوض احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11ياسمين ابرهيم محمود السيد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11محمد عطيه عبد السميع محمد عزب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11محمود عبدالحميد محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11اميره سالم كمال سالم الغول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141443وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 12تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابوسعيده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14421وفي تاريخ 21111112تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 13مؤسسه احمد مجدى للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 14تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ 21111113تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 12اشرف حلمى عبد الخالق طلبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14ايمن جمال محمد على حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11عمر ربيع شفيق احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11صالح يوسف عبدالعزيز قنديل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 11احمد المرسى عوض عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 111احمد منير محمود مصطفى زهران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141132وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111ابراهيم محمد ابراهيم محمد سالمة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141142وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 112احمد حماد محمود شرف الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113صفاء بدر الدين ابراهيم عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114داليا محمد اسماعيل المغازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112عاطف هالل جادهللا بولس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114محمد رزق عبدالغنى شطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111احمد عاصم عوض ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111وسام السعيد عثمان العجمى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 111احمد ابراهيم على ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111محمد حسن محمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112ابراهيم سمير ابراهيم عبد المقصود على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 113ال يــــو جــــد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 114عراقى عماد على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 112محمود سعد الدين على رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 114احمد السعيد ابراهيم محمد محمد العيوطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111اعتدال عبدالسالم على عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141132وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 111كمال عطيه عبد المنعم العتبانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111رامى عبد الرحيم عطية عبد الرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 121سامح شكرى عيد على الجندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121السيد عطيه حسن شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 122سعدية عزت عبده داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 123مدحت منصور بيومى على حصان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141212وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 124احمد سمير حامد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122هبه صبرى عبدالبارى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 124احمد على مصطفى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121نسرين يسرى رشاد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121باسم السيد محمد نور الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121فراج عبدالتواب السعيد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141443وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131محمد احمد حماد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 131عبد الرحمن سمير ابراهيم عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 132وليد احمد محمد ناصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 133عالء على محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141413وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 134محمد شعبان عطية محمد شربينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 132وسام مصباح ابراهيم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 134مؤسسة قنديل للتجارة والتوريدات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 131محمود احمد احمد السيد قنديل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141134وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131محمد فوزى عبدالغفار محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141143وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131شادى عبد المجيد عبد المجيد خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 141عبد هللا محمد على جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 141عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 142ايمان حمدى توفيق حافظ الطناحى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141212وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 143محمد محمد مصطفى الفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144احمد عبدالعزيز حامد موسى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 142وليد صبح المرسى محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144عبدالستار ضيف شاذلى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141422وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141محمد احمد ابوالنجا احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141442وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 141السيد السعيد السيد الدرينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141عوض سرور عبد العاطى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 ( - 121تابع  )141432صبرى محمد المرسى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141432وفي تاريخ 21111111تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 121اشرف ابراهيم العيسوى فودة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141122وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122سمير نجاح محمد محمد الخولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141123وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 123احمد محمد العربى عبدالعال عطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 124عادل عبد الواحد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 122احمد نعيم حافظ على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 124حسن ابراهيم احمد المرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121حسام الدين عبدالصبور الحمادى عبد العزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 121احمد ابراهيم محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141212وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121مصطفى محمد الحسنين الشربينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 141شادى على على على على الفار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141محمد حسان محمد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 142شهاب رشاد ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 143مدحت عبد العزيز السيد جبريل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144مها محمد زكى الحو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142العدل ثروت العدل السعيد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144امل مسعد احمد احمد البسطويسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
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 - 141مصطفى مصطفى الصاوى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 141الصاوى للرحالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 141الحسينى مصطفى الحسينى حسن شندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141124وفي تاريخ 21111124تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111محمود محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111جمعة احمد ابراهيم الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112وحيده احمد مصباح محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 113انجى محمد عبدالفتاح عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
( - 114تابع  )141412محمد رضا محمود علي الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111112تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 112مروه عادل ابراهيم النخله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 114تابع  ) 113141شركه هانى شوقى محمد وشركاه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  113141وفي تاريخ 21111114تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111اسماء عبدهللا محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 111شعبان المتولى احمد المتولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111محمد ابو سريع عثمان حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141112وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111شرين محمد فوزى احمد مطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112رضا سعد مصطفى عباس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113اسالم طلعت شبل محمد توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 ( - 114تابع  ) 131431معتز ابوشعيشع السيد ابوشعيشع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  131431وفي تاريخ 21111111تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 112ابراهيم على ابراهيم بدران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114حماده نبيل عبدالحميد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 111تابع  ) 111211ايهاب احمد لطفى محمد الحصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  111211وفي تاريخ 21111113تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111طارق رجب ابو زيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141414وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111محمد السيد غازى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 111احمد عبد المحسن عرفه محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111عنتر الشربينى احمد منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112باسم احمد احمد احمد حمادة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113احمد شوقى ابراهيم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141133وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114السيد ابراهيم الحسينى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112السيد مصطفى عمر منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114نجالء السيد الشحات الشحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111حنان فوزى محمد مصطفى ابو مسلم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111احمد عبدالملك عبد المهدى قدوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141114وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 111وفاء اسامه عياد عياد سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 211ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 ( - 211تابع  ) 141411ياسر ابراهيم محمد عوف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 212احمد سمير صالح ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 213السحريت لالستيراد والتصدير وتجارة التوك توك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141441وفي تاريخ 21111112تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 214محمد شعبان على مكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141423وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 212رضا ابراهيم زكى على فراج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 214معرض زكريا السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 ( - 211تابع  ) 12141اسامة كمال صالح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12141وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 211مكتب كريم لالستثمار العقارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 211محمد حسن مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141131وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 211احمد رضا عبد المعطى محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ 21111124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 211ماجد محمود عبد الحميد زهره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141113وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 212احمد السيد يوسف محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 213احمد عبدالخالق على البيومى الدغيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141211وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 214عالءالدين عوض شاهين عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 212عمرو حمدى على على الزغمورى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141431وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 214سميرمحمود حسين عبدالعاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 ( - 211تابع  ) 141141محمد عوض عبدالعزيز عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141141وفي تاريخ
21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 ( - 211تابع  ) 122122عالء راشد رمضان عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  122122وفي تاريخ 21111112تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 211نجالء مسعد غازى على الرشيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141444وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 221احمد ابراهيم على على العدل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 221السيد عبد هللا السيد عبد السالم الجوهرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141144وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 ( - 222تابع  ) 121321خالد عبد الناصر على زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  121321وفي تاريخ 21111122تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 223اشرف احمد درويش مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141121وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 224احمد رفعت خميس حامد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 222سميره شوقى السيد محمد ناصف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 224عالء جميل احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141214وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 221على احمد جالل الدين عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141424وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 221حسام محمد جالل عبدالحميد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 221محمود راغب ابراهيم الشريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141421وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 231محمد احمد محمد السيد وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141412وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 231مسعد لطيف محمد عبد اللطيف شحتو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141411وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 232عبدالسالم عبدربه ابراهيم عبدربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 233احمد اسامة عبدالعزيز الشويخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141144وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 234يوسف محمود يوسف البغدادى جمعة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 232على فوزى البسيونى عبد المقصود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  141111وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  131242وفي تاريخ 21111121تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11411الى :محمد محمد عبدالرازق يوسف عفره
 ، - 2فى تاريخ 21111114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111444الى :السيد الدسوقى السعيد ابراهيم شريف
 ، - 3فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12134الى :االوسط للهندسة والمقاوالت المتكاملة
والتصدير
 ، - 4فى تاريخ 21111114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  112132الى :القدس للرحالت
 ، - 2فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  121321الى :مؤسسة مصر لالجهزة الكهربائية
 ، - 4فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11111الى :المينا توك
 ، - 1فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11111الى :تم الغاء السمة التجارية
 ، - 1فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  114111الى :ال يـــــوجــــــد
 ، - 1فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  113141الى :مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات
المنزليه
 ، - 11فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111441الى :ال تـــــوجـــــد
 ، - 11فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111441الى :مانتال
 ، - 12فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131411الى :الفهد لالستيراد والتصدير والمقاوالت
وقطع غيار معدات
 ، - 13فى تاريخ 21111113 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111411الى :مؤسسة هشام للمقاوالت العامه
والتوريدات والنقليات
 ، - 14فى تاريخ 21111113 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111411الى :هولدنج
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 ، - 12فى تاريخ 21111114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11111الى :سامح فاروق عبدالقادر فضل
 ، - 14فى تاريخ 21111114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131141الى :مؤسسة الدرينى للمنتجات الغذائيه
والحيوانيه
 ، - 11فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111111الى :العربيه ستورز
 ، - 11فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131321الى :رضا فاروق عبده البيسى
 ، - 11فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141211الى :مؤسسة السدره للمقاوالت العامه
 ، - 21فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12141الى :اسامة كمال صالح حسن
 ، - 21فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141421الى :رضا فاروق عبده البيسى
 ، - 22فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  124411الى :عباد الرحمن لتجارة االعالف
 ، - 23فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  132111الى :البرنس المتميز
 ، - 24فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41113الى :االحمدى مصباح سند على
 ، - 22فى تاريخ 21111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  124411الى :توب فاشون للمالبس الجاهزة
 ، - 24فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131242الى :احمد رضا محمد جاد عبدالعزيز
 ، - 21فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131242الى :ال يوجد
 ، - 21فى تاريخ 21111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141134الى :مؤسسة قنديل للتجارة والتوريدات
 ، - 21فى تاريخ 21111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131112الى :فيترو و مودينا لالستيراد والتصدير
VETRO MODINA
 ، - 31فى تاريخ 21111124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  14141الى :االقصى لتجارة االدوية
 ، - 31فى تاريخ 21111124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141131الى :مصطفى مصطفى الصاوى محمد
 ، - 32فى تاريخ 21111124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141131الى :فى اى بى ترافيل ( ) Vip Travel
 ، - 33فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11312الى :البارون ثرى دى
 ، - 34فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131141الى :بدايه فارم لتجارة االدويه
 ، - 32فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  113211الى :هشام عبد الرحمن عبد العال فرج
 ، - 34فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111113الى :يوينى كير فارما unicare pharma
 ، - 31فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131113الى :معاز محمد عبد الجواد
 ، - 31فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  131331الى :المستقبل لتجارة االدوات الصحيه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 13123 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل بموجب عقد فض شركه تضامن مصدق علي توقيعاته تم فض الشركه وحلها نهائيا
 - 2شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 13123 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل بموجب عقد فض شركه تضامن مصدق علي توقيعاته تم فض الشركه وحلها نهائيا
 - 3شركة عبدالحميد عبدالحميد المرسى  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 43432 :وفى تاريخ  21111111تم
عنه
ر
ه
ش
سجل وغير م َ َ
محو/شطب السجل شطب ِل َحل الشَركة وت َصفيتها نَهائيًا وذَلِك بمو َجب َ
عقد َحل شَركة ت َضامِن عرفى غير م َ
برقَم  2121لسنة َ 2111مكت َب ت َوثيق ال َمنصورة .
ثا ِبت التاريخ َ
 - 4شركة سعد ابراهيم صابر صابر وشريكة  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 14211 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل بموجب عقد حل شركة تضامن بعقد مصدق على توقيعاتة برقم  3113لسنه  2111 /1 /11تم حل الشركة
وتصفيتها نهائيا
 - 2سعد ابراهيم صابر صابر وشريكته  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 14211 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل بموجب عقد حل شركة تضامن بعقد مصدق على توقيعاتة برقم  3113لسنه  2111 /1 /11تم حل الشركة
وتصفيتها نهائيا
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 - 4شركة امجد واخيه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 43131 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل شطب
هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مصدق على توقيعاته برقم  4211لسنة 2111
 - 1شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 11111 :وفى تاريخ
 21111114تم محو/شطب السجل شطب هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر
عنه ومصدق على توقيعاته برقم /2141ق لسنة 2114
 - 1شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 11111 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر عنه ومصدق على
توقيعاته برقم /2141ق لسنة 2114
 - 1شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 11111 :وفى تاريخ
 21111114تم محو/شطب السجل شطب هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر
عنه ومصدق على توقيعاته برقم /2141ق لسنة 2114
 - 11محسن محمد عبد السالم وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 11141 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل بموجب حل شركة تضامن بعقد عرفى غير مسجل وغير مشهر عنة تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 11شركة محمد نظمى محمد الحمزاوى وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 131412 :وفى تاريخ 21111111
تم محو/شطب السجل بموجب عقد حل شركة توصية بسيطه بعقد مصدق على توقيعاتة برقم  1221تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 12شركة عبد العاطى ابراهيم ابراهيم الفقى وشريكة  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 11141 :وفى تاريخ 21111121
تم محو/شطب السجل شطب هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مصدق على توقيعاته برقم  /4144أ توثيق طلخا
 - 13شركة حسام محمد جبر محمد وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 11224 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب هذا القيد لحل الشركه وتصفيتها نهائيا بموجب عقد ملخصه مسجل ومشهر عنه برقم  211لسنة 2111
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111114،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 2شركة المنصورة للتبريد ( قدرى مروان و شركاه ) توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111114،وفي تاريخ 21111111،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 3شركة عمر عز الدين احمد عز الدين وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ  21111114،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  244110111،جنيه
 - 4شركة محمد صابر رفاعى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ  21111114،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  244110111،جنيه
 - 2شركة عالء الدين عبد الصبور احمد محمد وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ 21111114،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  244110111،جنيه
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 - 4شركة عمر عز الدين احمد عز الدين وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  411110111،جنيه
 - 1شركة محمد صابر رفاعى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  411110111،جنيه
 - 1شركة عالء الدين عبد الصبور احمد محمد وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111211،وفي تاريخ 21111111،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  411110111،جنيه
 - 1شركة عصام نصر محمد نصر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  131111،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  11141110111،جنيه
 - 11نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 11شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 12شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 13نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 14شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 12شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 14نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 11شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 11شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 11نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 22نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
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 - 23شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 24شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21114،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31110111،جنيه
 - 22شركه محمود عبدالمنعم العنانى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  141242،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  11111110111،جنيه
 - 24شركة محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  111221،وفي تاريخ  21111114،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31111110111،جنيه
 - 21شركة محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111221،وفي تاريخ  21111114،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  31111110111،جنيه
 - 21شركة منصور محمد على توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 21منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 31منصور محمد على وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 31شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 32شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 33شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 34شركة منصور محمد على شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 32منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 34منصور محمد على وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 31شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 31شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 31شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
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 - 41شركة منصور محمد على شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 41منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 42منصور محمد على وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 43شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 44شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 42شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 44احمد ابراهيم عبد اللطيف وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  141141،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 41احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111111،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 41شركة رجب اسماعيل فرغلى حسن وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111111،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 41شركة احمد عبد هللا السيد عبد هللا وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  111111،وفي تاريخ  21111111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 21شركة عاطف على ابو خير وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11341،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 21شركة ابو الخير للمقاوالت ( رضا على ابو الخير وشركاه ) توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11341،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 22شركة رضا ابو الخير وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11341،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 23شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ 21111122،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 24شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ 21111122،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 22هالة السيد السعيد وشريكها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ  21111122،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 24شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ 21111122،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 21شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ 21111122،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 21هالة السيد السعيد وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11212،وفي تاريخ  21111122،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 21شركة العراقى لتجارة وتوزيع االجهزة الكهربائية واالدوات المنزلية وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم 141341،
وفي تاريخ  21111124،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 41شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشركائها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  141411،وفي تاريخ 21111124،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 41شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  141411،وفي تاريخ  21111124،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 42شركة حسام محمد جبر محمد وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  11224،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة محمد فرحات وشريكه صابر محمد صابر  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  131222وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نبروه مركز نبروه  22شارع القللى والزناتى المتفرع من شارع ترعة نشا بملك /محمد بدير
برهام
 - 2شركة وائل حسنى خالد محمد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  141231وفي تاريخ  21111114تم تعديل
عن نَشاط
شارع َم ِ
عبد هللا أَح َمد إسماعيل َ
سجد الت َوحيد بملكَ /
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح فَرع للشَركة بناحية بِلقاس ِ
َ
برًَ قم تابِع  141231دَقهلية .
برقَم  1113لسنة  2111وقيد َ
َمخزَ ن لتِجارة المواد الغِذائية أودِع َ
 - 3شركة محمود عبد الرحمن محمود ابراهيم حسن وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  114211وفي تاريخ
 21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعدل نشاط الفرع الكائن بدمياط القطعة رقم  1بلوك  4الى /تخزين حاويات
 - 4شركة هانى شوقى محمد وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  113141وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية طلخا حوض الزعفرانى ارض العنبايه طريق السماد رقم  2بملك  /ايمن السيد شحاته
رمضان اودع برقم  1411لسنة  2111وقيد برقم تابع  113411دقهليه
 - 2شركة هانى شوقى محمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  113141وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تم افتتاح فرع بناحية طلخا حوض الزعفرانى ارض العنبايه طريق السماد رقم  2بملك  /ايمن السيد شحاته
رمضان اودع برقم  1411لسنة  2111وقيد برقم تابع  113411دقهليه
 - 4شركة هشام مصطفى عبدالمقصود وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  114411وفي تاريخ  21111121تم
طلخا َ
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ت َم إفتِتاح فَرع بناحية َ
سريع ـ أَمام ال َمنصورة كولدِج بملكَ /مح َمد
طريق ال َم َحلة دِمياط ال َ
برقَم تابِع  114411دَقهلية .
إبراهيم َ
برقَم  1134لسنة  2111وقيد َ
عبد الهادى أودِع َ
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 1شركة قدرى عوض مجاهد وهانى محمد شلبى  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  41411وفي تاريخ  21111121تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعدل العنوان وجعله /بلقاس حى فلسطين شارع منير المهدى بملك /هانى محمد شلبى ابو
الفتوح
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة ابو المكارم محمد عبد الحميد وشريكه للمقاوالت العامه  ،شركة تضامن تعدل ليكون /اعمال انشاء المبانى المتكاملة
والمنشات المعدنية وصيناتها واعمال الطرق والجسور واالنفاق والسكك الحديدية والمطارات وصيانتها واعمال شبكات ومحطات
المياه وااللصرف الصحى وصيانتها واعمال الرى وتريف السيول والسدود وصيانتها واعمال الكهربائية والميكانيكية
والكهروميكانيكية وصيانتها واالعمال البحرية والصناعية واعمال انشاء وتشجر الحدائق وتنظيم المواقع وصيانتها ونظافة المدن ، 1
سبق قيدها برقم  122412وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2المنصورة للمقاوالت العامة والخدمات البترولية والنقل  ،شركة تضامن تعدل ليكون /اعمال انشاء المبانى المتكاملة والمنشات
المعدنية وصيناتها واعمال الطرق والجسور واالنفاق والسكك الحديدية والمطارات وصيانتها واعمال شبكات ومحطات المياه
وااللصرف الصحى وصيانتها واعمال الرى وتريف السيول والسدود وصيانتها واعمال الكهربائية والميكانيكية والكهروميكانيكية
وصيانتها واالعمال البحرية والصناعية واعمال انشاء وتشجر الحدائق وتنظيم المواقع وصيانتها ونظافة المدن  ، 1سبق قيدها برقم
 122412وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3شركة عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد وشركاه  ،توصية بسيطة تعدل إلى  :ـ تبريد وتجميد وصناعات غذائية وصناعة
منتجات األلبان وتعبئة المواد الغذائية لصالح الشركة والغير وميزان بسكول  ، .سبق قيدها برقم  111114وفي تاريخ
21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 4شركة المنصورة للتبريد ( قدرى مروان و شركاه )  ،توصية بسيطة تعدل إلى  :ـ تبريد وتجميد وصناعات غذائية وصناعة
منتجات األلبان وتعبئة المواد الغذائية لصالح الشركة والغير وميزان بسكول  ، .سبق قيدها برقم  111114وفي تاريخ
21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 2شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكه  ،توصية بسيطة حذف نشاط /االستيراد وقصر النشاط على /التصدير والتوكيالت
التجارية  ،سبق قيدها برقم  114114وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 4شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشركاه  ،توصية بسيطة حذف نشاط /االستيراد وقصر النشاط على /التصدير والتوكيالت
التجارية  ،سبق قيدها برقم  114114وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 1عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكة  ، 1توصية بسيطة حذف نشاط /االستيراد وقصر النشاط على /التصدير والتوكيالت
التجارية  ،سبق قيدها برقم  114114وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 1شركة احمد صالح الدحلب وشركاه  ،توصية بسيطة يضاف /مقاوالت متكاملة ومتخصصه وشراء وبيع وتمليك وتقسيم
وتجير واستئجار واستغالل االراضى والوحدات السكنية واالستثمار والتسويق العقارى  ،سبق قيدها برقم  131142وفي تاريخ
21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 1احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن وشريكته  ،توصية بسيطة تعدل النشاط الى /توريدات حكومية وادوات مكتبية  ،سبق
قيدها برقم  111111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 11شركة رجب اسماعيل فرغلى حسن وشركاه  ،توصية بسيطة تعدل النشاط الى /توريدات حكومية وادوات مكتبية  ،سبق
قيدها برقم  111111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
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 - 11شركة احمد عبد هللا السيد عبد هللا وشريكه  ،توصية بسيطة تعدل النشاط الى /توريدات حكومية وادوات مكتبية  ،سبق قيدها
برقم  111111وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشركائها  ،توصية بسيطة يضاف  :ـ تصنيع األدوية لدى الغير  ، .سبق قيدها برقم
 141411وفي تاريخ 21111124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشريكها  ،توصية بسيطة يضاف  :ـ تصنيع األدوية لدى الغير  ، .سبق قيدها برقم
 141411وفي تاريخ 21111124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 14شركة حسام محمد جبر محمد وشريكه  ،توصية بسيطة يضاف  :ـ إستيراد وتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمة
لها  ، .سبق قيدها برقم  11224وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه  ،سبق قيدها برقم  13123وفي تاريخ 21111112تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2شركة منصور محمد على  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 3منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل
الكيان القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4منصور محمد على وشركاه  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 2شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة  ،سبق قيدها برقم  21131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
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ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111114الى :شركة عماد
عبدالعزيز عباس عبدالمجيد وشركاه
 ، - 2فى تاريخ  21111114 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111211الى :شركة عمر عز الدين
احمد عز الدين وشركاه
 ، - 3فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد محمد
صالح وشريكة اشرف صالح السيد محطة خدمة وتموين السيارات ومشحمة
 ، - 4فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد محمد
صالح وشريكة اشرف صالح
 ، - 2فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد
محمد صالح وشريكة اشرف صالح
 ، - 4فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد
محمد صالح وشريكة اشرف صالح السيد محطة خدمة وتموين السيارات ومشحمة
 ، - 1فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد محمد
صالح وشريكة اشرف صالح السيد محطة خدمة وتموين السيارات ومشحمة
 ، - 1فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41413الى :شركة محمد السيد محمد
صالح وشريكة اشرف صالح
 ، - 1فى تاريخ  21111113 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  134314الى :شركة محمد احمد
بكر غالى وشريكه بموجب طلب تاشير المحلة الكبرى 2111 /11 /11
 ، - 11فى تاريخ  21111113 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  134314الى :شركة محمد احمد
بكر غالى وشريكة ( بموجب طلب تاشير من المحلة الكبرى برقم  1122فى 2111 /11 /11
 ، - 11فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  21131الى :شركة محمد منصور
محمد محمد على العدوى وشريكة
 ، - 12فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  21131الى :شركة محمد منصور
محمد محمد على العدوى وشريكة
 ، - 13فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  21131الى :شركة محمد منصور
محمد محمد على العدوى وشريكة
 ، - 14فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  111111الى :احمد رجب
اسماعيل فرغلى حسن وشريكته
 ، - 12فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11341الى :شركة رضا ابو الخير
وشريكه
 ، - 14فى تاريخ  21111124 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  141411الى :شركة فاطمة محمد
طاهر ابو المعاطى وشركائها
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ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 2حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 3باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
برقم 122412
 - 4باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
برقم 122412
 - 2ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 4ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك ( خرج من الشركة نهائيا )  ،تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 1حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :

برقم 122412

 - 1حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :

برقم 122412
برقم

 - 1باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :
122412
 - 11باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :
122412
 - 11ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 12ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك ( دخل بالشركة )  ، 1تاريخ 21111111 :
122412

برقم

برقم

 - 13حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو المكارم محمد
عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر فى الداخل
والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل والخارج
والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل بنشاط
الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
 - 14حماد احمد حماد رزق شركة تضامن شريك متضامن تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو المكارم محمد
عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر فى الداخل
والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل والخارج
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والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل بنشاط
الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
 - 12باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو
المكارم محمد عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر
فى الداخل والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل
والخارج والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل
بنشاط الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
 - 14باسم ابو الكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن شريك متضامن تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو
المكارم محمد عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر
فى الداخل والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل
والخارج والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل
بنشاط الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
 - 11ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو
المكارم محمد عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر
فى الداخل والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل
والخارج والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل
بنشاط الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
 - 11ابو المكارم محمد عبد الحميد شكر شركة تضامن مدير و شريك تعديل االدارة والتوقيع مكفوله للطرف االول  /ابو
المكارم محمد عبد الحميد شكر وله حق التعامل فى كل مايخص الشركة من فتح حسابات فى البنوك دون الرحوع الى الشريك االخر
فى الداخل والخارج بالفرع داخل المملكه العربية السعودية وكذلك العمل بالداخل والخارج واستقدام العمالة االزمة للشركة بالداخل
والخارج والخروج والعوده هيئة االسنثمار فى الداخل والخارج والحق فى اضافة نشاط او تعديل او شطب نشاط وعموما كل ميتعل
بنشاط الشركة داخل مصر وخارجها وحق توكيل الغير فى كل ابو بعض ماسبق  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 122412
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 11قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 21قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 21اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 22اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى بالشَركة
 - 23اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
)  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى بالشَركة
 - 24اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
)  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 22محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 24محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
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صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 21عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
صفته مِ ن شَريك متضامن إلى شَريك موصى
 - 21عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( ت َعدَل ِ
بالشَركة )  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111114
 - 21قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 31قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 31اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 32اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 33اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 34اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 32محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 34محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 31عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 31عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 31قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 41قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 41اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 42اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 43اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114
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برقم

 - 44اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

 - 42محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 44محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 41عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 41عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك (( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 41قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 21قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 21اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 22اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 23اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 24اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 22محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 24محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 21عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 21عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
111114

برقم

 - 21قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
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 - 41قدرى ابراهيم مروان ابو شبانة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 41اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 42اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 43اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن الشَركة
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ  21111111 :برقم
مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
111114
 - 44اسالم عبدالعزيز عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن الشَركة
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ  21111111 :برقم
مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
111114
 - 42محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 44محمد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 41عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 41عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لل َ
عن
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الرهن واإلقتِراض مِ ن البنوك بإسم الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ، .تاريخ 21111111 :
الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان  ,ولَهما َحق َ
برقم 111114
 - 41رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 11على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 11هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 12محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
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 - 13عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 14انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 12عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ :
 21111111برقم 131111
 - 14السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 11ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 11رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 11على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 11هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 11محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 12عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 13انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 14عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 12السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
برقم

 - 14ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 11رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 11على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 11هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
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 - 11محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 11عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 12انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 13عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ :
 21111111برقم 131111
 - 14السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 12ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( خَر َجت مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 14رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 11على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 11هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 11محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 111عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 111انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 112عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 113السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 114ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ، .تاريخ 21111111 :
برقم 131111
 - 112رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 114على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
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 - 111هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 111محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 111عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 111انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 111عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 112السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 113ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 114رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 112على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم

برقم

برقم 131111

 - 114هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 111محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 111عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 111انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 121عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 121السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 122ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 123رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 124على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
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 - 122هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 124محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 121عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 121انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 121عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 131السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 131ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 132رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 133على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم

برقم

برقم 131111

 - 134هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 132محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 134عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 131انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 131عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 131السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 141ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 141رحاب عبده عبده على طويلة توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 142على سمير على حافظ توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
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 - 143هند الدسوقى الخجلى ابراهيم توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 144محمد احمد محمد عبدالعزيز توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

 - 142عبد الباقى عبدالكريم صالح خلف توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 144انتصار المتولى حسن مصطفى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

 - 141عبدالناصر شعبان عبدالعزيز النادى توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 141السيد رمضان عبدالقادر رمضان توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111
 - 141ميادة حسانين يونس حسانين توصية بسيطة شريك متضامن ( دِخول بالشَركة )  ، .تاريخ 21111111 :
131111

برقم

برقم

برقم

عن
 - 121عنايات محمد العدل الغنيمى توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
عن
 - 121عنايات محمد العدل الغنيمى توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
عن
 - 122عنايات محمد العدل الغنيمى توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
 - 123عالء الدين عبدالصبور احمد محمد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
والت َوقيع َ
 - 124عالء الدين عبدالصبور احمد محمد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
والت َوقيع َ
 - 122عالء الدين عبدالصبور احمد محمد توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
والت َوقيع َ
 - 124عمر عز الدين احمد عز الدين توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
َ
 - 121عمر عز الدين احمد عز الدين توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
َ
 - 121عمر عز الدين احمد عز الدين توصية بسيطة مدير و شريك ( دِخول بالشَركة ) لألطراف الثَالثَة َحق اإلدارة والت َوقيع
عن الشَركة مجت َمعين  ، .تاريخ  21111111 :برقم 111211
َ
 - 121ابراهيم لطفى حامد حجازى شركة تضامن مدير و شريك لل َ
عن الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الجهات وال َمصالِح الحكومية وال َهيئات العامة والخاصة
صالحية ِلت َحقيق غَرض الشَركة وت َمثيلها أَمام كافة ِ
 ,ولَهما كافة السلطات وال َ
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الجهات التى ت َتعلَق بِها مصالِح الشَركة وال َمحاكِم  ، .تاريخ :
الرهن واإلقتِراض واإلستِدانة مِ ن البنوك وكافة ِ
والبنوك  ,ولَهما َحق َ
 21111112برقم 12111
 - 141ابراهيم لطفى حامد حجازى شركة تضامن مدير و شريك لل َ
عن الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الجهات وال َمصالِح الحكومية وال َهيئات العامة والخاصة
صالحية ِلت َحقيق غَرض الشَركة وت َمثيلها أَمام كافة ِ
 ,ولَهما كافة السلطات وال َ
َ
الجهات التى ت َتعلق بِها مصالِح الشَركة وال َمحاكِم  ، .تاريخ :
الرهن واإلقتِراض واإلستِدانة مِ ن البنوك وكافة ِ
والبنوك  ,ولَهما َحق َ
 21111112برقم 12111
 - 141محمود لطفى حامد حجازى شركة تضامن مدير و شريك لل َ
عن الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الجهات وال َمصالِح الحكومية وال َهيئات العامة والخاصة
صالحية ِلت َحقيق غَرض الشَركة وت َمثيلها أَمام كافة ِ
 ,ولَهما كافة السلطات وال َ
الجهات التى ت َتعلَق بِها مصالِح الشَركة وال َمحاكِم  ، .تاريخ :
الرهن واإلقتِراض واإلستِدانة مِ ن البنوك وكافة ِ
والبنوك  ,ولَهما َحق َ
 21111112برقم 12111
 - 142محمود لطفى حامد حجازى شركة تضامن مدير و شريك لل َ
عن الشَركة مجتَمِ عان أَو منفَردان
طرفان َحق اإلدارة والت َوقيع َ
الجهات وال َمصالِح الحكومية وال َهيئات العامة والخاصة
صالحية ِلت َحقيق غَرض الشَركة وت َمثيلها أَمام كافة ِ
 ,ولَهما كافة السلطات وال َ
َ
الجهات التى ت َتعلق بِها مصالِح الشَركة وال َمحاكِم  ، .تاريخ :
الرهن واإلقتِراض واإلستِدانة مِ ن البنوك وكافة ِ
والبنوك  ,ولَهما َحق َ
 21111112برقم 12111
 - 143مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 144مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 142مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 144جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 141جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 141جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 141مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 112جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 113جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
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 - 114جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 112مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 114مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 112مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 113مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 114جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 112جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 114جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
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 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 112جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 113مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 114مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 112مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 114جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 111مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 211مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 211مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 212جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 213جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 214جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 212مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 214مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 211مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم
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 - 211جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 211جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 211جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 211مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 212مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 213مينا وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 214جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 212جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 214جوزيف وديع عدلى شنوده توصية بسيطة شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 211مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 211مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 211مينا وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 221جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 221جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 222جوزيف وديع عدلى شنوده شركة تضامن شريك متضامن ( تعدل من موصى الى متضامن )  ،تاريخ 21111113 :
برقم 21114
 - 223فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 224فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
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 - 222فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 224فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 221فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 221فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 221فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 231فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 231فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 232فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 233فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 234فايزة طه طه محمد شركة تضامن شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 232فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 234فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 231فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 231فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 231فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 - 241فايزة طه طه محمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خرجت من الشركة نهائيا) وخروج عدد ثالث شركاء موصين
مذكورين بالعقد بعد اسخالص كافة استحقاتهم لدى الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 21131
 ************* - 241توصية بسيطة شريك موصى ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها  1وخروج شريك
موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
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 ************* - 242توصية بسيطة شريك موصى ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها  1وخروج شريك
موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 243توصية بسيطة شريك موصى ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها  1وخروج شريك
موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 244احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها 1
وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 242احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها 1
وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 244احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية منها 1
وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 241احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية
منها  1وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 241احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية
منها  1وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 241احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن ( خرج من الشركة بعد تسليمه كافة حقوقه المادية
منها  1وخروج شريك موصى مذكور بالعقد  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 221توصية بسيطة شريك موصى دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد رجب
اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والشركات
وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من االفراد او
الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع والشراء بشرط
ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 221توصية بسيطة شريك موصى دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد رجب
اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والشركات
وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من االفراد او
الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع والشراء بشرط
ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 222توصية بسيطة شريك موصى دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد رجب
اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والشركات
وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من االفراد او
الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع والشراء بشرط
ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 223احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد
رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة
والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من
االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 224احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد
رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة
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والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من
االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 222احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها للشريك /احمد
رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات العامة
والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن من
االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 224احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها
للشريك /احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات
العامة والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن
من االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 221احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها
للشريك /احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات
العامة والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن
من االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 221احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخل بالشركةوله حق االدارة والتوقيع وجعلها
للشريك /احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن حق االدارة والتوقيع امام جميع الجهات االدارية بما فيها الوزارات والمصالح والهيئات
العامة والشركات وكذلك امام القطاع العام والخاص واالفراد وله الحق فى التوقيع على الشيكات فتح االعتمادات واالقتراض والرهن
من االفراد او الهيئات او البنوك بالفوائد القانونية كما يجوز له تعديل مقر االدارة واقامة فروع او مخازن باسم الشركة وكذلك البيع
والشراء بشرط ان تكون تلك االعمال باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 221توصية بسيطة شريك موصى وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 241توصية بسيطة شريك موصى وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 241توصية بسيطة شريك موصى وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 242احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل
او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 243احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل
او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 244احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل الغير فى كل
او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 242احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل
الغير فى كل او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
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 - 244احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل
الغير فى كل او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 - 241احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن وضمن اغراضها كما يجوز له تفويض او توكيل
الغير فى كل او بعض ماذكر  ، 1تاريخ  21111111 :برقم 111111
 ************* - 241توصية بسيطة شريك موصى دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
111111

برقم

 ************* - 241توصية بسيطة شريك موصى دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
111111

برقم

 ************* - 211توصية بسيطة شريك موصى دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
111111

برقم

 - 211احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 212احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 213احمد عبد هللا السيد عبد هللا توصية بسيطة مدير و شريك دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 214احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :
 21111111برقم 111111
 - 212احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :
 21111111برقم 111111
 - 214احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن توصية بسيطة شريك متضامن دخول شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :
 21111111برقم 111111
 - 211محمود على ابو الخير سيد احمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ،تاريخ 21111121 :
برقم 11341
 - 211محمود على ابو الخير سيد احمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ،تاريخ 21111121 :
برقم 11341
 - 211محمود على ابو الخير سيد احمد توصية بسيطة شريك متضامن ( خَرج مِ ن الشَركة نَهائيًا )  ،تاريخ 21111121 :
برقم 11341
 - 211هاله السيد السعيد الموجى توصية بسيطة مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
 - 211هاله السيد السعيد الموجى توصية بسيطة مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
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 - 212هاله السيد السعيد الموجى توصية بسيطة مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
 - 213هاله السيد السعيد الموجى شركة تضامن مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
 - 214هاله السيد السعيد الموجى شركة تضامن مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
 - 212هاله السيد السعيد الموجى شركة تضامن مدير و شريك يضاف الى اختصاصات مدير الشركة  /لها حقا قترض
واستنادها من جميع البنوك المصرية وفتح الحسابات الدائنه والمدينه ولها حق السحب وااليداع من جميع البنوك العربية ولها حق
البيع والشراء منفرده  ،تاريخ  21111122 :برقم 11212
 - 214وليد محمد فؤاد مسعد منصور العراقى شركة تضامن مدير و شريك يضاف الى اختصاصاته حق االقتراض من البنوك
والرهن وااليداع والسحب والتعامل مع البنوك  ،تاريخ  21111124 :برقم 141341
 ****** - 211توصية بسيطة شريك موصى دخول شركاء موصيين بالشركه  ،تاريخ 21111124 :

برقم 141411

 ****** - 211توصية بسيطة شريك موصى دخول شركاء موصيين بالشركه  ،تاريخ 21111124 :

برقم 141411

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111114
 - 2شركة المنصورة للتبريد ( قدرى مروان و شركاه ) توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111111برقم 111114
 - 3شركة وائل حسنى خالد محمد وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111114 :
141231

برقم

برقم

 - 4شركة عصام نصر محمد نصر وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
131111
 - 2شركة محمود عبد الرحمن محمود ابراهيم حسن وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111112برقم 114211

 - 4شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
برقم 114114
 - 1شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
برقم 114114
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 - 1عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكة  1توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
114114
 - 1شركة محمود لطفى حامد حجازى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111112 :
12111

برقم

 - 11شركة محمود لطفى حامد حجازى وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111112 :
برقم 12111
 - 11محمد محمود سامى جعفر فوزى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
141142

برقم

 - 12محمد محمود سامى جعفر فوزى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
141142

برقم

 - 13نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 14شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 12شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 14نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 11شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 11شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 11نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 22نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 23شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 24شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 22نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 24شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114
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 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114
 - 21نبيل سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :

برقم

برقم 21114

 - 21شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 31شركة فارس سمير مترى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 31نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 32شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 33شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 34نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 32شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 34شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 31نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 31شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 31شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 41نبيل سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 21114

 - 41شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 - 42شركة فارس سمير مترى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
21114

برقم

 ( - 43تابع  ) 134314شركة محمد احمد بكر غالى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111113برقم 134314
 - 44شركة بن الغالى توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :

برقم 134314

 - 42شركة محمد احمد بكر غالى وشريكه بموجب طلب تاشير المحلة الكبرى  2111 /11 /11توصية بسيطة ملخص ومشهر
عنه توصية بسيطة  ،تاريخ  21111113 :برقم 134314
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 - 44شركه محمود عبدالمنعم العنانى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111113 :
141242

برقم

 - 41شركة محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111114 :
برقم 111221
 - 41شركة محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111114 :
برقم 111221
 - 41شركة احمد صالح الدحلب وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
131142
 - 21شركة منصور محمد على توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 21131

 - 21منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ
 21111111 :برقم 21131
 - 22منصور محمد على وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21131

 - 23شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 24شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 22شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 24شركة منصور محمد على شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21131

 - 21منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ
 21111111 :برقم 21131
 - 21منصور محمد على وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21131

 - 21شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 41شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 21131
 - 41شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 42شركة منصور محمد على شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم 21131

 - 43منصور محمد محمد على العدوى وشريكته فايزة طه طه محمد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ
 21111111 :برقم 21131
 - 44منصور محمد على وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
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 - 42شركة ورثة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 44شركة منصور محمد محمد على العدوى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 21131
 - 41شركة محمد منصور محمد محمد على العدوى وشريكة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111111برقم 21131
 - 41احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن وشريكته توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 41شركة رجب اسماعيل فرغلى حسن وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 11شركة احمد عبد هللا السيد عبد هللا وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 11شركة عاطف على ابو خير وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
11341

برقم

 - 12شركة ابو الخير للمقاوالت ( رضا على ابو الخير وشركاه ) توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111121برقم 11341
 - 13شركة رضا ابو الخير وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
11341

برقم

 - 14شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111122برقم 11212
 - 12شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111122برقم 11212
 - 14هالة السيد السعيد وشريكها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111122 :

برقم 11212

 - 11شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111122برقم 11212
 - 11شركة محمد عبد الهادى محمد عبد اللطيف وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111122برقم 11212
 - 11هالة السيد السعيد وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111122 :

برقم 11212

 - 11شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشركائها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111124برقم 141411
 - 11شركة فاطمة محمد طاهر ابو المعاطى وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111124 :
برقم 141411
 - 12شركة العراقى لتجارة وتوزيع االجهزة الكهربائية واالدوات المنزلية وشريكه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة
تضامن  ،تاريخ  21111124 :برقم 141341
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 - 13شركة حسام محمد جبر محمد وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
11224

برقم

 - 14شركة حسام محمد جبر محمد وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
11224

برقم

 - 12شركة قدرى عوض مجاهد وهانى محمد شلبى شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111121 :
برقم 41411
 - 14شركة هشام مصطفى عبدالمقصود وشريكته توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 114411
ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سامح محمد ابراهيم التوابتى سارى حتى  ، 1111 2123 / 2 / 22تاريخ 21111111 :

برقم 121241

 - 2عمرو ابراهيم الزكى حسن مطر سارى حتى  ، 1113 2122 /3 /14تاريخ 21111111 :
 - 3السيد محمد جـودة سارى حتى  ، 1112 2111 / 12 / 2تاريخ 21111111 :

برقم 114331

برقم 41441

 - 4السيد محمد امين سليمان ساري حتي  ، 1121 2123 /3 /14تاريخ 21111111 :
 - 2على احمد على السعدنى سارى حتى  ، 1114 2121 / 1 / 11تاريخ 21111111 :

برقم 14411
برقم 42111

 - 4تيسير طلبة طه ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2111 /2 /22تاريخ 21111111 :

برقم 111314

 - 1تيسير طلبة طه ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2122 /2 /22تاريخ 21111111 :

برقم 111314

 - 1السيد عبد القادر ابراهيم ابراهيم سارى حتى  ، 1122 2123 / 4 / 21تاريخ 21111111 :
 - 1سرور محمد حسانين العفيفى سارى حتى  ، 1141 2111 / 1 / 22تاريخ 21111111 :
 - 11سرور محمد حسانين العفيفى سارى حتى  ، 1141 2112 / 1 / 22تاريخ 21111111 :
 - 11سرور محمد حسانين العفيفى شطب هذا القيد  ، 1142تاريخ 21111111 :

برقم 12131
برقم 12111
برقم 12111

برقم 12111

 - 12السيد المرسى قاسم عامر سارى حتى  ، 1111 2122 /4 /3تاريخ 21111111 :

برقم 121413

 - 13ياسر ابو خليل احمد المغربى سارى حتى  ، 1144 2122 /12 /11تاريخ 21111111 :

برقم 111211
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 - 14عادل بكر الحسنين الشاعر سارى حتى  ، 1143 2114 /3 /4تاريخ 21111111 :

برقم 111412

 - 12عادل بكر الحسنين الشاعر سارى حتى  ، 1144 2121 /3 /4تاريخ 21111111 :

برقم 111412

 - 14محمد الشحات راغب السيد اإلمام ساري حتي  ، 1112 2123 /1 /11تاريخ 21111111 :
 - 11صالح السيد محمد البدراوى شطب هذا القيد  ، 1121تاريخ 21111111 :

برقم 32111

 - 11عادل لطفى شتا الجالد ساري حتي  ، 1111 2123 /2 /1تاريخ 21111111 :
 - 11احمد عبد الفتاح رضوان شطب هذا القيد  ، 1124تاريخ 21111111 :

برقم 111431

برقم 44441

برقم 42121

 ( - 21تابع  ) 114221كامل ابراهيم كامل ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2121 /4 /21تاريخ 21111114 :
114221
 - 21سعد المعداوى عوض عبدهللا شطب هذا القيد  ، 1111تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 11111

 - 22ابراهيم السيد ابراهيم حماد سارى حتى  ، 1113 2112 / 12 / 24تاريخ 21111114 :

برقم 111112

 - 23ابراهيم السيد ابراهيم حماد سارى حتى  ، 1114 2121 / 12 / 24تاريخ 21111114 :

برقم 111112

 - 24جميل عادل السباعى عبد الحميد سارى حتى  ، 1111 2122 /1 /2تاريخ 21111114 :

برقم 121144
برقم 124211

 - 22محمد صالح منصور سيد احمد سارى حتى  ، 1114 2121 / 11 / 31تاريخ 21111114 :
 - 24محمد كامل عبد الحميد شرف سليمان سارى حتى  ، 1111 2122 /11 /2تاريخ 21111114 :
 - 21فاطمة على سليمان حسين سارى حتى  ، 1111 2123 /4 /22تاريخ 21111114 :
 - 21صبرى احمد على احمد سارى حتى  ، 1111 2122 /1 /11تاريخ 21111114 :
 - 21كامل ابراهيم كامل ابراهيم شطب هذا القيد  ، 1112تاريخ 21111114 :

برقم 111214

برقم 111221
برقم 112211

برقم 114221

 - 31كامل ابراهيم كامل ابراهيم سارى حتى  ، 1114 2123 /11 /11تاريخ 21111114 :

برقم 114221

 - 31اشرف دياب حسانين عاشور سارى حتى  ، 1111 2122 /1 /11تاريخ 21111114 :

برقم 112212

 - 32عزت احمد على يوسف سارى حتى  ، 1131 2122 /11 /11تاريخ 21111112 :

برقم 112111

 - 33خالد البادى فهيم محمد عالم سارى حتى  ، 1123 2123 /1 /1تاريخ 21111112 :

برقم 111212

 - 34محمد عبد الفتاح ابو الفتوح سرحان ساري حتي  ، 1134 2122 /2 /24تاريخ 21111112 :
 - 32خالد كمال محمد السعيد عيش شطب القيد  ، 1121تاريخ 21111112 :

برقم 11141

 - 34خالد كمال محمد السعيد عيش شطب القيد  ، 1131تاريخ 21111112 :

برقم 11141

 - 31محمد على السيد محمد جبريل سارى حتى  ، 1134 2121 / 11 / 31تاريخ 21111112 :

برقم 111323

برقم 124134

 - 31عصام محمد على القزاز سارى حتى  ، 1141 2111 /12 /22تاريخ 21111112 :

برقم 11111

 - 31عصام محمد على القزاز سارى حتى  ، 1141 2114 /12 /22تاريخ 21111112 :

برقم 11111

 - 41عصام محمد على القزاز سارى حتى ى ، 1141 2111 /12 /22تاريخ 21111112 :

برقم 11111
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برقم 11111

 - 41عصام محمد على القزاز سارى حتى  ، 1141 2114 /12 /22تاريخ 21111112 :

برقم 11111

 - 42عصام محمد على القزاز سارى حتى ى ، 1141 2111 /12 /22تاريخ 21111112 :
 - 43عصام محمد على القزاز شطب هذا القيد  ، 1121تاريخ 21111112 :

برقم 11111

 - 44عصام محمد على القزاز شطب هذا القيد  ، 1121تاريخ 21111112 :

برقم 11111

 - 42صبرى السعيد عبده عطوه عالم تم شطب القيد  ، 1132تاريخ 21111112 :

برقم 11422

 - 44اميرة محمد محمد البدوى النجار سارى حتى  ، 1141 2114 / 11 / 21تاريخ 21111114 :
 - 41اميرة محمد محمد البدوى النجار شطب هذا القيد  ، 1141تاريخ 21111114 :

برقم 111431

برقم 111431
برقم 121423

 - 41ربيع الحسانين حافظ الحسانين سارى حتى  ، 1112 2122 / 1 / 11تاريخ 21111114 :
 - 41محمد حسن عبد الغنى حسن سارى حتى  ، 1141 2123 / 4 / 12تاريخ 21111114 :

برقم 121344

 - 21الحنفى لتعبئه المواد الغذائية سارى حتى  ، 1141 2123 / 4 / 12تاريخ 21111114 :

برقم 121344

 - 21احمد السعيد المرسى عوض سارى حتى  ، 1144 2123 / 11/ 11تاريخ 21111114 :

برقم 114411

 - 22ابراهيم عالء الدين متولى داود ساري حتي  ، 1112 2123 /2 /11تاريخ 21111114 :

برقم 44441

 - 23خالد ابراهيم عبد الباقى مصطفى النجار سارى حتى  ، 1142 2122 / 3 / 1تاريخ 21111114 :
 - 24عبد القوى فؤاد حمزة سارى حتى  ، 1111 2121 / 12 / 2تاريخ 21111114 :

برقم 11111

برقم 114112

 - 22محمد السيد مصطفى محمد امين عبد هللا سارى حتى  ، 1123 2121 / 1 / 31تاريخ 21111114 :

برقم 111312

 - 24محمد عبدالسميع عبدالغنى محمد سارى حتى  ، 1111 2111 / 3 / 12تاريخ 21111114 :

برقم 14124

 - 21محمد عبدالسميع عبدالغنى محمد سارى حتى  ، 1111 2114 / 3 / 12تاريخ 21111114 :

برقم 14124

 - 21محمد عبدالسميع عبدالغنى محمد سارى حتى  ، 1111 2121 / 3 / 12تاريخ 21111114 :

برقم 14124

 - 21فرج سعد فرج على سارى حتى  ، 1112 2114 / 2 / 4تاريخ 21111114 :

برقم 112132

 - 41فرج سعد فرج على سارى حتى  ، 1114 2111 / 2 / 4تاريخ 21111114 :

برقم 112132

 - 41محمد فهمى رشاد محمد سارى حتى  ، 1122 2123 / 1 / 11تاريخ 21111114 :
 - 42ممدوح محمد على كرده سارى حتى  ، 1114 2123 /4 /3تاريخ 21111111 :

برقم 14114
برقم 21113

 - 43السيد ابراهيم حسانين الزهيرى سارى حتى  ، 1111 2121 / 4 / 11تاريخ 21111111 :

برقم 111131

 - 44ابراهيم محمد عوض عبده سارى حتى  ، 1121 2123 /1 /12تاريخ 21111111 :

برقم 111444

 - 42محمد محمد عبد الرازق سارى حتى  ، 1111 2111 / 1 / 21تاريخ 21111111 :

برقم 11121

 - 44محمد محمد عبد الرازق سارى حتى  ، 1112 2114 / 1 / 21تاريخ 21111111 :

برقم 11121

 - 41محمد محمد عبد الرازق شطب هذا القيد  ، 1113تاريخ 21111111 :

برقم 11121
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 - 41ياسر أحمد محمد سالم ساري حتي  ، 1122 2121 /11 /21تاريخ 21111111 :

برقم 11114

 - 41فرج احمد على مدنى سارى حتى  ، 1111 2122/ 3 / 14تاريخ 21111111 :

برقم 114331
برقم 111131

 - 11عبير احمد محمد احمد الحداد سارى حتى  ، 1122 2121 /12 /31تاريخ 21111111 :
 - 11محمد حسن الشربينى ابراهيم ساري حتي  ، 1114 2112 /3 /12تاريخ 21111111 :

برقم 111111

 - 12محمد حسن الشربينى ابراهيم ساري حتي  ، 1112 2121 /3 /12تاريخ 21111111 :

برقم 111111

 - 13عزت على يوسف سليم سارى حتى  ، 1111 2114 /4 /21تاريخ 21111111 :

برقم 114413

 - 14عزت على يوسف سليم سارى حتى  ، 1111 2111 /4 /21تاريخ 21111111 :

برقم 114413

 - 12مؤسسة عادل فؤاد سالم للمحاصيل الزراعيه سارى حتى  ، 1131 2122 /2 /11تاريخ 21111111 :
121412
 ( - 14تابع  ) 11114ياسر أحمد محمد سالم شطب هذا القيد  ، 1122تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 11114

 - 11انور عبد الرحيم رمضان حسب هللا سارى حتى  ، 1113 2122 / 2 / 21تاريخ 21111111 :
 - 11محمود احمد شوقى عبد العزيز االمام سارى حتى  ، 1112 2123 /2 /2تاريخ 21111111 :
 - 11ابراهيم عبدالغنى السيد بالل سارى حتى  ، 1114 2122 /11 /11تاريخ 21111111 :

برقم 111311
برقم 121111

برقم 24141

 - 11عزت ابراهيم السيد ابو سعيدة ساري حتي  ، 1112 2114 /1/ 1تاريخ 21111111 :

برقم 14421

 - 11عزت ابراهيم السيد ابو سعيدة ساري حتي  ، 1113 2111 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 14421

 - 12الحنفى لالستيراد والتصدير سارى حتى  ، 1141 2121 /2 /21تاريخ 21111111 :

برقم 122311

 - 13عبد العزيز محمود الحنفى احمد سارى حتى  ، 1141 2121 /2 /21تاريخ 21111111 :

برقم 122311

 ( - 14تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابو سعيدة ساري حتي  ، 1114 2111 /1 /12تاريخ 21111111 :
14421

برقم

 ( - 12تابع  ) 14421عزت ابراهيم السيد ابو سعيدة ساري حتي  ، 1112 2122 /1 /12تاريخ 21111111 :
14421

برقم

برقم 124112

 - 14ابراهيم السيد عفيفى الباز سارى حتى  ، 1141 2121 /1 /23تاريخ 21111111 :
 - 11سلوى رجب محمد السعيد سارى حتى  ، 1114 2113 / 3 / 11تاريخ 21111111 :

برقم 112111

 - 11سلوى رجب محمد السعيد سارى حتى  ، 1111 2111 / 3 / 11تاريخ 21111111 :

برقم 112111

 - 11سلوى رجب محمد السعيد شطب هذا القيد  ، 1111تاريخ 21111111 :

برقم 112111

 - 11محمد فاضل ابراهيم سارى حتى  ، 1141 2123 / 12 / 1تاريخ 21111111 :

برقم 121213

 - 11هانى بكر السيد صالح عبد الرحمن سارى حتى  ، 1111 2121 /11 /22تاريخ 21111111 :

برقم 114114

 - 12محمد ابراهيم محمد الشوادفى عبد العال سارى حتى  ، 1142 2123 / 12/ 2تاريخ 21111111 :
 - 13عالء مسعد حسين ابو المعاطى الغلبان سارى حتى  ، 1121 2122 /11 /1تاريخ 21111111 :
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 - 14عالء مسعد حسين ابو المعاطى الغلبان سارى حتى  ، 1121 2122 /11 /1تاريخ 21111111 :
 - 12يونس ابراهيم يونس ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2111 /1 /21تاريخ 21111111 :

برقم 111144

برقم 112121

 - 14ابراهيم عبد العزيز عبد الحميد اسماعيل سارى حتى  ، 1143 2121 /12 /11تاريخ 21111111 :
 - 11مريم فايز كرم حنا بشارة سارى حتى  ، 1142 2123 /11 /11تاريخ 21111111 :
 - 11احالم حسن محمد ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2123 /1 /2تاريخ 21111111 :

برقم 121111
برقم 111411

 - 11مصطفى احمد ابراهيم السحيلى سارى حتى  ، 1322 2123 /4 /21تاريخ 21111111 :
 - 111عادل حسين برهام منسى سارى حتى  ، 1211 2123 /12 /3تاريخ 21111111 :

برقم 33211

برقم 13411

 - 111مجدى يحيى شعبان محمد سارى حتى  ، 1214 2123 / 11 / 12تاريخ 21111111 :

برقم 111114

 - 112مؤسسة فوزى البدويهى للطباعة سارى حتى  ، 1211 2122 / 12 / 11تاريخ 21111111 :
 - 113يس احمد احمد بدوى سارى حتى  ، 1224 2111 /2 /2تاريخ 21111111 :

برقم 124421

برقم 121411

برقم 24112

 - 114يس احمد احمد بدوى سارى حتى  ، 1222 2122 /2 /11تاريخ 21111111 :

برقم 24112
برقم 121132

 - 112صبرى السيد على احمد الزير سارى حتى  ، 1221 2123 / 11 / 24تاريخ 21111111 :
 - 114غربية لطيور واسماك الزينة سارى حتى  ، 1241 2112 /3 /12تاريخ 21111111 :

برقم 111132

 - 111غربية لطيور واسماك الزينة سارى حتى  ، 1241 2111 /3 /12تاريخ 21111111 :

برقم 111132

 - 111غربية لطيور واسماك الزينة شطب هذا القيد  ، 1221تاريخ 21111111 :

برقم 111132

 - 111مؤسسة المكاوى لتجارة االدوات المنزليه شطب هذا القيد  ، 1212تاريخ 21111111 :
 - 111اسامة السيد فهمى المكاوى شطب هذا القيد  ، 1212تاريخ 21111111 :

برقم 113141

برقم 113141

 - 111صيدلية الدكتور طارق فتوح سالمة سارى حتى  ، 1241 2123 / 11 / 4تاريخ 21111111 :
 - 112طارق محمد فتوح سالمة سارى حتى  ، 1241 2123 / 11 / 4تاريخ 21111111 :

برقم 41231

برقم 41231
برقم 121111

 - 113هناء محمد عبد البديع محمد خليفه سارى حتى  ، 1234 2123 / 1 / 21تاريخ 21111111 :
 - 114مازن فاروق محمد عبد الخالق سارى حتى  ، 1231 2114 /4 /1تاريخ 21111111 :

برقم 111112

 - 112مازن فاروق محمد عبد الخالق سارى حتى  ، 1231 2121 /4 /1تاريخ 21111111 :

برقم 111112

 - 114حسين درويش لتِجارة الخيوط واإلستيراد والت َصدير  1سارى حتى  ، 1211 2123 / 11 / 11تاريخ 21111111 :
برقم 111111
 - 111حسين درويش لالستيراد والتصدير سارى حتى  ، 1211 2123 / 11 / 11تاريخ 21111111 :
 - 111محمد الشحات محمد عبد الحق سارى حتى  ، 1221 2123 / 11 / 21تاريخ 21111111 :

برقم 111111

برقم 121112

 - 111السيد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم سارى حتى  ، 1221 2123 /1 /24تاريخ 21111111 :

برقم 112441

 - 121مجدى محمد صادق ابو الخير سارى حتى  ، 1231 2123 / 11 / 21تاريخ 21111111 :

برقم 21211
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برقم 11134

 - 121عفاف كمال الدين حسن فرغلى سارى ححتى  ، 1212 2114 /11 /1تاريخ 21111111 :
 - 122عفاف كمال الدين حسن فرغلى سارى حتى  ، 1214 2121 /11 /1تاريخ 21111111 :
 - 123بسام محمد عثمان فضل هللا سارى حتى  ، 1232 2123 / 4 / 12تاريخ 21111111 :

برقم 11134
برقم 12121
برقم 121424

 - 124صفوت عبد الحميد محمود السيد كربال سارى حتى  ، 1211 2122 /1 /11تاريخ 21111111 :
 - 122السعيد محمد سعد ابراهيم سارى حتى  ، 1241 2111 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 124السعيد محمد سعد ابراهيم سارى حتى  ، 1242 2113 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 121السعيد محمد سعد ابراهيم سارى حتى  ، 1243 2111 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 121السعيد محمد سعد ابراهيم سارى حتى  ، 1244 2123 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 121السعيد محمد سعد سارى حتى  ، 1241 2111 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 131السعيد محمد سعد سارى حتى  ، 1242 2113 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 131السعيد محمد سعد سارى حتى  ، 1243 2111 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 132السعيد محمد سعد سارى حتى  ، 1244 2123 /1 /23تاريخ 21111111 :

برقم 11132

 - 133نعمة عبد اللطيف حسانين اإلمبابى سارى حتى  ، 1211 2123 / 1 / 1تاريخ 21111111 :

برقم 111432

 - 134محمود محمد محمود القصاص سارى حتى  ، 1212 2122 / 11 / 11تاريخ 21111112 :

برقم 11142

 - 132حكمت ظريف عبد النبى حسين سارى حتى  ، 1241 2112 / 1 / 22تاريخ 21111112 :

برقم 12131

 - 134حكمت ظريف عبد النبى حسين سارى حتى  ، 1241 2111 / 1 / 22تاريخ 21111112 :

برقم 12131

 - 131حكمت ظريف عبد النبى حسين سارى حتى  ، 1241 2112 / 1 / 22تاريخ 21111112 :

برقم 12131

 - 131حكمت ظريف عبد النبى حسين سارى حتى  ، 1211 2111 / 1 / 22تاريخ 21111112 :

برقم 12131

برقم 12131

 - 131حكمت ظريف عبد النبى حسين شطب هذا القيد  ، 1211تاريخ 21111112 :

 - 141محمد رمضان ابو القمصان ابراهيم سارى حتى  ، 1214 2122 / 3 / 11تاريخ 21111112 :

برقم 124112

 - 141محمد ابراهيم السيد عدوى سارى حتى  ، 1213 2121 /11 /22تاريخ 21111112 :

برقم 111224

 - 142ياسر سمير كامل محمد عثمان سارى حتى  ، 1214 2121 /1 /1تاريخ 21111112 :

برقم 122411

 - 143على السعيد على سارى حتى  ، 1224 2114 / 1 / 2تاريخ 21111112 :

برقم 31142

 - 144على السعيد على سارى حتى  ، 1222 2121 / 1 / 2تاريخ 21111112 :

برقم 31142

 - 142حسين حمزة السيد ابو زيد سارى  ، 1214 2123 /4 /14تاريخ 21111112 :

برقم 121312

 - 144ايمن عبدالنبي عبداللطيف جعفر سارى حتى  ، 1213 2123 /3 /14تاريخ 21111112 :
 - 141سعد السيد السيد الشافعى سارى حتى  ، 1243 2112 / 1 / 21تاريخ 21111112 :

برقم 121122

برقم 111442
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برقم 111442

 - 141سعد السيد السيد الشافعى سارى حتى  ، 1244 2121 / 1 / 21تاريخ 21111112 :

 - 141وفدى البسيونى رزق على جحوش  1سارى حتى  ، 1244 2123 /11 /2تاريخ 21111112 :
 - 121نجاح خليفة محمود عبدهللا نَم شَطب هَذا السِجل  ، 1242 .تاريخ 21111112 :

برقم 121141

برقم 121411

 - 121محمود إبراهيم السعيد محمد عبد هللا سارى حتى  ، 1344 2111 /1 /22تاريخ 21111113 :
 - 122عبيرعبدالوهاب رزق ابو زيد سارى حتى  ، 1211 2121 /1 /11تاريخ 21111113 :

برقم 121114

برقم 124121

 - 123ايناس ابراهيم احمد على الحبشى سارى حتى  ، 1343 2112 /2 /21تاريخ 21111113 :

برقم 111411

 - 124ايناس ابراهيم احمد على الحبشى سارى حتى  ، 1344 2121 /2 /21تاريخ 21111113 :

برقم 111411

 - 122نجالء السيد محمد السعيد سارى حتى  ، 1213 2111 /2 /22تاريخ 21111113 :

برقم 11121

 - 124نجالء السيد محمد السعيد سارى حتى  ، 1214 2114 /2 /22تاريخ 21111113 :

برقم 11121

برقم 11121

 - 121نجالء السيد محمد السعيد شطب هذا القيد  ، 1212تاريخ 21111113 :

 - 121العزب فتوح العزب سارى حتى  ، 1311 2123 / 1 / 11تاريخ 21111113 :

برقم 21133

 - 121امجد رمضان على الشبراوى سارى حتى  ، 1311 2114 /4 /23تاريخ 21111113 :
 - 141امجد رمضان على الشبراوى شطب هذا القيد  ، 1311تاريخ 21111113 :

برقم 11314

 - 141منى على الدسوقى محمد سارى حتى  ، 1311 2112 /2 /21تاريخ 21111113 :
 - 142منى على الدسوقى محمد شطب هذا القيد  ، 1321تاريخ 21111113 :
 - 143مصباح ابراهيم على السعيد شطب هذا القيد  ، 2322تاريخ 21111113 :

برقم 11314

برقم 13141

برقم 13141
برقم 21214
برقم 41313

 - 144طاهر محمد خاطر فرج سارى حتى  ، 1311 2123 /12 /11تاريخ 21111113 :
 - 142فاطمة على طه أحمد سارى حتى  ، 1334 2123 /11 /11تاريخ 21111113 :

برقم 121114

 - 144مسعد رزق على نده سارى حتى  ، 1211 2123 / 12 / 2تاريخ 21111113 :

برقم 41344

 - 141حورية محمد ابو الفتوح حسن سارى حتى  ، 1334 2112 /2 /4تاريخ 21111113 :

برقم 11141

 - 141حورية محمد ابو الفتوح حسن سارى حتى  ، 1331 2111 /2 /4تاريخ 21111113 :

برقم 11141

 - 141حورية محمد ابو الفتوح حسن سارى حتى  ، 1331 2123 /2 /4تاريخ 21111113 :

برقم 11141

 - 111مؤسسة هشام للمقاوالت العامه والتوريدات والنقليات سارى حتى  ، 1211 2112 / 1 / 21تاريخ 21111113 :
برقم 111411
 - 111مؤسسة هشام للمقاوالت العامه والتوريدات والنقليات سارى حتى  ، 1211 2121 / 1 / 21تاريخ 21111113 :
برقم 111411
 - 112هشام محمد مجدى الشريينى طه سارى حتى  ، 1211 2112 / 1 / 21تاريخ 21111113 :

برقم 111411

 - 113هشام محمد مجدى الشريينى طه سارى حتى  ، 1211 2121 / 1 / 21تاريخ 21111113 :

برقم 111411
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 - 114مكتب هشام ليموزين سارى حتى  ، 1211 2112 / 1 / 21تاريخ 21111113 :

برقم 111411

 - 112مكتب هشام ليموزين سارى حتى  ، 1211 2121 / 1 / 21تاريخ 21111113 :

برقم 111411

 - 114محمد احمد احمد الدسوقى سارى حتى  ، 1312 2113 /11 /21تاريخ 21111113 :

برقم 21413

 - 111محمد احمد احمد الدسوقى سارى حتى  ، 1114 2123 /11 /21تاريخ 21111113 :

برقم 21413

 - 111احمد مصطفى احمد غالى سارى حتى  ، 1311 2111 / 2 / 1تاريخ 21111114 :

برقم 12214

 - 111احمد مصطفى احمد غالى سارى حتى  ، 1314 2123 / 2 / 1تاريخ 21111114 :

برقم 12214
برقم 111144

 - 111عصام حسن السعيد إسماعيل اإلمشاطى سارى حتى  ، 1321 2123 / 1 / 12تاريخ 21111114 :

( - 111تابع  )121113احمد السيد فهمى محمد جالل سارى حتى  ، 1311 2122 / 4 / 3تاريخ 21111114 :
121113

برقم

 ( - 112تابع  ) 113211نفيسة عبدالفتاح ابو المعاطى سارى حتى  ، 1411 2121 /1 /11تاريخ 21111114 :
113211

برقم

 - 113ورده عبد السميع محمد البيومى سارى حتى  ، 1111 2123 /12 /3تاريخ 21111114 :

برقم 21412

 - 114سامح فاروق عبدالقادر فضل سارى حتى  ، 1321 2111 / 2 / 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 112سامح فاروق عبدالقادر فضل سارى حتى  ، 1322 2114 / 2/ 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 114سامح فاروق عبدالقادر فضل سارى حتى  ، 1323 2111 / 2 / 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 111سامح فاروق عبد القادر سارى حتى  ، 1321 2111 / 2 / 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 111سامح فاروق عبد القادر سارى حتى  ، 1322 2114 / 2/ 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 111سامح فاروق عبد القادر سارى حتى  ، 1323 2111 / 2 / 21تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 ( - 111تابع  ) 113211نفيسة عبدالفتاح ابو المعاطى سارى حتى  ، 1411 2123 /1 /21تاريخ 21111114 :
113211
 - 111احمد محمد نجيب عبد المجيد ابراهيم سارى حتى  ، 1314 2121 /1 /11تاريخ 21111114 :
 - 112حسام الدين جابر عبد الباسط عبد الهادى سارى حتى  ، 1412 211 /1 /14تاريخ 21111114 :
 - 113حسام الدين جابر عبد الباسط عبد الهادى سارى حتى  ، 1413 2122 /1 /14تاريخ 21111114 :
 - 114محمود عبد الجليل ابراهيم سارى حتى  ، 1311 2114 /1 /1تاريخ 21111114 :
 - 112محمود عبد الجليل ابراهيم شطب هذا القيد  ، 1311تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 122421
برقم 111124
برقم 111124

برقم 114111

برقم 114111

 - 114مكتب عيسى للالستيراد والتصدير سارى حتى  ، 1312 2123 /1 /4تاريخ 21111114 :

برقم 14112

 - 111مكتب عيسى للالستيراد والتصدير سارى حتى  ، 1312 2123 /1 /4تاريخ 21111114 :

برقم 14112

 - 111هشام محمد محمد الديسطى سارى حتى  ، 1313 2112 /12 /2تاريخ 21111114 :

برقم 13132

 - 111هشام محمد محمد الديسطى سارى حتى  ، 1314 2111 /12 /2تاريخ 21111114 :

برقم 13132
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 - 211هشام محمد محمد الديسطى شطب هذا القيد  ، 1312تاريخ 21111114 :

برقم 13132

 - 211نفيسة عبدالفتاح ابو المعاطى سارى حتى  ، 1411 2111 /2 /11تاريخ 21111114 :

برقم 113211

 - 212نفيسة عبدالفتاح ابو المعاطى سارى حتى  ، 1411 2123 /2 /11تاريخ 21111114 :

برقم 113211

 - 213الطنطاوى للهندسه والمقاوالت سارى حتى  ، 1412 2122 /1 /2تاريخ 21111114 :

برقم 42142

 - 214حامد قاسم احمد على شطب هذا القيد  ، 1421تاريخ 21111112 :

برقم 113124
برقم 111313

 - 212امل ابو صالح محمد ابو صالح شطب هذا القيد  ، 4444تاريخ 21111112 :

برقم 21234

 - 214السيد محمد شعبان سراج سارى حتى  ، 1442 2123 /1 /21تاريخ 21111112 :
 - 211صبرى انور محمد السعودى سارى حتى  ، 1434 2112 /11 /1تاريخ 21111112 :

برقم 13412

 - 211صبرى انور محمد السعودى سارى حتى  ، 1431 2111 /11 /1تاريخ 21111112 :

برقم 13412

 - 211صبرى انور محمد السعودى سارى حتى  ، 1431 2122 /11 /1تاريخ 21111112 :

برقم 13412

 - 211ابراهيم فرحات عبدالعزيز فرحات سارى حتى  ، 1422 2123 /2 /21تاريخ 21111112 :
 - 211اسالم وفقى على السيد سارى حتى  ، 1441 2111 /11 /22تاريخ 21111112 :

برقم 112431

برقم 131212

 - 212حسن رمضان حسن عبدالرحمن سارى حتى  ، 1441 2114 / 1 / 1تاريخ 21111112 :

برقم 11211

 - 213حسن رمضان حسن عبدالرحمن سارى حتى  ، 1441 2111 / 1 / 1تاريخ 21111112 :

برقم 11211

 - 214حسن رمضان حسن عبدالرحمن سارى حتى  ، 1421 2114 / 1 / 1تاريخ 21111112 :

برقم 11211

 - 212حسن رمضان حسن عبدالرحمن شطب هذا القيد  ، 1421تاريخ 21111112 :
 - 214القاضى لالستيراد سارى حتى ، 1433 2122 /1 /12تاريخ 21111112 :

برقم 11211

برقم 112441

 - 211ايهاب بديع عريان عوض سارى حتى  ، 1442 2121 / 1 / 4تاريخ 21111112 :

برقم 111111

 - 211حسن محمد احمد ابراهيم سارى حتى  ، 411 2121 / 1 / 14تاريخ 21111114 :

برقم 11113

 - 211احمد حامد عبد العاطى احمد جادو سارى حتى  ، 1411 2123 /1 /21تاريخ 21111111 :
 - 221محمد فاروق محمد عبد الحميد سارى حتى  ، 1411 2122 /11 /1تاريخ 21111111 :

برقم 111444

برقم 111222

 - 221حمادة صبحى أحمد حسين سارى حتى  ، 4241 2112 /1 /13تاريخ 21111111 :

برقم 111144

 - 222حمادة صبحى أحمد حسين سارى حتى  ، 1411 2111 /1 /13تاريخ 21111111 :

برقم 111144

 - 223حمادة صبحى أحمد حسين شطب هذا القيد  ، 1411تاريخ 21111111 :

برقم 111144

 - 224اميره محمد الصديق محمد ابوالعنين سارى حتى  ، 1412 2111 /1 /14تاريخ 21111111 :

برقم 11131

 - 222اميره محمد الصديق محمد ابوالعنين سارى حتى  ، 1413 2113 /1 /14تاريخ 21111111 :

برقم 11131

 - 224اميره محمد الصديق محمد ابوالعنين سارى حتى  ، 1414 2111 /1 /14تاريخ 21111111 :

برقم 11131
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برقم 11131

 - 221اميره محمد الصديق محمد ابوالعنين شطب هذا القيد  ، 1412تاريخ 21111111 :
 - 221مينا ماهر عريان جرجس سارى حتى  ، 1413 2111 /4 /13تاريخ 21111111 :

برقم 114142

 - 221مينا ماهر عريان جرجس سارى حتى  ، 1414 2122 /4 /13تاريخ 21111111 :

برقم 114142

 - 231أحمد عبد الفتاح أحمد محمد صبح سارى حتى  ، 1412 2111 /4 /24تاريخ 21111111 :
 - 231االحمدى مصباح سند على سارى حتى  ، 1441 2122 /3 /14تاريخ 21111111 :

برقم 121311

برقم 41113
برقم 41113

 - 232االحمدى مصباح سند حسان سارى حتى  ، 1441 2122 /3 /14تاريخ 21111111 :

برقم 124411

 - 233محمد الشربينى عبد العال احمد سارى حتى  ، 1211 2121 /12 /11تاريخ 21111111 :
 - 234احمد رشاد اسماعيل امين سارى حتى  ، 1411 2114 /3 /4تاريخ 21111111 :

برقم 111412

 - 232احمد رشاد اسماعيل امين سارى حتى  ، 1411 2121 /3 /4تاريخ 21111111 :

برقم 111412
برقم 24341

 - 234عبد الظاهر احمد السيد البنا سارى حتى  ، 1442 2111 /2 /12تاريخ 21111111 :

برقم 114212

 - 231مكتب طالل للتجارة واالستيراد سارى حتى  ، 1414 2121 /11 /13تاريخ 21111111 :
 - 231طالل ابراهيم عبد المؤمن ابراهيم سارى حتى  ، 1414 2121 /11 /13تاريخ 21111111 :

برقم 114212

 - 231احمد محمود احمد رضوان سارى حتى  ، 1234 2123 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 113112

 - 241حمدى سعد على على ابوزيد سارى حتى  ، 1231 2121 /1/4تاريخ 21111111 :

برقم 122211

 - 241حافظ محمد حافظ سليم سارى حتى  ، 1222 2111 /3 /14تاريخ 21111111 :

برقم 112211

 - 242اسماعيل عبدالحميد على على خليفه سارى حتى  ، 1233 2111 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 12412

 - 243اسماعيل عبدالحميد على على خليفه سارى حتى  ، 1231 2112 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 12412

 - 244اسماعيل عبدالحميد على على خليفه سارى حتى  ، 1232 2122 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 12412
برقم 121414

 - 242السيد عبد الغنى السيد عبد الغنى سارى حتى  ، 1222 2111 /1 /21تاريخ 21111111 :
 - 244محمد فرحات مصطفى محمد سارى حتى  ، 1242 2111 /3 /21تاريخ 21111111 :

برقم 114421

 - 241محمد فرحات مصطفى محمد سارى حتى  ، 1244 2122 /3 /21تاريخ 21111111 :

برقم 114421

 - 241نادر حسن منصور محمد محسن سارى حتى  ، 1211 2121 /11 /2تاريخ 21111111 :
 - 241عطا لالستيراد والتصدير سارى حتى  ، 1241 2123 /1 /11تاريخ 21111111 :

برقم 22111

برقم 111111

 - 221احمد محمد عبدهللا السيد عطا سارى حتى  ، 1241 2123 /1 /11تاريخ 21111111 :

برقم 111111

 - 221احمد محمد عبد هللا السيد عطا سارى حتى  ، 1241 2123 /1 /11تاريخ 21111111 :

برقم 111111

 - 222اسالم احمد عبد الكريم محمد البلقاسى سارى حتى  ، 1244 2123 /11 /13تاريخ 21111111 :
 - 223سميره محمد العيسوى زوال سارى حتى  ، 1231 2111 /4 /22تاريخ 21111111 :

برقم 121112

برقم 12144
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 - 224سميره محمد العيسوى زوال سارى حتى  ، 1241 2113 /4 /22تاريخ 21111111 :

برقم 12144

 - 222سميره محمد العيسوى زوال سارى حتى  ، 1241 2111 /4 /22تاريخ 21111111 :

برقم 12144

 - 224سميره محمد العيسوى زوال شطب هذا القيد  ، 1242تاريخ 21111111 :

برقم 12144
برقم 11114

 - 221هناء محمد حسين المغرش سارى حتى  ، 1221 2123 /11 /21تاريخ 21111121 :
 - 221نادرة محمد حامد مشاق سارى حتى  ، 1211 2111 /2 /11تاريخ 21111121 :

برقم 113241

 - 221نادرة محمد حامد مشاق سارى حتى  ، 1211 2123 /2 /11تاريخ 21111121 :

برقم 113241

 - 241مجدى شمس احمد احمد سارى حتى  ، 1214 2111 /3 /3تاريخ 21111121 :

برقم 14212

 - 241مجدى شمس احمد احمد سارى حتى  ، 1212 2113 /3 /3تاريخ 21111121 :

برقم 14212

 - 242مجدى شمس احمد احمد سارى حتى  ، 1214 2111 /3 /3تاريخ 21111121 :

برقم 14212

 - 243مجدى شمس احمد احمد شطب هذا القيد  ، 4211تاريخ 21111121 :

برقم 14212
برقم 13141

 - 244محمد مجاهد برهام سارى حتى  ، 1242 2123 / 12 / 11تاريخ 21111121 :

 - 242سلوى ابراهيم الدسوقى موسى سارى حتى  ، 1212 2123 / 12 / 2تاريخ 21111121 :
 - 244أحمد الشحات أحمد سارى حتى  ، 1211 2112 / 11 / 1تاريخ 21111121 :
 - 241أحمد الشحات أحمد شطب هذا القيد  ، 1211تاريخ 21111121 :

برقم 21414

برقم 14221

برقم 14221

 - 241محمد مسعد محمد سراج سارى حتى  ، 1241 2114 /2 /1تاريخ 21111121 :

برقم 11123

 - 241محمد مسعد محمد سراج سارى حتى  ، 1211 2114 /2 /1تاريخ 21111121 :

برقم 11123

 - 211محمد مسعد محمد سراج شطب هذا القيد  ، 1211تاريخ 21111121 :

برقم 11123

 - 211محمد عبد الهادى على محمد عبد الباسط سارى حتى  ، 1211 2122 /11 /2تاريخ 21111121 :
 - 212محمد صبرى المرسى عبد الحليم سارى حتى  ، 1213 2111 /1 /1تاريخ 21111121 :

برقم 114144

 - 213أشرف محمد فكرى عبد الودود عسكر سارى حتى  ، 1211 2123 / 4 / 3تاريخ 21111121 :
 - 214ابراهيم محمد عوض سارى حتى  ، 1212 2111 /4 /4تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 212ابراهيم محمد عوض سارى حتى  ، 1214 2112 /4 /4تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 214ابراهيم محمد عوض سارى حتى  ، 1211 2111 /4 /4تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 211ابراهيم محمد عوض سارى حتى  ، 1211 2122 /4 /4تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 211على الدسوقى على عباس سارى حتى  ، 1441 2111 / 2 / 11تاريخ 21111122 :
 - 211على الدسوقى على عباس سارى حتى  ، 1441 2114 / 2 11تاريخ 21111122 :
 - 211على الدسوقى على عباس شطب هذا القيد  ، 1441تاريخ 21111122 :

برقم 111211

برقم 12141

برقم 11144
برقم 11144

برقم 11144
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 - 211احمد طه محمد حنيجل سارى حتى  ، 1412 2114 / 11 / 21تاريخ 21111122 :
 - 212احمد طه محمد حنيجل سارى  ، 1414 2121 / 11 / 21تاريخ 21111122 :

برقم 32114

برقم 32114
برقم 14114

 - 213محمد شحاته فرغلى غالب سارى حتى  ، 1432 2114 /1 /1تاريخ 21111122 :
 - 214محمد شحاته فرغلى غالب سارى حتى ى ، 1433 2111 /1 /1تاريخ 21111122 :

برقم 14114

 - 212محمد شحاته فرغلى غالب سارى حتى  ، 1432 2111 /1 /1تاريخ 21111122 :

برقم 14114

 - 214دنيا السيد جاد عبد الباقى سارى حتى  ، 1421 2123 /2 /24تاريخ 21111122 :

برقم 111414

 - 211دنيا السيد جاد عبد الباقى سارى حتى  ، 421 2123 /2 /24تاريخ 21111122 :

برقم 111414

 ( - 211تابع  ) 32114أحمد طه محمد حنيجل سارى حتى  ، 1411 2113 / 4 / 12تاريخ 21111122 :

برقم 32114

 ( - 211تابع  ) 32114أحمد طه محمد حنيجل سارى حتى  ، 1411 2111 / 4 / 12تاريخ 21111122 :

برقم 32114

 ( - 211تابع  ) 32114أحمد طه محمد حنيجل سارى حتى  ، 1411 2123 / 4 / 12تاريخ 21111122 :

برقم 32114

 - 211حسن السيد حسن رمان سارى حتى  ، 1442 2111 /2 /23تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 212حسن السيد حسن رمان سارى حتى  ، 1443 2113 /2 /23تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 213حسن السيد حسن رمان سارى حتى  ، 1444 2111 /2 /23تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 214حسن السيد حسن رمان سارى حتى  ، 1442 2123 /2 /23تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 212هنوات ابراهيم ابراهيم محمد سارى حتى  ، 1431 2123 /4 /1تاريخ 21111122 :
 - 214مالك حنا عزيز حنا سارى حتى  ، 1411 2123 /11 /21تاريخ 21111122 :

برقم 121141

برقم 11121

 - 211عصام اسماعيل على رجب سارى حتى  ، 442 2111 / 4 / 24تاريخ 21111122 :

برقم 114311

 - 211شبانة السعيد عبد الونيس شبانة سارى حتى  ، 1413 2123 / 1 / 14تاريخ 21111122 :

برقم 114132

 - 211عطيات رمضان صالح القهوجى سارى حتى  ، 1431 2123 /1 /24تاريخ 21111122 :

برقم 113131

 - 311محمد احمد احمد حسن سارى حتى  ، 1421 2111 / 4 / 1تاريخ 21111122 :

برقم 12121

 - 311محمد احمد احمد حسن سارى حتى  ، 1421 2122 / 4 / 1تاريخ 21111122 :

برقم 12121

 - 312هانى عبد هللا إبراهيم صالح العزازى سارى حتى  ، 1444 2121 /2 /21تاريخ 21111122 :
 - 313الشواف للهندسة والمقاوالت سارى حتى  ، 1111 2122 /2 /14تاريخ 21111122 :

برقم 11111

 - 314رضا محمد على على الموجى سارى حتى  ، 1421 2123 / 2 / 31تاريخ 21111122 :
 - 312رضا محمد على على سارى حتى  ، 1421 2123 / 2 / 31تاريخ 21111122 :

برقم 122424

برقم 113324

برقم 113324

 - 314محمد حسن ابراهيم حسن الدولتلى سارى حتى  ، 1421 2123 / 11 / 21تاريخ 21111122 :
 - 311عزمى عبد العليم ابراهيم جعين سارى حتى  ، 1443 2111 / 1 / 21تاريخ 21111122 :
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 ( - 311تابع  ) 114114ايمان احمد احمد عوض سالم سارى حتى  ، 1134 2121 /4 /14تاريخ 21111122 :
114114
 - 311ايمان احمد احمد عوض سالم سارى حتى  ، 1133 2122 /2 /1تاريخ 21111122 :

برقم

برقم 114114
برقم 111221

 - 311فوزى محمد عبد الحافظ خالد سارى حتى  ، 1113 2121 /1 /13تاريخ 21111122 :

 - 311عبدالرازق عوض عبدالرازق عوض سارى حتى  ، 1441 2112 / 1 / 4تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 312عبدالرازق عوض عبدالرازق عوض سارى حتى  ، 1441 2121 / 1 / 4تاريخ 21111122 :

برقم 14211

 - 313خالد محمود محمد رمضان على سارى حتى  ، 1442 2123 /1 /11تاريخ 21111122 :

برقم 113413

 - 314احمد سيد احمد السيد سيد احمد سارى حتى  ، 1112 2121/ 4 / 11تاريخ 21111122 :

برقم 11244

 - 312ايمان الشربينى الشربينى توفيق سارى حتى  ، 1141 2122 /1 /12تاريخ 21111124 :

برقم 121111

 - 314محمد عبد الوهاب احمد السباخى سارى حتى  ، 1121 2122 / 4 / 4تاريخ 21111124 :
 - 311مؤمل محمد حسين بدوى سارى حتى  ، 1121 2121 / 12 / 12تاريخ 21111124 :

برقم 124344

 - 311السيد السنداوى محمد هريدى سارى حتى  ، 1134 2112 / 2 / 21تاريخ 21111124 :
 - 311السيد السنداوى محمد هريدى شطب هذا القيد  ، 1131تاريخ 21111124 :

برقم 121414

برقم 13111

برقم 13111
برقم 114143

 - 321هانى السيد توفيق السيد سارى حتى  ، 1111 2123 / 1 / 11تاريخ 21111124 :
 - 321طارق نعيم الحسينى شعبان سارى حتى  ، 1111 2114 / 1 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 11312

 - 322طارق نعيم الحسينى شعبان سارى حتى  ، 1111 2121 / 1 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 11312

 - 323مسعد احمد حسين سارى حتى  ، 1121 2123 /11 /11تاريخ 21111121 :

برقم 41111
برقم 123144

 - 324ابراهيم عبد هللا المتولى على ابراهيم سارى حتى  ، 1124 2121 / 4 / 21تاريخ 21111121 :
 - 322محمد صالح اسماعيل اسماعيل خطاب سارى حتى  ، 1144 2123 / 3 / 22تاريخ 21111121 :
 - 324علية منصور محمد عبد الرحمن سارى حتى  ، 1111 2122 / 2 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 121111

برقم 11431

 - 321حازم عثمان احمد عبدالعزيز سارى حتى  ، 1141 2111 / 1 / 3تاريخ 21111121 :

برقم 12121

 - 321حازم عثمان احمد عبدالعزيز سارى حتى  ، 1141 2112 / 1 / 3تاريخ 21111121 :

برقم 12121

 - 321حازم عثمان احمد عبدالعزيز سارى حتى  ، 1111 2111 / 1 / 3تاريخ 21111121 :

برقم 12121

 - 331حازم عثمان احمد عبدالعزيز سارى حتى  ، 1111 2122 / 1 / 3تاريخ 21111121 :

برقم 12121

 - 331محمد يوسف عبد العزيز عبد العال سارى حتى  ، 1144 2122 / 1 / 1تاريخ 21111121 :
 - 332صيدلية محمد عرفة سارى حتى  ، 1111 2113 1 / 31تاريخ 21111121 :

برقم 111112

برقم 113111

 - 333صيدلية محمد عرفة سارى حتى  ، 1111 2111 / 1 / 31تاريخ 21111121 :

برقم 113111

 - 334صيدلية محمد عرفة سارى حتى  ، 1111 2123 / 1 / 31تاريخ 21111121 :

برقم 113111
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 - 332هشام عبد الرحمن عبد العال فرج سارى حتى  ، 1112 2123 / 1 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 113211

 - 334هشام عبدالرحمن عبدالعال النجار سارى حتى  ، 1112 2123 / 1 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 113211

 - 331حماده محمد يوسف احمد شطب هذا القيد  ، 1111تاريخ 21111121 :

برقم 14111

 - 331السعيد محمد فرحات سارى حتى  ، 1111 1114 /11 /31تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 331السعيد محمد فرحات سارى حتى  ، 1111 2111 /11 /31تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 341السعيد محمد فرحات سارى حتى  ، 1111 2114 /11 /31تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 341السعيد محمد فرحات سارى حتى  ، 1111 2111 /11 /31تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 342السعيد محمد فرحات سارى حتى  ، 1111 2114 /11 /31تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 343السعيد محمد فرحات ت َم شَطب هَذا السِجل  ، 1112 .تاريخ 21111121 :

برقم 22113

 - 344عز حسن محمد رمضان ت َم شَطب هَذا السِجل  ، 1114 .تاريخ 21111121 :
 - 342عز حسن رمضان ت َم شَطب هَذا السِجل  ، 1114 .تاريخ 21111121 :

برقم 44111

برقم 44111

 - 344صالح عبد الفتاح محمد صالح سارى حتى  ، 1121 2122 / 11 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 111142

 - 341حامد محمد رفعت احمد شرف سارى حتى  ، 1141 2114 / 1 / 14تاريخ 21111121 :

برقم 113123

 - 341حامد محمد رفعت احمد شرف سارى حتى  ، 1142 2121 / 1 / 14تاريخ 21111121 :

برقم 113123

برقم 11141

 - 341ماجد السيد عباس يوسف سارى حتى  ، 1112 2121 / 1 / 24تاريخ 21111121 :

برقم

 - 321ابو والش مختارعبدالهادى الدكرورى طشطاشة سارى حتى  ، 1111 2122 /12 /11تاريخ 21111121 :
21311
 - 321انور عبدالعزيز رمضان الهاللى سارى حتى  ، 1144 2114 / 12 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 11314

 - 322انور عبدالعزيز رمضان الهاللى سارى حتى  ، 1142 2121 / 12 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 11314

 - 323محسن شاكر شنودة غبلاير سارى حتى  ، 1114 2113 /11 /11تاريخ 21111121 :

برقم 112422

 - 324محسن شاكر شنودة غبلاير سارى حتى  ، 1112 2111 /11 /11تاريخ 21111121 :

برقم 112422
برقم 112422

 - 322محسن شاكر شنودة غبلاير سارى حتى  ، 1114 2123 /11 /تاريخ 21111121 :

 - 324محمود حسن الدسوقى محمد سعيد سارى حتى  ، 1142 2114 / 11 / 3تاريخ 21111121 :
 - 321محمود حسن الدسوقى محمد سعيد شطب هذا القيد  ، 1144تاريخ 21111121 :

برقم 114141

 - 321محمد فتح هللا القهوجى سارى حتى  ، 1141 2123 / 12 / 11تاريخ 21111121 :

برقم 121241

 - 321كمال صادق ابراهيم خفاجى سارى حتى  ، 1142 2111 / 4 / 22تاريخ 21111121 :
 - 341كمال صادق ابراهيم خفاجى شطب هذا القيد  ، 1144تاريخ 21111121 :

برقم 114141

برقم 114122

برقم 114122

 - 341شريف محمد عطية إبراهيم عالم سارى حتى  ، 1123 2123 / 2 / 22تاريخ 21111121 :
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برقم 111121

 - 342حامد محمود عمر حجازى سارى حتى  ، 1121 2111 /1 /24تاريخ 21111121 :
 - 343صالحه حافظ ابراهيم سارى حتى  ، 1141 2113 /3 /1تاريخ 21111121 :

برقم 21332

 - 344صالحه حافظ ابراهيم سارى حتى  ، 1141 2111 /3 /1تاريخ 21111121 :

برقم 21332

 - 342صالحه حافظ ابراهيم سارى حتى  ، 1142 2113 /3 /1تاريخ 21111121 :

برقم 21332

 - 344صالحه حافظ ابراهيم سارى حتى  ، 1143 2111 /3 /1تاريخ 21111121 :

برقم 21332

 - 341صالحه حافظ ابراهيم سارى حتى  ، 1144 2123 /3 /1تاريخ 21111121 :

برقم 21332
برقم 124421

 - 341محمد فتح هللا السيد عبد الرحمن سارى حتى  ، 1124 2121 /12 /4تاريخ 21111121 :

 - 341ايمن اسماعيل عبد السميع اسماعيل سارى حتى  ، 1124 2111 / 2 / 11تاريخ 21111121 :
 - 311السيد الصاوى سارى حتى  ، 1121 2123 /1 /13تاريخ 21111121 :

برقم 112114

برقم 13311

 - 311مؤسسة الصاوى للتجارة واعمال المقاوالت سارى حتى  ، 1121 2123 /1 /13تاريخ 21111121 :
 - 312الصاوى للدعاية واالعالن سارى حتى  ، 1121 2123 /1 /13تاريخ 21111121 :

برقم 13311

برقم 13311

 - 313الصاوى للتخليص الجمركى والدعاية واالعالن سارى حتى  ، 1121 2123 /1 /13تاريخ 21111121 :
13311
 - 314سمير الدرينى منصور ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2114 /1 /21تاريخ 21111121 :

برقم 11423

 - 312سمير الدرينى منصور ابراهيم سارى حتى  ، 1111 2121 /1 /21تاريخ 21111121 :

برقم 11423

 - 314مروه احمد ماهر ابو الفتوح محسن شطب هذا القيد  ، 1142تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 122131

 - 311محمد توكل الدمرداش احمد شعبان سارى حتى  ، 1114 2122 / 4 / 4تاريخ 21111121 :
 - 311محمد إبراهيم السيد سعد سارى حتى  ، 1111 2123 / 11 / 22تاريخ 21111121 :

برقم 111214

برقم 121142

 - 311عبد الرحمن على عبد الرحمن احمد سارى حتى  ، 1112 2122 / 11 / 22تاريخ 21111121 :
 - 311عبد المنعم الزاهى غازى الجعيدى سارى حتى  ، 1112 2111 / 12 / 12تاريخ 21111121 :
 - 311عبده عوض ابراهيم البرماوى سارى حتى  ، 1112 2123 / 12 / 21تاريخ 21111121 :

برقم 121123
برقم 14424

برقم 131144

 ( - 312تابع  ) 131144عبده عوض ابراهيم البرماوى سارى حتى  ، 1113 2123 / 12 / 21تاريخ 21111121 :
131144
 - 313رامى محمد على حشيش سارى حتى  ، 1111 2123 / 12 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 114421

 - 314وليد شوقى عبدالعزيز محمد سارى حتىال  ، 1111 2121/ 2 / 22تاريخ 21111121 :

برقم 12122

 - 312اسالم محى الدين عبد السالم متولى سارى حتى  ، 1111 2111 / 1 / 2تاريخ 21111121 :
 - 314اسالم محى الدين عبد السالم متولى شطب هذا القيد  ، 1111تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 121344

برقم 121344

 - 311هانى عبد هللا احمد الغريب سارى حتى  ، 1141 2121 / 11 / 1تاريخ 21111121 :

برقم 124121
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 - 311هالة عبدالعظيم السعيد سارى حتى  ، 1112 2113 /12 /11تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 311هالة عبدالعظيم السعيد سارى حتى  ، 1113 2111 /12 /11تاريخ 21111121 :

برقم 11111

 - 311هالة عبدالعظيم السعيد ت َم شَطب هَذا السِجل  ، 1114 .تاريخ 21111121 :

برقم 11111

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المنصورة للمقاوالت العامة والخدمات البترولية والنقل سارى حتى  ، 1141 2121 /4 /2تاريخ 21111111 :
122412

برقم

 - 2شركة ابو المكارم محمد عبد الحميد وشريكه للمقاوالت العامه سارى حتى  ، 1141 2121 /4 /2تاريخ 21111111 :
برقم 122412
 - 3شركة ابراهيم عبد الغنى فرج وشريكته سارى حتى  ، 1123 2114 /1 /21تاريخ 21111111 :

برقم 11212

 - 4شركة ابراهيم عبد الغنى فرج وشريكته سارى حتى  ، 1124 2121 /1 /21تاريخ 21111111 :

برقم 11212

برقم 11122

 - 2شركة السالموتى للمالبس الجاهزة سارى حتى  ، 1112 2114 /3 /2تاريخ 21111112 :

 - 4حسين السيد على وشركاه لتركيب وتعبئة العطور سارى حتى  ، 1113 2122 /11 /13تاريخ 21111114 :
111114
 - 1شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1141تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 1شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1141تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 1شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1142تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 11شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1142تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 11شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1144تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 12شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1144تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 13شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1144تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 14شركة خالد كمال محمد السعيد عيش وشريكه شطب القيد  ، 1144تاريخ 21111112 :

برقم 13123

 - 12شركة مصطفى محمد بدير الحداد وشركاه سارى حتى  ، 1114 2123 / 4 / 21تاريخ 21111114 :
113112
 - 14شركة أيمن محمد عبد العزيز وشركاه سارى حتى  ، 1114 2123 / 1 / 4تاريخ 21111114 :
 - 11شِركة محمد عبد العزيز وشركاه سارى حتى  ، 1114 2123 / 1 / 4تاريخ 21111114 :
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برقم

برقم 41141

برقم 41141
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 - 11شركه اوالد الحاج شحاتة للخبز البلدى المدعم سارى حتى  ، 1141 2121 / 12 / 2تاريخ 21111114 :
114114
 - 11شركة سميره حسن يسن وشريكتها سارى حتى  ، 1133 2123 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 41112
برقم 41112

 - 21شركة نجوى الشربينى وشريكتها سارى حتى  ، 1133 2123 /1 /1تاريخ 21111111 :

 - 21شركة سميحة عبدالمجيد عبدالمقصود السباعى وشريكها سارى حتى  ، 1111 2123 /1 /21تاريخ 21111111 :
برقم 112441
 - 22شركة عبدالحميد عبدالحميد المرسى سارى حتى  ، 1121 2114 /13 /14تاريخ 21111111 :

برقم 43432

 - 23شركة عبدالحميد عبدالحميد المرسى سارى حتى  ، 1121 2111 /13 /14تاريخ 21111111 :

برقم 43432

 - 24شركة عبدالحميد عبدالحميد المرسى سارى حتى  ، 1122 2114 /13 /14تاريخ 21111111 :

برقم 43432

برقم 43432

 - 22شركة عبدالحميد عبدالحميد المرسى ت َم شَطب هَذا السِجل  ، 1123 .تاريخ 21111111 :

 - 24شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكه سارى حتى  ، 1214 2111 /1 /11تاريخ 21111112 :
114114

برقم

 - 21شركة عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشركاه سارى حتى  ، 1214 2111 /1 /11تاريخ 21111112 :

برقم 114114

 - 21عبد الحميد ابراهيم مصطفى وشريكة  1سارى حتى  ، 1214 2111 /1 /11تاريخ 21111112 :

برقم 114114

 - 21شركة سعد ابراهيم صابر صابر وشريكة سارى حتى  ، 1221 2111 /1 /12تاريخ 21111112 :

برقم 14211

 - 31شركة سعد ابراهيم صابر صابر وشريكة شطب هذا القيد  ، 1221تاريخ 21111112 :

برقم 14211

 - 31سعد ابراهيم صابر صابر وشريكته سارى حتى  ، 1221 2111 /1 /12تاريخ 21111112 :
 - 32سعد ابراهيم صابر صابر وشريكته شطب هذا القيد  ، 1221تاريخ 21111112 :

برقم 14211

برقم 14211

 - 33شركة محمد حمدى وشريكه سارى حتى  ، 1321 2123 / 12 / 1تاريخ 21111113 :

برقم 114414

 - 34شركة محمد حمدى وشريكه سارى حتى  ، 1321 2123 / 12 / 1تاريخ 21111113 :

برقم 114414

 - 32شركة امجد واخيه سارى حتى  ، 1314 2112 / 12 / 14تاريخ 21111113 :

برقم 43131

 - 34شركة امجد واخيه سارى حتى  ، 1312 2111 / 12 / 14تاريخ 21111113 :

برقم 43131

 - 31شركة امجد واخيه سارى حتى  ، 1314 2112 / 12 / 14تاريخ 21111113 :

برقم 43131

 - 31شركة امجد واخيه شطب هذا القيد  ، 1311تاريخ 21111113 :

برقم 43131

 - 31شركه احمد شكرى عبداللطيف وشركاه سارى حتى  ، 1413 2123 /14 /22تاريخ 21111114 :
 - 41شركه حنيجل سارى حتى  ، 1413 2123 /14 /22تاريخ 21111114 :

برقم 13134

برقم 13134

 - 41شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد سارى حتى  ، 1341 2112 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
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 - 42شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد سارى حتى  ، 1341 2111 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 43شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد سارى حتى  ، 1342 2112 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 44شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد سارى حتى  ، 1343 2111 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 42شركة ماهر موسى على خلف وشريكه حسن احمد سليمان جاد شطب هذا القيد  ، 1344تاريخ 21111114 :
11111

برقم

 - 44شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس سارى حتى  ، 1341 2112 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 41شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس سارى حتى  ، 1341 2111 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 41شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس سارى حتى  ، 1342 2112 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 41شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس سارى حتى  ، 1343 2111 / 4 / 11تاريخ :
 21111114برقم 11111
 - 21شركة حسن احمد سليمان وشريكه ماهر موسى لتجهيز المالبس شطب هذا القيد  ، 1344تاريخ 21111114 :
11111

برقم

 - 21شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته سارى حتى  ، 1341 2112 / 4 / 11تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 22شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته سارى حتى  ، 1341 2111 / 4 / 11تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 23شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته سارى حتى  ، 1342 2112 / 4 / 11تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 24شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته سارى حتى  ، 1343 2111 / 4 / 11تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 - 22شركة حسن احمد سليمان جاد وشريكته شطب هذا القيد  ، 1344تاريخ 21111114 :

برقم 11111

 ( - 24تابع  ) 13134شركة احمد شكرى عبداللطيف وشركاه سارى حتى  ، 1414 2113 /14 /22تاريخ 21111114 :
برقم 13134
 ( - 21تابع  ) 13134شركة احمد شكرى عبداللطيف وشركاه سارى حتى  ، 1412 2111 /14 /22تاريخ 21111114 :
برقم 13134
 ( - 21تابع  ) 13134شركة احمد شكرى عبداللطيف وشركاه سارى حتى  ، 1414 2123 /14 /22تاريخ 21111114 :
برقم 13134
 - 21شركة احمد محمود ريحان وشركاه سارى حتى  ، 1314 2111 / 1 / 2تاريخ 21111114 :
 - 41احمد احمد ابراهيم احمد وشريكه سارى حتى  ، 4444 2123 /1 /21تاريخ 21111111 :
 - 41محمد احمد عوض فرج وشركاة سارى  ، 1221 2123 /11 /12تاريخ 21111111 :

برقم 11224
برقم 121211

برقم 13212
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برقم 121111

 - 42شركة ورثة على محمد على شلبى سارى حتى  ، 1231 2123 /3 /2تاريخ 21111111 :

 - 43شركة ورثة على محمد على شلبى ( مدحت على محمد على شلبى وشركاه ) سارى حتى  ، 1231 2123 /3 /2تاريخ :
 21111111برقم 121111
برقم 11211

 - 44شركة صالح محمد احمد حسين وشركاه سارى حتى  ، 1221 2121 /4 /22تاريخ 21111111 :
 - 42السيد السيد توفيق السيد وشركاه سارى حتى  ، 1221 2114 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 11311

 - 44السيد السيد توفيق السيد وشركاه سارى حتى  ، 1221 2121 /1 /1تاريخ 21111111 :

برقم 11311

 ( - 41تابع  ) 11111شركة مصطفى ابراهيم مصطفى محمد وشركاه سارى حتى  ، 1222 2122 /2 /21تاريخ :
 21111111برقم 11111
 - 41شركة الغد موتورز سارى حتى  ، 1222 2122 /2 /21تاريخ 21111111 :

برقم 11111

 - 41شركة رجب اسماعيل فرغلى حسن وشركاه سارى حتى  ، 1243 2121 /2 /21تاريخ 21111111 :
111111

برقم

 - 11احمد رجب اسماعيل فرغلى حسن وشريكته سارى حتى  ، 1243 2121 /2 /21تاريخ 21111111 :
111111

برقم

 - 11شركة احمد عبد هللا السيد عبد هللا وشريكه سارى حتى  ، 1243 2121 /2 /21تاريخ 21111111 :
 - 12شركة آمال ابو النضر وشريكها سارى حتى  ، 1211 2123 /4 /21تاريخ 21111121 :

برقم 111111

برقم 113121

 - 13شركة خلفاء محمد فهمى يوسف قبيع الشهير بالنبراوى احمد محمد ابو الغيط وشركاها سارى حتى 1414 2123 /4 /21
 ،تاريخ  21111122 :برقم 21131
 - 14شركة خلفاء محمد فهمى يوسف قبيع الشهير بالنبراوى احمد محمد ابو الغيط وشركاها سارى حتى 1414 2123 /4 /21
 ،تاريخ  21111122 :برقم 21131
 - 12خضرمحمد يوسف وشركاه سارى حتى  ، 1414 2123 /4 /21تاريخ 21111122 :

برقم 21131

 - 14خضرمحمد يوسف وشركاه سارى حتى  ، 1414 2123 /4 /21تاريخ 21111122 :

برقم 21131
برقم 44112

 - 11زينب عبد العال عبد الهادى وشركائها سارى حتى  ، 1423 2121 / 12 / 1تاريخ 21111122 :

 - 11شركة هدى على عوض شعيب وشركاؤها سارى حتى  ، 1423 2121 / 12 / 1تاريخ 21111122 :
 - 11شركة السالموتى للمالبس الجاهزة سارى حتى  ، 1113 2121 /3 /2تاريخ 21111121 :

برقم 44112

برقم 11122

 - 11شركة عفاف محمد عبد الخالق واوالدها خلفاء المرحوم عبد الرحيم عبد الوهاب سارى حتى ، 1122 2122 /11 /1
تاريخ  21111121 :برقم 21211
 - 11شركة هدى محمد الجمل وشركاها سارى حتى  ، 1132 2111 /12 /11تاريخ 21111121 :

برقم 41134

 - 12شركة محمد السيد الشحات وشركاه سارى حتى  ، 1132 2111 /12 /11تاريخ 21111121 :

برقم 41134

 - 13شركه ياسر عبد السالم السعيد وشركاه سارى حتى  ، 4133 2112 / 2 / 11تاريخ 21111121 :

برقم 13431

 - 14شركه ياسر عبد السالم السعيد وشركاه سارى حتى  ، 1134 2121 / 2 / 11تاريخ 21111121 :

برقم 13431
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 - 12شركة عبد العاطى ابراهيم ابراهيم الفقى وشريكة شطب هذا القيد  ، 1141تاريخ 21111121 :

برقم 11141

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هشام فوزى عبد المطلب عبد العزيز فرحات تم شطب الرهن لصالح بنك فيصل االسالمي وذلك بموجب اقرار شطب رهن
رسمي  ،تاريخ  21111111 :برقم 13123
 - 2احمد محمد احمد سيد احمد تم شطب الرهن شطبا كليا بموجب اقرار شطب رقم /2113و لسنه ، 2111تاريخ 21111111 :
برقم 11142
 - 3محمد محمود محمد على تم شطب الرهن شطبا كليا بموجب اقرار شطب رهن برقم /3234هـ لسنه ، 2111تاريخ :
 21111111برقم 12223
 - 4حمدى فوزى محمود محمد نوار تم شطب الرهن بموجب اقرار شطب رهن جزئي مع استمرار الدين على المدين  ،تاريخ :
 21111111برقم 12411
 - 2حفيظه احمد السيد القهوجى تم تجديد الرهن بموجب حافظه تجديد رهن  ،تاريخ 21111122 :

برقم 14112

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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