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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد كمال حسان قاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121152برقم  82442عن مكتبه تصوير
مستندات  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  11بالقطعه رقم  44طريق ناصر المؤجر/مرفت عبد الودود سالم
 - 2معاذ ابراهيم متولي محمد طه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121113برقم  82444عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :محل بالقطعه رقم  1813شارع عباس محمود العقاد السالم1
 - 3غريب عبد اللطيف يونس عبد اللطيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121113برقم  82442عن
تجاره االدوات المنزليه  ،بجهة  :قطعه  233حوض  150شارع ابو زر الغفاري السالم  1ملك الطالب
 - 4صفاء توفيق محمود توفيق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121110برقم  82424عن محل ادوات
صحية (سباكه)  ،بجهة  :العقار رقم  2شارع السيد هاشم امام جمعية ابنود المؤجر /عمرو محمد ابوالمجد
 - 0محمود غريب عبد الحكيم محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121112برقم  82412عن مكتبه
وتصوير مستندات  ،بجهة 34 :م عدلي منصور
 - 8لطفى حسن احمد عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121111برقم  82051عن بيع احزمه
ملك الطالب
جلد  ،بجهة  :محل رقم 1بالعقار رقم  1حاره محمد سالمه من ش احمد عرابي /االبعين /السويس
 - 4احمد فرج محمد قطب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82021عن بيع مفروشات ،
بجهة  :المحل رقم 2بالعقار رقم 2شارع ابو المعاطى من شارع الباسل المؤجر/عصام محمد قطب
 - 2فريده صبري صابر احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121124برقم  82001عن بيع منظفات ،
بجهة  :محل بالعقار رقم  03شارع الراعي كفر كامل المؤجر/خالد محمد علي
 - 1مجدي اسحق زكي عطاهلل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82452عن تجاره وتوريد
ملك الطالب
وبيع االدوات الصحيه وحدايد  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  383حوض  41ش جمال عبدالناصر /السالم2
 - 15جمال ابراهيم عبدالواحد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121158برقم  82433عن بقاله  ،بجهة
المؤجر /والده
 :محل بالعقار رقم  82ش القزاز كفر النجار االربعين /السويس
 - 11مؤسسه محسب العمال الغطس واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121110برقم
 82422عن اعمال الغطس ( فيما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ اال بعد الحصول على الموافقه من محافطه جنوب سيناء) واشغال
بحريه  ،بجهة  :العقار رقم  01شارع الباسل امام وابور المياه المؤجر احمد محمد حسين على مبارك
 - 12اماني ولسن نجيب روفائيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82054عن مجوهرات ،
بجهة  :محل بشارع التحرير /السويس المؤجر /كريم عماد عصمت
 - 13احمد محمود عبدهللا عبد الباري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2055550555 ،قيد فى  25121122برقم  82012عن عموم
التصدير (فيما عدا المجموعه  11والفقره  38من المجموعه ) 8ونقل بالسيارات  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  3بشارع هاشم المتفرع
من شارع ابو بكر الصديق كفر حوده المؤجر/محمد محمود عبد هللا
 - 14انتصار عبده هديه يونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25121120برقم  82031عن تنمية موارد
المؤجر /ابراهيم يونس هديه
بشرية  ،بجهة  :محل رقم  3ببرج المدينة رقم  3شارع سعد زغلول
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 - 10محمد عبدالعزيز عبدالعليم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121120برقم  82032عن مواد
غذائية جملة  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  1شارع عالم المؤجر /رضا سعد محمد
 - 18اسماعيل حسين ابراهيم عبدالعظيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121150برقم  82424عن مخبز
طباقى  ،بجهة  :محلين ىارقام  85 , 01مفتوحين على بعض مركز شباب المثلث
 - 14فاطمه جابر حسن علي خليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121113برقم  82443عن تفصيل
مالبس  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  1شارع مختار الصيفي منشيه احمد عرابي المؤجر/حسن بكر بكر
 - 12سعيد احمد طنطاوى حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82013عن تجاره عدد
يدويه وتوريداتها  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  11شارع الجناين حوض شرق الترعه جباليه الفار المؤجر فرج احمد طنطاوى
 - 11الهام محمد السيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82024عن مالبس
جاهزة  ،بجهة  15 :شارع صالح الدين االيوبى المؤجر /طارق محمد عبدالوهاب
 - 25منال محمد النمر محمد نور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121128برقم  82032عن تجاره مواد
غذائيه  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  14شارع سعيد الشاعر من شارع احمد عرابي المؤجر /مهران فراج مهران
 - 21عمرو محمد عبدالمبدئ محمدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82458عن مالبس
المؤجر /محمد محمد عبدالمبدئ
جاهزه  ،بجهة  21 :شارع عالء الدين المتفرع من ش النيل
 - 22اليوجد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82432عن مالبس جاهزة  ،بجهة  :محل
بالعقار رقم  20شارع القرعانى المؤجرة /فاطمه ابوالحسن محمد
 - 23اسالم صالح التهامى السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25121150برقم  82413عن بالى ستيشن
(دون االنترنت)  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  01شارع بنك مصر
 - 24عبدالسالم ابراهيم محمد عيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121158برقم  82428عن تجاره
اسفينج ولوازم التنجيد وتوريدات عموميه (دون االنترنت)  ،بجهة  1 :شارع المسلماني منشيه اوالد سليم المؤجر/والده
 - 20طه حسن عبدالظاهر سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  82484عن توريدات
عموميه(دون االنترنت)  ،بجهة  :العقار رقم  34شارع الجامع منشية الرجوله المؤجر /سيد حسن عبدالظاهر سيد
 - 28كمال محمد الشحات موافى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121154برقم  82431عن مكتب ديكور
وتشطيبات ثالثية االبعاد  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  45شارع صالح الدين ببرج شنتكلير المؤجرة /امنيه متولى على
 - 24وليد على عبدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121158برقم  82420عن مكتب سفر و
المؤجر /نصره هاشم خضري
رحالت بالداخل  ،بجهة  :ش المعالي برج رقم  1ش دارك الصباح فيصل /السويس
 - 22فرج صالح هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121113برقم  82445عن مالبس جاهزه
 ،بجهة  :محل رقم  28بالدور االرضي بسور نادي الغريب الرياضي المطل علي شارع هدي شعراوي
 - 21خالد على حسن محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0550555 ،قيد فى  25121110برقم  82420عن كوافير رجالى ،
بجهة  :عقار رقم  01شارع المرازيقى عرب المعمل المؤجر /احمد سيف على
 - 35محمد همام مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121110برقم  82415عن مكتب سفر
ورحالت بالداخل وتوريدات عموميه دون االنترنت  ،بجهة  :العقار رقم  14شارع الجمهوريه السالم  1المؤجر عمرو عبدهللا
عباس يوسف
 - 31محمود احمد حسن عارف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121110برقم  82414عن توريدات
عموميه (ماعدا االنترنت) وصيانة معدات  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  4شارع الدمرداش زرب المؤجر /حسام محمود محمد يوسف
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 - 32رحاب جمال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121122برقم  82011عن تخليص جمركي
 ،بجهة  :العقار رقم  3ش المرعي /السويس المؤجر /محمد رمضان حسن
 - 33محمود عبدالمحسن حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121128برقم  82045عن جزارة ،
بجهة  :محل بالعقار رقم  11شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /فهيم ابراهيم ابراهيم
 - 34مؤسسه عبدهللا هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121124برقم  82044عن مقاوالت عموميه
وتاجير معدات وتوريد عماله بالداخل وتوريدات عموميه  ،بجهة  11 :ش مصطفى حسن بالمنطقه الصناعيه القديمه االربعين/
السويس المؤجر /والده
 - 30اسالم سامح سامي محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121151برقم  82453عن تجاره قطع
غيار السيارات  ،بجهة  :العقار رقم  1شارع عمرو بن العاص /االلبان /االربعين /السويس المؤجر /محمد عبدالحليم
 - 38السيد محمد سيد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121158برقم  82424عن مقاوالت وتوريدات
عموميه ( دون انترنت ) وخدمات نظافه  ،بجهة  23 :ش الحجاج القديم ابوعارف الجناين /السويس المؤجر /محسن سيد على
 - 34بوستينا يوحنا داود خليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82441عن سفر ورحالت
ونقل عمال بالداخل وتاجير سيارات  ،بجهة  :العقار رقم  12شارع الغورى كفر محمد سالمة المؤجر /سمية فخرى
 - 32صباح السيد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121152برقم  82441عن بيع الدواجن ،
بجهة  :العقار رقم  12شارع االنصاري المؤجر/صالح محمد محمد
 - 31احمد مشوادى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82488عن تجارة
مفروشات  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  311شارع عبدالسالم عارف وحارة حسونه المؤجر /ورثة محمد احمد ادم
 - 45فيفي حامد سيد احمد فواز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121111برقم  82052عن خردوات ،
بجهة  :محل بالقطعه رقم  212ب حوض  18شارع النور السالم /1فيصل /السويس المؤجر محمود موسى السيد
 - 41تامر سمير مهدى زايد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82021عن تقديم المشروبات
الساخنة والباردة  ،بجهة  :محل رقم  42مقرر السادات
 - 42كريم عبدالحميد رضوي محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121128برقم  82034عن ادوات
منرليه  ،بجهة  :محل رقم  3بالعقار رقم  84ش النيل االربعيم السويس المؤجر /والده
 - 43هشام عادل جوده عبيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121124برقم  82044عن كافاتريا لتقديم
المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  32ش الشيخ محمد عبده السويس /السويس المؤجر /محمود محمد السيد
 - 44عبد الرحيم نصر عبد الرحيم سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121122برقم  82000عن تسالي
وحلويات  ،بجهة  :العقار رقم  1شارع النور السالم  2عتاقه السويس المؤجر /هالل عبد الرحيم سيد احمد
 - 40محمد مصطفى خليفه شعبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121151برقم  82318عن سوبر
المؤجر /محمد ناجي عبدهللا
ماركت  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  33شارع ابوزيد مدينه عمر بن الخطاب /االربعين /السويس
 - 48يوسف محمد فاروق ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121151برقم  82451عن تجاره
المفروشات والمراتب  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  41شارع هدى الشعراوي /السويس المؤجر /محمد فاروق ابراهيم
 - 44منى محمد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121150برقم  82421عن بقاله  ،بجهة :
محل بالعقار رقم  42أ حوض  212شارع اللواء شعراوى جمعه بالسالم  2المؤجر /شعبان السيد عبدالجليل
 - 42مصطفى عبدالمحسن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،قيد فى  25121158برقم  82421عن
تجاره مواد غذائيه جمله  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  8ش الجهاد االربعين /السويس المؤجر /صابرين على يوسف
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 - 41عبدهللا محمد سيد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121158برقم  82432عن تجاره
قطع غيار سيارات  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  01ش ماهر االربعين /السويس المؤجر /عاطف فوزي محمد
 - 05عمرو مصطفى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121152برقم  82448عن مالبس
رجالى  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  3شارع سعد زغلول المؤجر ابراهيم يونس هديه
 - 01سعيد محمد سعيد على محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121150برقم  82418عن ماكوالت
سريعة  ،بجهة  :محل بالعقار رقم 1شارع  0من شارع محمد عبده ميدان الكسارة المؤجر  /هنية محمد على ابو طالب
 - 02سعيد نجاتي علي بكر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121111برقم  82403عن توريد مواد غذائيه
 ،بجهة  :شارع العمده بجوار مدرسه سعيد البشاشكي المؤجر/السيد احمد احمد
 - 03حنان صموئيل يوسف سيدهم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121112برقم  81825عن كزافبر
حريمى  ،بجهة  :محل رقم  3بالعماره رقم  42مدينه الكوثر المؤجر جميل عبده موسى
 - 04حنان صموئيل يوسف سيدهم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121112برقم  81825عن كزافبر
حريمى  ،بجهة  :محالت مدينه النور محل رقم  02ع 01
 - 00حسني محمد حسين جيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  82482عن سوبر ماركت ،
بجهة  :محلين مفتوحين علي بعض بالعقار رقم  041شارع عثمان بن عفان السالم 1المؤجر/محمد صالح عواد
 - 08محمد امين محمود صابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121112برقم  82401عن بيع خضروات
ومجمدات  ،بجهة  :العقار رقم  3بحارة خضر متفرع من شارع الباسل المؤجر /محمد احمد جادالرب
 - 04وائل غريب احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121114برقم  82442عن توريدات عموميه
دون االنترنت واستثمار عقاري  ،بجهة  :شقه رقم  2بالعماره رقم  02بتعاونيات اسبيكو المؤجر /حبيب حسن حبيب
 - 02صيدلية الدكتورة ندا ابو المجد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  82410عن صيدلية ،
بجهة  :محل بالدور االرضى بالعقار رقم  131شارع عطيه بن نافع حوض  2السالم  2المؤجر/ابو المجد محمد ابو المجد
 - 01محمد جميل حسين على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121111برقم  82050عن توريد حقائب
اسعاف وتوريدات عموميه (ماعدا االنترنت) ومثلث عاكس  ،بجهة  :شارع المراغي كفر النجار االربعين /السويس المؤجر/
محمود جميل حسين على
 - 85مني عبد الوهاب عبدالرازق حمدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121122برقم  82010عن
مقاوالت وتوريدات عموميه (دون االنترنت)وخدمات بتروليه ونقل بالسيارات  ،بجهة  :شقه بالدور الول بالعقار رقم  8ش الطائف
المؤجر /والدها
البراجيلي /االربعين /السويس
 - 81نعمات جمعه عبد العاطي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0550555 ،قيد فى  25121128برقم  28412عن مخزن بقاله ،
بجهة  :عقار رقم  1شارع كامل مرسى عمر بن عبدالعزيز المؤجر /خالف امين محمد
 - 82محمد السيد عبده عبده فايد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121122برقم  82084عن تجاره
االسماك  ،بجهة  :محل رقم  18عنبرأ سوق المثلث النموذجي فبصل السويس
 - 83وليد محمد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121154برقم  82454عن مقله  ،بجهة :
المؤجر /مصطفى عبدهللا
 2شارع االسماعليه
 - 84هبه عبدهللا احمد خميس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121151برقم  82312عن كافتريا لتقديم
المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :محالت رقم  2/1مفنوحين على بعض /الكائن بمول االيمان /المحروسه /المالحه /السويس
المؤجر /ايمن محمد احمد محمد
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 - 80ابراهيم يوسف عبد ربه محمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0550555 ،قيد فى  25121152برقم  82444عن مطعم
فول وطعميه وتحضير وتقديم المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :جنيفه  /الجناين  /السويس
 - 88احمد حسين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121124برقم  82002عن تجاره
االخشاب والخرده  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  212شارع ناصر المؤجر منى احمد جاد هللا
 - 84محمد خليفه عبادى خليفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121121برقم  82084عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :محل رقم  121بمحالت الصباح شارع الصباح المؤجر /خليفه عبادى خليفه
 - 82امنيه حسن عبدالشافى محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82042عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :محل بشارع االمام بن تميمه القطعه رقم  2121من شارع انس بن مالك السالم 1المؤجر /والده
 - 81عمرو سعيد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25121150برقم  82410عن خدمات جمركيه
ونقل بالسيارات  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  08شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /سيد حسن احمد
 - 45ماريهان بولس وهبه بولس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0550555 ،قيد فى  25121151برقم  82314عن تأجير فساتين ،
بجهة  :العقار رقم  80شارع عدلى يكن /السويس المؤجر /خالد محمود محمد عبدالفتاح الجميعي
 - 41سحر فاروق السيد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121113برقم  82448عن كافتيريا لتقديم
المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :العقار رقم  0شارع الشيخ محمد عبده المؤجر/احمد حسن علي حسن غازي
 - 42سالمه سالم رفيع سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121114برقم  82421عن مكتب مقاوالت
وسفر ورحالت ونقل عمال بالداخل  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  18شارع ابوسيال المؤجر /حسن محمود احمد
 - 43سامح مشمش لبيب سمعان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121110برقم  82424عن تجارة وبيع
االخشاب بالجمله  ،بجهة  :محل بقرية جنيفه ميدان المحطه المؤجر /شوقى ابراهيم سالمه
 - 44احمد انصاري عبدالرحيم حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121122برقم  82018عن مكتب
تخليص جمركي  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  13بشارع الجامع قريه العمده المؤجر/محمد عبدهللا قاسم
 - 40اسامه انيس سمير ابادير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82020عن تجارة فضيات
 ،بجهة  :محل رقم  3أ عقار رقم  13شارع سعد زغلول المؤجر /فتحى رشوان
 - 48شيماء حسين عبدالحميد حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121128برقم  82034عن مستلزمات
ولعب اطفال وهدايا  ،بجهة  :محل رقم  13ببرج االوائل تقسيم المحروسه المالحه الجديده المؤجر /وائل ذكى نورالدين
 - 44محمود احمد محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121128برقم  82031عن سوبر ماركت ،
بجهة  :محل بالعقار رقم  100شارع الشهيد محمد خليل بحوض الدرس المؤجر /سيد ابراهيم ربيع
 - 42محمد صالح الدرين حمدان حمد صديق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 305550555 ،قيد فى  25121121برقم  82044عن
تصنيع مالبس  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  81ب حوض  1بشارع عقبه بن نافع بالسالم  2عتاقه السويس المؤجر/والده
 - 41صالح سيد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121150برقم  82412عن مالبس جاهزة
 ،بجهة  :محل رقم  3بداخل الممر الكائن ببرج االصدقاء بالعقار رقم  22شارع رياض المؤجر/ناصرعلى محمد
 - 25روح مصطفي عبد الباري الشيخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121154برقم  82434عن حلويات
شرقيه  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  20قطعه رقم  38ب بشارع البوسته بالسالم  1المؤجر /زكريا ابراهيم محمد
 - 21بشير سيد عبد الجواد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121150برقم  82411عن مطعم فول
وطعمية  ،بجهة  :محل ببرج االنتصار رقم  24 3اكتوبر المؤجر /انتصار احمد محمد
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 - 22محمد عبد المنعم عفيفي عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121111برقم  82402عن
خدمات كمبيوتر (دون االنترنت)  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  12بمنطقه السحاب المؤجر /غريب حسن علي
 - 23ساره نهاد نجم الدين شاكر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82483عن بيع مالبس
جاهزه جمله وقطاعي  ،بجهة  :العقار رقم  31شارع عدلي المؤجره/امال محمد المهدي عبدهللا
 - 24سالم سالمه سالم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121114برقم  82425عن مقاوالت عموميه ،
بجهة  :شقه بالعقار رقم  0ش الرحمه المؤجر /محمود عباس
 - 20محمود سيد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121110برقم  82414عن تجارة المواد
الغذائيه جمله  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  10شارع المنصورة بكفر فؤاد المؤجر /اشرف حسن بكر
 - 28مصطفى حنفى على محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121110برقم  82411عن مكتب سفر
ورحالت بالداخل  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  44أ شارع ابوبكر الصديق السالم  1المؤجر سيد حنفى على
 - 24فاطمه محمد مبارك الكلحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121111برقم  82053عن تجاره
بطاريات واطارات  ،بجهة  :العقار رقم  12من ش مدرسه احمد شوقي االبتدائيه ش النيل /االربعين /السويس المؤجر ربيع
محمد ابوبكر
 - 22فواز تريد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82012عن توريد مواد غذائيه وتوريدات
عموميه دون االنترنت  ،بجهة  :محل رقم  2 1مفتوحين على بعض بالعقار رقم  84ب شارع بترول خليج السويس السالم 1
المؤجر دعاء عبدهللا جاد
 - 21كريم صالح محمد عبدالفتاح السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121128برقم  82048عن مسمط
(كبده ومخ)  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  35شارع عمرو بن العاص السالم  2المؤجر احمد طلعت احمد
 - 15محمد محمد حسن عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121122برقم  82002عن مخبز بلدي
 ،بجهة  :العقار رقم  1ش حاره النصر من ش هاني كفر عقده االربعين السويس المؤجر /امين محمد
 - 11صالح الدين محمد مرسي بشندي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82451عن مالبس
المؤجر /على على سعد
جاهزه  ،بجهة  :محل رقم  3باعقار رقم  30شارع بنك مصر
 - 12اوتو محمد للسيارات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121151برقم  82313عن معرض لتجاره وبيع
وشراء واستبدال السيارات وتوريدات عموميه دون انترنت  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  21شارع امين الحسين /السويس
المؤجر /حماد عبدالرحمن احمد
 - 13ياسر عبدالعال موسى رشوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121111برقم  82408عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :عماره رقم81شقه  23مساكن النور المؤجر حسن صبري الصغير
 - 14ايمن محمد احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121111برقم  82400عن معرض
موبيليات  ،بجهة  :العقار رقم 34ب شارع عمر بن العزيز سالم  1المؤجر /شوقي احمد عمر
 - 10احمد محمد عيد الغبارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82485عن سوبر ماركت ،
بجهة  :محل رقم  1قطعه  1حوض  34االنشاء والتعيمر شارع على بن ابى طالب السالم 1
 - 18احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121110برقم  40258عن تدريب وتنمية
موارد بشريه  ،بجهة  1 :شارع النور المؤجر /عادل عشرى احمد
 - 14احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121110برقم  40258عن تدريب وتنمية
موارد بشريه  ،بجهة  :العقار رقم  128بمنطقة الكبانون المؤجر /محمود لطفى محمود شاور
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 - 12احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121110برقم  40258عن تدريب وتنمية
موارد بشريه  ،بجهة  :محل بالدور االرضى بالعقار رقم 124ب شارع الشهيد حسنى دسوقى السالم  2المؤجر والده
 - 11احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0555550555 ،قيد فى  25121122برقم  81035عن توريدات
عموميه (ماعدا االنترنت) وعموم االستيراد والتصدير(فيما عدا المجموعه  11من الفقره  38والمجموعه  ، )8بجهة  :شقه بالعقار
رقم  15ش مساكن شل الجديده /االربعين /السويس المؤجر /محمد عبدالعال احمد
 - 155احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0555550555 ،قيد فى  25121122برقم  81035عن توريدات
عموميه (ماعدا االنترنت) وعموم االستيراد والتصدير(فيما عدا المجموعه  11من الفقره  38والمجموعه  ، )8بجهة  :العقار رقم
 1228السالم  1شارع حوض  354المؤجر عبدالباسط السيد عبداللطيف
 - 151ياسر ابوالفضل محمد سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82024عن مخبز بلدى
 ،بجهة  :محل بشارع السنترال بقرية عامر المؤجر/حلمى ممدوح مرسى
 - 152السيد العناني بكر السنطاوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121122برقم  82003عن نقل
السيارات  ،بجهة  :شق بالدور االول بالعقار رقم  122شارع الشيخ محمد عبده السويس المؤجر /العناني بكر السنطاوي
 - 153محمد احمد السيد عبد القادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121122برقم  82083عن عصائر
ومرطبات  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  31شارع الحسين السويس السويس المؤجر/كريم طارق محمود محمد
 - 154منى سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121150برقم  82423عن كافتيريا لتقديم
المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :عقار رقم  4شارع الجامعه بجوار المحطه االقليميه السالم 1المؤجر /صالح الصغير محمد
 - 150احمد عبدالسيد احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121158برقم  82435عن مكتب
المؤجر /نجدي
مقاوالت وتوريدات عموميه ونقل بالسيارات  ،بجهة  :محل  4بالشارع مظلوم من كفركامل االبعين /السويس
توفيق احمد
 - 158عطيات عبد هللا سليمان سالمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121113برقم  82441عن بيع
خضار  ،بجهة  :محل رقم  142بسوق المشتل الجديد تابع لحي االربعين
 - 154امنه احمد عبد اللطيف حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121114برقم  82444عن مكتبه
تصوير مستندات  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  1بمنطقه المشروع بقريه عامر المؤجر /احمد صالح اسماعيل
 - 152ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  88284عن مكتب استغالل
محاجر  ،بجهة  15 :شارع السادات المؤجر محمد مبارك محمد
 - 151ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  88284عن مكتب استغالل
محاجر  ،بجهة  :محل رقم  41محالت الغريب
 - 115دياب عبدالحميد على السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0550555 ،قيد فى  25121121برقم  82052عن تجاره
ملك الطالب
المنظفات  ،بجهة  :ش كامل حاره مرعي خلف وليد الغاطس حي الكويت  /االربعين
 - 111نعيمه محمد عباس بخيت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121128برقم  82041عن تصليح
اطارات السيارات والبطاريات  ،بجهة  :العقار رقم  0أ شارع جمال عبدالناصر السالم2
 - 112مروه محمود انور عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121124برقم  82042عن حلويات ،
بجهة  :كشك خشبي امام العماره  82مساكن النهضه عتاقه /السويس
 - 113فؤاد السيد البدوي كمال عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى  25121122برقم  82088عن ورشه
نجاره ميكانيكيه  ،بجهة  :محل رقم  21أ بالمنطقه الصناعيه بطريق السويس االسماعيليله الصحراوي
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 - 114اسماء صالح احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82082عن بيع التليفون
المحمول واكسسوارتها  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  4بشارعغ النيل الممؤجر /محمد عبدالواحد محمود
 - 110خالد محيسن سالمه فريج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121154برقم  82450عن مقاوالت
عموميه وتوريدات عموميه وتوريد عماله بالداخل واعمال نظافه  ،بجهة  :محل رقم  3دور ارضي بالعقار رقم  01شارع المدينه
المؤجر /احمد على السيد
المنوره االربعين /السويس
 - 118رغده عادل ابوالفتوح محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121151برقم  82311عن
المؤجر /منال على محمد
مالبس حريمي وادوات تجميل  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  45ش بكري /ميدان الغريب /السويس
 - 114جورج سمير ميخائيل جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121150برقم  82414عن مكتبه ،
بجهة  :محل بالعقار رقم  03شارع صالح الدين االيوبى المؤجر السيد على على
 - 112محمد سيد على محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121158برقم  82431عن مقله  ،بجهة :
المؤجر /حمدى محمد على
محل رقم  2بالعقار رقم  1ش عامر الجناين /السويس
 - 111جيهان عنتر عبد هللا عبد الغني  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121111برقم  82402عن كوافير
رجالي  ،بجهة  :العقار رقم  01شارع المرازيقي عرب المعمل المؤجر/احمد سيف علي
 - 125الصباح عارف فايز محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82480عن تحضير
وتقديم المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :العقار رقم  1شارع محمد النحاس عرب المعمل المؤجر /حسن عبدالرحيم خالف
 - 121صابر منيب ناشد شرقاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،قيد فى  25121112برقم  82482عن حظيرة
مواشى حليب وتسمين  ،بجهة  :الخواطرة القديمه كبريت المؤجر /عاطف منيب ناشد
 - 122كريم محمد نصر الدين محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121114برقم  82422عن نقل
بالسيارات  ،بجهة  :عقار رقم  1شارع تل القلزم المؤجر /عمرو محمد سليم حجاب
 - 123محمد صبرى محمود سلطان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82015عن كافيتريا
لتقديم وتحضير المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  3شارع مدينه النور المؤجر مدحت ابراهيم نصر
 - 124كريم احمد حسين محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121122برقم  82025عن معرض
مطابخ واثاث  ،بجهة  :محل رقم  2 , 1بالعقار رقم  12شارع المحروسه-المالحه-المؤجر /خالد مهاود حسن
 - 120امنيه احمد عبد اللطيف عطيتو  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82022عن مكتب
اقامه واداره وتنظيم الحفالت  ،بجهة  :محل رقم  4بشارع المدارس كبريت المفارق الجناين المؤجر/مصطفي السيد حنفي
 - 128هاني الغريب محمد اليسطويسي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25121124برقم  82040عن اعمال
براده ولحام  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  0شارع المحبه الجناين /السويس المؤجر /محمود فرحات جمال
 - 124ابراهيم مرسى محمد هندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121122برقم  82004عن مقاوالت
عموميه وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت)  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  0شارع هدى شعراوى المؤجر /محمد على عبدهللا
 - 122سحر محمود عبد سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121122برقم  82001عن مفروشات ،
بجهة  :محل بالعقار رقم  12ش المنوفي كفر احمد عبده القديم االربعين السويس المؤجر /امال عبد العزيز مأمون
 - 121جالل محمد احمد عبدالغنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82045عن مكتب
تسويق مالبس  ،بجهة  :شقه رقم  12بالدور الرابع بشارع ابراهيم على بالهاويس المؤجر /والده
 - 135نعمه شلبي محمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82041عن كوافير حريمي ،
بجهة  :محل رقم  1شارع النور بجمعيه تل القلزم عتاقه السويس المؤجر محمد جمال جعفر
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 - 131جيهان عبدهللا حسني عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121151برقم  82312عن بيع بواقى
المؤجر /بركات السمان مبارك
سجاد  ،بجهة  :محل باعقار رقم  1شارع مصطفى الوكيل /االربعين /السويس
 - 132محمود متولي محمد متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121151برقم  40328عن بقاله  ،بجهة
 :شارع الشيخ محمد عبده محل رقم 1
 - 133محمود متولي محمد متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121151برقم  40328عن بقاله  ،بجهة
 :محل رقم  3بالعقار رقم  14شارع الشيخ محمد عبده /السويس المؤجر /والده
 - 134غريب حسن عبدهللا محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82418عن بيع بيض
ومواد غذائية  ،بجهة  :منفذ تابع لمشروع االنتاج الحيوانى بجوار ابن الحته الغريب
 - 130مصطفي مدحت مصطفي وهدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121124برقم  82041عن
تحضير وتقديم المشروبات الساخنه والبارده والعاب البالي ستيشن (دون االنترنت)  ،بجهة  05 :شارع الشيخ محمد عبده عوايد
152
 - 138مصطفى السيد محمد سليمان ورد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121122برقم  82081عن بيع
المؤجر السيد محمد سليمان
مجمدات  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  2ش الخور متفرع من ش البحر الغريب /السويس
 - 134معتز عبدالباسط محمد الطاهر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،قيد فى  25121111برقم  82401عن مكتبه
وتصوير مستندات  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  212أ شارع  100بكفر احمد عبده المؤجر /غريب السيد محمد
 - 132محمد خير قاضي محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121122برقم  82080عن مقاوالت
عموميه  ،بجهة  :شقه دور  1بالعقار رقم  30شارع البطراوي الجناين /السويس المؤجر /خير قاضي محمود
 - 131محمد جمال عبدالعال حسانين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121150برقم  82414عن مكتب
استصالح اراضى  ،بجهة  :العقار رقم  45شارع عمرو بن العاص زرب
 - 145عصام عبدالحميد سيد حماد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121154برقم  82411عن مالبس
رياضيه  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  41شارع الشهداء المؤجر/عمر السباعي محمد
 - 141احمد رضا محمد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121150برقم  82412عن مكتب
توريدات عموميه(ماعدا االنترنت)  ،بجهة  :شقه بالعقار رقم  2شارع البططى متفرع من شارع الجيش المؤجر /هاله محمود
فاروق
 - 142عبد الرحمن ابو المجد احمد محمد مصطفي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121152برقم 82440
عن مقله تسالي وحلويات  ،بجهة  :عقار رقم  10شارع عمر بن عبد العزيز المؤجر /عالء الدين سيد خليل
 - 143عبدهللا حبيب ابو الحمد عبد الحبيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121112برقم  82413عن بيع
زيوت وشحومات  ،بجهة  :عقار رقم  111شقة  3الدور االرضى كفر حودة المؤجر/سيد عنان محمد حسنى
 - 144اسالم رجب احمد محمود علي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121154برقم  82438عن كوافير
حريمي  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  08تعاونيات سبيكو المؤجر/سيده علي
 - 140احمد عبدالستار عزقالنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121111برقم  82404عن
توريدات عموميه (دون االنترنت) وتوريدات بحريه ومقاوالت عموميه واستثمار عقارى وتوريد عماله بالداخل وتموين سفن  ،بجهة
 :محل بالعقار رقم  244ب شارع جمال عبدالناصر تعويضات السالم 2المؤجر /وائل سعيد يوسف
 - 148هدير طارق محمد عزت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121112برقم  82412عن بيع دواجن
المؤجر/محمد عبد العظيم
ومجمدات  ،بجهة  :محل رقم  2شارع ابو بكر الصديق السالم 1
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 - 144ابتسام جمال انور محمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،قيد فى  25121121برقم  82011عن
تحضير وبيع وجبات سريعه تيك اواى  ،بجهة  :العقار رقم  314شارع الجيش خلف عقار لولوه الروضه بجوار مكتبه الكيال
المؤجر زكريا احمد سليمان
 - 142علي حنفي محمود ربيع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82022عن مكتب سفر
ورحالت بالداخل  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  24ش سوق النمسا التجاري السويس السويس المؤجر /جمال عبد هللا الشازلي
 - 141ثريا عبدالمسيح عبدهللا عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121124برقم  82005عن تجاره
مالبس االطفال  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  42بشار طلعت حرب السويس المؤجر /محمد طه حسين
 - 105جبريل عبدالعاطي عبدالرازق محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121122برقم  82082عن
المؤجره /عزه يحي ابراهيم
عصائر ومرطبات  ،بجهة  :الدور االرضي بالعقار رقم  33شارع الجيش السويس
 - 101فيفيان عهدي مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى  25121122برقم  01021عن معرض
موبيليات  ،بجهة  :العقار رقم 24ش محمد حافظ المالحه المؤجر /محمد متولي علي
 - 102فيفيان عهدي مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى  25121122برقم  01021عن معرض
موبيليات  ،بجهة  :محل رقم  4بالمنطقه الصناعيه القديمه طريق االسماعيليه الصحراوى
 - 103هاشم عبدالمبدئ محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121122برقم  82004عن منظفات
 ،بجهة  :محل بالعقار رقم  18بشارع جمال عبدالناصر السالم 2عتاقه/السويس المؤجر /مجدي يوسف جندي
 - 104جالل محمد على الصغير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121121برقم  82081عن مقاوالت
وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت) ونقل بالسيارات  ،بجهة  :شقه دور ارضى بالعقار رقم  280شارع  23يوليو المؤجر /محمد
على الصغير
 - 100محمد خيري صابر رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121154برقم  82415عن تجاره
مواد غذائيه بالجمله  ،بجهة  :العقار رقم  24شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع محمد رضوان حي الكويت المؤجر/خيري
صابر رضوان
 - 108اسماء حسين حفني مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121151برقم  82310عن تجاره
المؤجر /عبدالقادر عبدالمجيد
المفروشات  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  1شارع الحجاز /الزراير /االربعين
 - 104محمد عبدالستارعطيه بالش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121151برقم  82452عن تحضير
وتقديم المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  3 :محالت ارقام  0/4/3بالعقار رقم  4امام مصنع المالبس الجاهزه حي الكويت/
المؤجر /ورثه عطيه بالش
االربعين /السويس
 - 102عمر عصمت عبدالغني على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121158برقم  22128عن تجاره
المالبس الجاهزه  ،بجهة  :العقار رقم  11عمارات ش ابوبكر الصديق بالسالم 1المؤجر /خالد بيومى حسانين
 - 101عمر عصمت عبدالغني على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25121158برقم  22128عن تجاره
المالبس الجاهزه  ،بجهة  :محل رقم  B6/B5بالمركز التجارى بورتو السخنه ميجا مول
 - 185محمد صالح داود ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121154برقم  82430عن مقاوالت
المؤجر/
عموميه وتوريدات عموميه (دون االنترنت)  ،بجهة  :شقه بالدور االرضي بالعقار رقم  0شارع بشير قريه عامر
عمر سليمان محمد
 - 181سعد محمد حماده ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121154برقم  82442عن مقله  ،بجهة :
محل بالعقار رقم  1شارع السيد فياض كفر حوده المؤجر /عصمت فخري داوود
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 - 182محمد قطان خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121152برقم  82444عن ورشه حداده
 ،بجهة  15 :شارع ثروت قريه عامر المؤجر وليد محمود محمد
 - 183ضياء احمد محمد عيد الغباري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121112برقم  82481عن مخبز
افرنجي  ،بجهة  :قطعه رقم  1حوض  34االنشاء والتعمير بالسالم  1المؤجر/احمد محمد عيد
 - 184علي محمد حامد يونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25121114برقم  82441عن توريدات
عموميه (دون االنترنت)  ،بجهة  :شقه بالدور االرضي بالعنوان  01شارع الباسل كفر احمد عبده القديم المؤجر/ناصر محمد علي
يوسف
 - 180فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82014عن تسالي ،
بجهة  :محل رقم 14العقار رقم  12شارع البحرية و شارع الجالء السويس السويس المؤجر /محمود محمد محمود
 - 188محمد بدري السيد محمد حسب هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121120برقم  82035عن
مكتب سفر ورحالت بالداخل  ،بجهة  :كبريت المفارق قسم الجناين السويس المؤجر /صبحي محمود محمد
 - 184صالح عزب صالح عزب محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 0555550555 ،قيد فى  25121120برقم  82023عن نقل
بالسيارات وتوريدات عموميه (ماعدا االنترنت) وخدمات بتروليه  ،بجهة  24 :شارع تقسيم المغربى الزراير المؤجر /محمد محمود
محمد
 - 182لمياء عبد الحميد ضوي محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121128برقم  02414عن لوازم
محمول  ،بجهة  :محل رقم  4بالعقار رقم  84شارع النيل المؤجر /والدها
 - 181لمياء عبد الحميد ضوي محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121128برقم  02414عن لوازم
محمول  ،بجهة  84 :شارع النيل ملك والدها
 - 145سيد يوسف احمد يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121128برقم  82038عن مفروشات ،
بجهة  :قطعه رقم  341ب حوض  183شارع السيده زينب السالم  1فيصل ملك الطالب
 - 141باسم سمير وهبه عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،قيد فى  25121122برقم  82085عن كزافير سيدات
 ،بجهة  :محل ببرج الهندي بشارع الغوري االربعين /السويس المؤجر /السيد السيد هندي
 - 142مصطفى سعيد عباس محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121150برقم  82422عن خدمات
كمبيوتر دون االنترنت  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  2شارع هدى شعراوى المؤجر عفاف صديق عبدالموجود
 - 143محمد عبدالرحمن سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121158برقم  82422عن خردوات  ،بجهة
 :محل ببرج البركه بشارع حوده كفر حوده االربعين /السويس المؤجر /احمد صالح الدين محمد
 - 144مصطفى كامل على محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121150برقم  82425عن توريدات
عمومية (دون االنترنت)  ،بجهة  :العقار رقم  184ب شارع الخضارى السالم  2المؤجر /محمد مصيلحى ابراهيم
 - 140بشرى محمد محمود خليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25121112برقم  82484عن تخليص
جمركى  ،بجهة  :شقه رقم  0بالعقار رقم  383شارع  23يوليو المؤجر /فرج شعراوى محمد
 - 148فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121121برقم  82014عن تسالي ،
المؤجر /محمود محمد محمود
بجهة  :محل رقم  14العقار رقم  12ش البحريه و ش الجالء السويس
 - 144نزيه باخوم جاد الكريم منتياس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25121120برقم  82033عن مكتب
وخردوات  ،بجهة  :محل رقم  3عماره  21شارع عدلي يكن السويس المؤجر /مينا نزيه باخوم
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 - 142رامى عبدالمجيد مناع عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25121122برقم  82008عن
ادوات منزليه  ،بجهة  :محل رقم  1بالعقار رقم  81شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /سعيد السيد السيد
 - 141احمد سعيد ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،قيد فى  25121121برقم  82043عن تجاره
المفروشات  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  08شارع عدلي يكن السويس المؤجر /ماجده محمد سليمان
 - 125ساميه نصيف حافظ تاوضروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25121114برقم  82214عن تجارة
وتوريد الزيوت والشحوم  ،بجهة  :محل رقم  3بالعقار رقم  211شارع ماهر المؤجرين /حسانى محمد عاشور و صابر لوز حبيب
وعبدالناصر عبده قايد
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جهاد رمضان احمد حسن وشركاها شركة  ،المقاوالت العموميه وخدمات شركات البترول وتوريد العماله بالداخل وتوريد
قطع الغيار والمصنوعات الحديديه ،رأس مالها ، 3555550555قيدت فى  25121111برقم  ، 82405عن المقاوالت العموميه
وخدمات شركات البترول وتوريد العماله بالداخل وتوريد قطع الغيار والمصنوعات الحديديه  ،بجهة  11 :شارع عشماوى امام
كوبرى الباسل
 - 2شحات على حسن المنشاوى وشركائه شركة  ،االنشاءات واالستشارات الهندسيه وتركيبات كهرو مانيكيه وصيانه وخدمات
الخطوط البتروليه وصيانه المعدات البحريه واالصالح والصيانه وتوريدات عموميه دون االنترنت ،رأس مالها 2555550555
،قيدت فى  25121112برقم  ، 82481عن االنشاءات واالستشارات الهندسيه وتركيبات كهرو مانيكيه وصيانه وخدمات الخطوط
البتروليه وصيانه المعدات البحريه واالصالح والصيانه وتوريدات عموميه دون االنترنت  ،بجهة  :الشقه بالدور الحادى عشر
بالعقار رقم  33شارع االنصار برج االنصار
 - 3محمد احمد نصر وشركاه شركة  ،مقاوالت وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت) ،رأس مالها ، 05550555قيدت فى
 25121110برقم  ، 82428عن مقاوالت وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت)  ،بجهة  40 :شارع مصطفى كامل من شارع
صدقى الدور الثانى علوى
 - 4ورثة عبدهللا محمد محمد فرحات شركة  ،مخبز بلدى ،رأس مالها ، 25550555قيدت فى  25121111برقم ، 82058
عن مخبز بلدى  ،بجهة  :شارع ابوالمعاطى سابقا الباسل حاليا بكفر البراجيلى
 - 0طه عادل بيومى وشريكته امال بيومى محمد شركة  ،نقل افراد بالداخل ،رأس مالها ، 15550555قيدت فى
 25121128برقم  ، 82043عن نقل افراد بالداخل  ،بجهة  [ 18 :شارع زمزم المالحه الدور االول علوى
 - 8عواطف حسن حسن وشريكها شركة  ،مقاوالت عموميه ،رأس مالها ، 055550555قيدت فى  25121158برقم
 ، 82434عن مقاوالت عموميه  ،بجهة  3 :أ شارع الثورة بالسالم 1
 - 4محمد عبدالفتاح وشركاه شركة  ،بيع العيش البلدى ،رأس مالها ، 35550555قيدت فى  25121121برقم ، 82051
عن بيع العيش البلدى  ،بجهة  :محل كائن  1شارع اسالم فى شارع احمد رزق السيد هاشم
 - 2روى لويس فلسطين تكال وشركاه شركة  ،معرض وبوتيك مالبس جاهزة وادوات منزليه ،رأس مالها 05550555
،قيدت فى  25121120برقم  ، 82028عن معرض وبوتيك مالبس جاهزة وادوات منزليه  ،بجهة  11 :شارع سعد زغلول
 - 1فوزية عبدالخالق عبده عبدالوهاب وشركائها شركة  ،تشغيل ومعالجة وصيانة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف
الصحى ومحطات الصرف الصناعى ،رأس مالها ، 1555550555قيدت فى  25121113برقم  ، 82440عن تشغيل ومعالجة
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وصيانة محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى ومحطات الصرف الصناعى  ،بجهة  :شقه -2عمارة  -0شارع الفنارات-
باب  -1ببورتوفيق
 - 15مصطفى محمود وشريكته جيهان محمود عبدالسالم شركة  ،اعمال تجارة المالبس واالكسسوارات ،رأس مالها
، 155550555قيدت فى  25121151برقم  ، 82455عن اعمال تجارة المالبس واالكسسوارات  ،بجهة  :محل رقم  0مركز
شباب المدينه
 - 11رضا جمعه نبوى وشريكه شركة  ،مقاوالت عموميه وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت) ،رأس مالها 255550555
،قيدت فى  25121128برقم  ، 82030عن مقاوالت عموميه وتوريدات عموميه(ماعدا االنترنت)  ،بجهة  44 :مدينة النور شقه8
 - 12فاطمه جوده عطيه وشركائها شركة  ،سفر ورحالت بالداخل وتوريدات عموميه دون االنترنت ،رأس مالها
، 125550555قيدت فى  25121152برقم  ، 82443عن سفر ورحالت بالداخل وتوريدات عموميه دون االنترنت  ،بجهة  :محل
رقم  3عقار رقم 481الكبانون
 - 13حلمى محمد عبدالمطلب عبدهللا وشريكه شركة  ،مكتب نقل بالسيارات ،رأس مالها ، 055550555قيدت فى
 25121111برقم  ، 82054عن مكتب نقل بالسيارات  ،بجهة  1 :شارع الجيش قرية العمده
 - 14محمد نعيم غمري عيسي وشركاه شركة  ،مخبز بلدي ،رأس مالها ، 125550555قيدت فى  25121111برقم
 ، 82404عن مخبز بلدي  ،بجهة  :قريه السالم بكبريت ملك المرحوم نعيم غمري عيسي
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1صالح داود ابراهيم حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 01420 :وفى تاريخ  25121151تم محو/شطب السجل
شطب للوفا0
 - 2هدى فتحى حسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 81114 :وفى تاريخ  25121151تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 3محمود الضمرانى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1114 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب للوفاة
 - 4فادى درياس حبيب لياس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04415 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجارة
 - 0خليفه حمد محمد الساعدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82231 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزال التجارة
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 - 8على محمود احمد صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24443 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزال التجارة
 - 4خالد السيد عمر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04204 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل شطب
لالستغناء عنه
 - 2جاد الرب جورجى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15881 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب السجل
شطب للوفاه
 - 1هشام عبدالمنعم عبدجالعزيز عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 81452 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 15معتز حسين عبدالحميد كمال الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 88114 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 11احمد سعيد احمد فتحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 43452 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 12زينب علي احمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 44223 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 13الدالى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 28111 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب السجل شطب العتزاله
التجاره
 - 14عصام احمد دسوقى منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04883 :وفى تاريخ  25121158تم محو/شطب
السجل شطب العتزال التجارة
 - 10محمد السيد عبده فايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 40182 :وفى تاريخ  25121158تم محو/شطب السجل
شطب العتزال التجارة
 - 18خالد محمود احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 44454 :وفى تاريخ  25121158تم محو/شطب السجل
شطب لالستغناء عنه
 - 14محمد محمود حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04212 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب لالستغناء عنه
 - 12عمرو احمد كمال سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84482 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجارة نهائيا
 - 11جمعه حفني محمد ماجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42025 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 25هاله خليل محمد مسعود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84512 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب العتزالها التجارة نهائيا
 - 21احمد عبدالمريد احمد جادالكريم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 83202 :وفى تاريخ  25121152تم محو/شطب
السجل شطب العتزال التجارة
 - 22ماجده عبدالموجود عبدربه جاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84811 :وفى تاريخ  25121152تم محو/شطب
السجل شطب العتزال التجارة
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 - 23محمد خليل محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21113 :وفى تاريخ  25121152تم محو/شطب السجل شطب
العتزال التجارة
 - 24محمد عبدهللا على مكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 00214 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 20عايده عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84434 :وفى تاريخ  25121111تم
محو/شطب السجل شطب العتزالها التجاره
 - 28نعيم غمري عيسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 31415 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل شطب
للوفاة
 - 24اشرف سالم محمد البقري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 40415 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب للوفاه
 - 22مجدى بطرس منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20241 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 21رمزى عبدالنبى عبداللطيف حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 32420 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 35مجدى بطرس منصور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20241 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 31منال محمد احمد رشيدى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 88802 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 32اشرف سالم محمد البقرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 40415 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب للوفاه
 - 33سالمه سالم رفيع سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 02182 :وفى تاريخ  25121112تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره نهائيا
 - 34ابراهيم على محمد طلب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04212 :وفى تاريخ  25121112تم محو/شطب السجل
شطب لالستغناء عنه
 - 30عبدالسالم محمود عبدالسالم محمود البرقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 00332 :وفى تاريخ  25121112تم
محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 38ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم تونى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 01801 :وفى تاريخ  25121113تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجارة نهائيا
 - 34مها نبوى السيد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 38121 :وفى تاريخ  25121113تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 32صليب اسحق جاد اسحق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 01814 :وفى تاريخ  25121113تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 31ايه بدوى محمد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 88148 :وفى تاريخ  25121113تم محو/شطب السجل
شطب العتزالها التجارة نهائيا
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 - 45فريدة عبدالخالق سليم بيومى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84002 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 41جيهان عنتر عبد هللا عبد الغني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82402 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 42زكريا صابر عالم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22481 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 43اسمهان حسن عبدالغني عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42112 :وفى تاريخ  25121114تم
محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 44عبير حسن موسى عبيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 03211 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 40تهانى حسين حسين ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04052 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 48عاصم غريب مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84205 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب
السجل شطب لالستغناء عنه
 - 44احمد محمد على محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 08444 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجارة نهائيا
 - 42دعاء عبدالمنعم محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 02585 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 41فهمى احمد حافظ خضيرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84441 :وفى تاريخ  25121110تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 05ايه ابراهيم جوده اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82128 :وفى تاريخ  25121112تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 01محمد خير قاضي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 45424 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 02عبدهللا محمد محمد فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15131 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب لوفاه
 - 03مصطفى احمد ابوالحسن عليان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04418 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 04سعيده احمد عوض حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82152 :وفى تاريخ  25121111تم محو/شطب السجل
شطب العتزالها التجاره
 - 00شيرين عادل شنوده توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 88315 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 08صباح هريدى كامل محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04022 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب السجل
شطب العتزالها التجاره
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 - 04بوال عونى عبده نعمه هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84182 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 02نورالدين عبدالنظير عبداللطيف ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 08845 :وفى تاريخ  25121121تم
محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 01جمال ابراهيم حسين (الزهيرى للتوريدات العموميه واالشغال البحريه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 02204 :وفى
تاريخ  25121122تم محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 85عاطف عبدالمريد احمد جادالكريم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 80418 :وفى تاريخ  25121122تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 81عمرو احمد حسانين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 81524 :وفى تاريخ  25121120تم محو/شطب السجل
شطب العتزال التجارة
 - 82سامح فاروق احمد عبدالحفيظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 04231 :وفى تاريخ  25121120تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 83ناصر بديع عبد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21332 :وفى تاريخ  25121120تم محو/شطب السجل
شطب للوفاة
 - 84محمد محمود على ابوضيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82430 :وفى تاريخ  25121120تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 80ابراهيم عبدالفتاح علي محمود الحداد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 40255 :وفى تاريخ  25121120تم
محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 88احمد صبحى عامر سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84241 :وفى تاريخ  25121128تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجارة نهائيا
 - 84مصطفى امين زكى امين الشبراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84481 :وفى تاريخ  25121128تم
محو/شطب السجل شطب العتزاله التجاره
 - 82حنان سيد محمد حمامه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 82540 :وفى تاريخ  25121128تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 81احمد على احمد بغدادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 00224 :وفى تاريخ  25121128تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 45جمال سيد عبد الرازق سلمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 01834 :وفى تاريخ  25121128تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 41كرستين سعيد كمال سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 80812 :وفى تاريخ  25121128تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 42محمد عبدالرحمن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 24445 :وفى تاريخ  25121124تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 43عمرو احمد حلمى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 83141 :وفى تاريخ  25121124تم محو/شطب السجل
شطب لالستغناء عنه
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 - 44مجدى محمدعبدالهادى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 84100 :وفى تاريخ  25121124تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
 - 40هاله جمعه فرج ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 83843 :وفى تاريخ  25121122تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 48اميل ولسن نجيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42423 :وفى تاريخ  25121122تم محو/شطب السجل شطب
العتزاله التجاره
 - 44صيدليه الدكتوره  /فاطمه محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 38828 :وفى تاريخ  25121122تم
محو/شطب السجل شطب لالستغناء عنه
 - 42ابراهيم كامل على احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 02481 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب السجل
شطب العتزاله التجاره
 - 41طلعت محمد احمد الفقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 48314 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب السجل
شطب لالسنغناء عنه
 - 25ناديه عبدالعظيم جاد المال صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 88044 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجاره
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شريف السيد محمد محمد شحاته تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  04411وفي تاريخ  25121151 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  255550555،جنيه
 - 2عمرو عبدالفتاح عليوه على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82484وفي تاريخ  25121151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12550555،جنيه
 - 3وفاء رمضان خليل محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  42441وفي تاريخ  25121151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
 - 4اسامه لطفى فهيم وهبه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82238وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  425550555،جنيه
 - 0دينا انسى امين عطيه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82231وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  205550555،جنيه
 - 8اسامه كمال امين عطاهللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  44223وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 4امال ناجح رياض اسكندر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  80314وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  205550555،جنيه
 - 2محمد مرسى نصرالدين تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  40880وفي تاريخ  25121150 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1055550555،جنيه
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 - 1رؤوف وهيب عوض عبد النور تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02013وفي تاريخ  25121150 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 15دعاء غريب السيد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82522وفي تاريخ  25121150 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  215550555،جنيه
 - 11عماد محمد متولى الشرقاوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  03244وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  355550555،جنيه
 - 12صيدلية الدكتور  /يوسف يعقوب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  03212وفي تاريخ  25121154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 13محمد شوقى لبيب السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  03144وفي تاريخ  25121152 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  205550555،جنيه
 - 14محمد رشدى طه احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  80103وفي تاريخ  25121152 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  425550555،جنيه
 - 10رحاب فوزى بربرى احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82315وفي تاريخ  25121152 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  215550555،جنيه
 - 18محمد مصطفى محمد حسن سالمه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  04832وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 14عبدالحميد محمد على فرج تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  00324وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 12محمود محمد حب هللا محمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82135وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1055550555،جنيه
 - 11صيدليه الدكتوره ياسمين محمد احمد مهران محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82301وفي تاريخ  25121111 ،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 25محمود ابوالمجد عبدالقادر احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  04480وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 21السيد مصطفى محمد عالم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14234وفي تاريخ  25121113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4055550555،جنيه
 - 22حنان عربى السيد بكرى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88421وفي تاريخ  25121113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1055550555،جنيه
 - 23ايمان سيد مصطفى سليمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82180وفي تاريخ  25121113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2555550555،جنيه
 - 24صالح الدين ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82308وفي تاريخ  25121114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 20عبد الكريم محمد عبد الكريم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  34420وفي تاريخ  25121114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
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 - 28عاصم غريب مصطفى على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  84205وفي تاريخ  25121114 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
 - 24عمرو سعيد حسن احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82410وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 22امينه عبدالوهاب حسن ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  80485وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 21السيد احمد محمد دردير تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  04832وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2555550555،جنيه
 - 35احمد فاروق عطيه محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88122وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  205550555،جنيه
 - 31محمد غريب رجب محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82552وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  405550555،جنيه
 - 32داليا محمد عبدالنظير عبدالرحيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  84884وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1055550555،جنيه
 - 33وليد سعد محمد محمود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  44122وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2555550555،جنيه
 - 34ياسر ابو الدهب محمد احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21282وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 30احذية ابو الدهب ياسر ابو الدهب محمد احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  21282وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 38حمدى غريب سعد ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  04111وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2555550555،جنيه
 - 34عزت النجار محمد أحمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  23218وفي تاريخ  25121110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
 - 32محمود سيد عطيه محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  35142وفي تاريخ  25121112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85555550555،جنيه
 - 31محمد على عبدالرازق محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  32104وفي تاريخ  25121112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85555550555،جنيه
 - 45محمد عبدالحكيم توفيق عبدالحكيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  44430وفي تاريخ  25121112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2055550555،جنيه
 - 41ناهد سعيد مصطفى الشربينى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  83525وفي تاريخ  25121112 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 42احمد عبدالسيد احمد محمود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82435وفي تاريخ  25121112 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
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 - 43وصفى عبدالقدوس لبيب بولس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  01824وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 44وصفى عبدالقدوس لبيب بولس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  01824وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 40محمد على عبدالرازق محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  32104وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85555550555،جنيه
 - 48محمود سيد عطيه محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  35142وفي تاريخ  25121111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85555550555،جنيه
 - 44احمد صديق علي عثمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02128وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 42احمد السيد احمد محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88184وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 41احمد السيد احمد محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88184وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 05مينا بطرس حنا هللا بطرس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  80422وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 01محمود سيد محمد سليم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  08342وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 02وائل غريب احمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 03اسالم محمد على محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  05522وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 04فوزي حنفي ابوالمجد معالوي تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  40330وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 00عنتر بخيت حسين بخيت تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02420وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 08مصطفى صابر عالم محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  85223وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15555550555،جنيه
 - 04اشرف عبد الوهاب الحسينى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  24121وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  215550555،جنيه
 - 02حسنى السيد فرحات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  24804وفي تاريخ  25121120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15550555،جنيه
 - 01احمد محمد احمد محمد مصطفى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02404وفي تاريخ  25121128 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  215550555،جنيه
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 - 85شريف احمد جاد عبدالمجيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  05303وفي تاريخ  25121128 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2555550555،جنيه
 - 81سعيد السيد عبداللطيف على تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  80120وفي تاريخ  25121128 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 82محمود محمد جمعه السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  84241وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 83احمد عبدالرحيم محمود عبدالرحيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82205وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 84محمد الدندراوى حسين عبد هللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  34188وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 80احمد فتحى عجمى احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  05803وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4055550555،جنيه
 - 88احمد نور اسماعيل جبل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  01142وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
 - 84عمرو احمد حلمى محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  83141وفي تاريخ  25121124 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 82محمود السيد محمد احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  83821وفي تاريخ  25121122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15550555،جنيه
 - 81علي ابوالدردار علي عثمان تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  01144وفي تاريخ  25121122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25555550555،جنيه
 - 45عمرو جمعه عبدالحليم جمعه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88554وفي تاريخ  25121122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 41احمد زكريا محمد صميده تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  455550555،جنيه
 - 42احمد زكريا محمد صميده تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  455550555،جنيه
 - 43محمد حسن اسماعيل السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88411وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 44ماركو عاطف لبيب ونى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  88341وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 40محمد عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  44312وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10555550555،جنيه
 - 48احمد رشاد تمام احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  82143وفي تاريخ  25121121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15550555،جنيه
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ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جيهان عبدهللا حسني عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82312وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /بركات السمان مبارك
الـتأشير ، :محل باعقار رقم  1شارع مصطفى الوكيل /االربعين /السويس
 - 2هبه عبدهللا احمد خميس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82312وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،محالت رقم  2/1مفنوحين على بعض /الكائن بمول االيمان /المحروسه /المالحه /السويس المؤجر /ايمن محمد احمد محمد
 - 3رغده عادل ابوالفتوح محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82311وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان ,
المؤجر /منال على محمد
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  45ش بكري /ميدان الغريب /السويس
 - 4ماريهان بولس وهبه بولس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82314وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  80شارع عدلى يكن /السويس المؤجر /خالد محمود محمد عبدالفتاح الجميعي
 - 0ناصر وافى عايد بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  05203وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،العقار رقم  11شارع المدينه المنوره متفرع من شارع محمد فريد المؤجر جمال السيد على
 - 8محمود متولي محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع الشيخ محمد عبده محل رقم 1

 40328وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 4محمود متولي محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40328وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3بالعقار رقم  14شارع الشيخ محمد عبده /السويس المؤجر /والده
 - 2اسالم سامح سامي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82453وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  1شارع عمرو بن العاص /االلبان /االربعين /السويس المؤجر /محمد عبدالحليم
 - 1محمد عبدالستارعطيه بالش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82452وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر/
الـتأشير 3 ، :محالت ارقام  0/4/3بالعقار رقم  4امام مصنع المالبس الجاهزه حي الكويت /االربعين /السويس
ورثه عطيه بالش
 - 15اسماء حسين حفني مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82310وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /عبدالقادر عبدالمجيد
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  1شارع الحجاز /الزراير /االربعين
 - 11محمود متولي محمد متولي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40328وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3بالعقار رقم  14شارع الشيخ محمد عبده /السويس المؤجر /والده
 - 12يوسف محمد فاروق ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82451وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  41شارع هدى الشعراوي /السويس المؤجر /محمد فاروق ابراهيم
 - 13رجب عويس سالم عبد اللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82338وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  12بالعقار رقم  2شارع الجيش بورتوفيق المؤجر /عبدالرحمن عبدالحكيم خير
 - 14اوتو محمد للسيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82313وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،محل رقم  1بالعقار رقم  21شارع امين الحسين /السويس المؤجر /حماد عبدالرحمن احمد
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 - 10محمد مصطفى خليفه شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82318وفي تاريخ  25121151تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /محمد ناجي عبدهللا
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  33شارع ابوزيد مدينه عمر بن الخطاب /االربعين /السويس
 - 18محمد خيري صابر رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82415وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  24شارع عثمان بن عفان متفرع من شارع محمد رضوان حي الكويت المؤجر/خيري صابر رضوان
 82458وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان ,
المؤجر /محمد محمد عبدالمبدئ

 - 14عمرو محمد عبدالمبدئ محمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 21 ، :شارع عالء الدين المتفرع من ش النيل

 - 12مجدي اسحق زكي عطاهلل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82452وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
ملك الطالب
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  383حوض  41ش جمال عبدالناصر /السالم2
 - 11خالد محيسن سالمه فريج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82450وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /احمد على السيد
الـتأشير ، :محل رقم  3دور ارضي بالعقار رقم  01شارع المدينه المنوره االربعين /السويس
 - 25محمود احمد مصطفى ابراهيم نصر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81525وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :دور مكون من ثالثه غرف بجمعيه اسوان بشارع الجالء
 - 21خالد السيد عمر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،الغاء المحل الرئيسى االخر المودع برقم 1542

 04204وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 22خالد السيد عمر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،عماره  280الكبانون تقسيم الجمعيه منف

 04204وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 23صالح الدين محمد مرسي بشندي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3باعقار رقم  30شارع بنك مصر
 - 24وليد محمد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
المؤجر /مصطفى عبدهللا
الـتأشير 2 ، :شارع االسماعليه

 82451وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان ,
المؤجر /على على سعد

 82454وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 20راندا رمزي صالح بكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42182وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  2بالعقار رقم  12شارع الجالء المؤجر/انور مصلحي محمد احمد
 - 28اسامه لطفى فهيم وهبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82238وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بمزلقان السكه الحديد بجنيفه المؤجر /محمد سالم بغدادى
 - 24عصام عبدالحميد سيد حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  41شارع الشهداء المؤجر/عمر السباعي محمد
 - 22محمد جمال عبدالعال حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :العقار رقم  45شارع عمرو بن العاص زرب

 82414وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21بشير سيد عبد الجواد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل ببرج االنتصار رقم  24 3اكتوبر المؤجر /انتصار احمد محمد
 - 35مصطفى سعيد عباس محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  2شارع هدى شعراوى المؤجر عفاف صديق عبدالموجود
 - 31اسالم صالح التهامى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  01شارع بنك مصر

 82413وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 32احمد رضا محمد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  2شارع البططى متفرع من شارع الجيش المؤجر /هاله محمود فاروق
 - 33محمد فوزى السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  32413وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه قطعه رقم  8طريق السويس االسماعيليه الصحراوى امام السكه الحديد
 - 34مصطفى كامل على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82425وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  184ب شارع الخضارى السالم  2المؤجر /محمد مصيلحى ابراهيم
 - 30منى محمد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  42أ حوض  212شارع اللواء شعراوى جمعه بالسالم  2المؤجر /شعبان السيد عبدالجليل
 - 38محمد محمود مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82534وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  21شارع العيسوى من شارع الجيش المؤجر /حسانين محمود هاشم
 - 34منى سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82423وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  4شارع الجامعه بجوار المحطه االقليميه السالم 1المؤجر /صالح الصغير محمد
 - 32سعيد محمد سعيد على محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82418وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم 1شارع  0من شارع محمد عبده ميدان الكسارة المؤجر  /هنية محمد على ابو طالب
 - 31مصطفى عبدهللا عباس حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04505وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2العقار رقم  4شارع التحرير المؤجر شريهان طه محمود
 - 45صالح سيد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3بداخل الممر الكائن ببرج االصدقاء بالعقار رقم  22شارع رياض المؤجر/ناصرعلى محمد
 - 41محمد عادل احمد امين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80821وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  352بالدور الثالث ببرج الشروق بأبراج الصفوة المؤجر /طارق عادل احمد
 - 42عمرو سعيد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82410وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  08شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /سيد حسن احمد
 - 43اسماعيل حسين ابراهيم عبدالعظيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محلين ىارقام  85 , 01مفتوحين على بعض مركز شباب المثلث
 - 44جورج سمير ميخائيل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  03شارع صالح الدين االيوبى المؤجر السيد على على
 - 40مصطفى عبدهللا عباس حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04505وفي تاريخ  25121150تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  4شارع التحرير المؤجر /شريهان طه محمود
 - 48عبدالاله عبده عبدالاله محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :افتتاح فرع 28 /شارع على امين

 82251وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 44السيد محمد سيد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 23 ،ش الحجاج القديم ابوعارف الجناين /السويس المؤجر /محسن سيد على
 - 42عبدهللا محمد سيد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82432وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  01ش ماهر االربعين /السويس المؤجر /عاطف فوزي محمد
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 - 41محمد عبدالرحمن سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل ببرج البركه بشارع حوده كفر حوده االربعين /السويس المؤجر /احمد صالح الدين محمد
 - 05محمد سيد على محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82431وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /حمدى محمد على
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  1ش عامر الجناين /السويس
 - 01منى السيد ياسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83012وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
قطعه رقم  041حوض  188شارع عثمان بن عفان بالسالم  1المؤجر /رفقي عبد السالم السيد
 - 02نبيهه خيري محمد ضاحي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  44323وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  12شارع الشيخ محمد عبده المؤجر/احمد السيد عبدالفتاح
 - 03جمال ابراهيم عبدالواحد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82433وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /والده
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  82ش القزاز كفر النجار االربعين /السويس
 - 04عمر عصمت عبدالغني على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22128وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  B6/B5بالمركز التجارى بورتو السخنه ميجا مول
 - 00عمر عصمت عبدالغني على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22128وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  11عمارات ش ابوبكر الصديق بالسالم 1المؤجر /خالد بيومى حسانين
 - 08مصطفى عبدالمحسن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  8ش الجهاد االربعين /السويس المؤجر /صابرين على يوسف
 - 04خالد محمود احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 4 ، :شارع الشهداء ببرج النور ملك الطالب

 44454وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 02خالد محمود احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  44454وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان  4شارع الشهداء ببرج النور ملك الطالب والمودع برقم  234بتاريخ 14/51/2513
 - 01عبدالسالم ابراهيم محمد عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 1 ، :شارع المسلماني منشيه اوالد سليم المؤجر/والده

 82428وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 85وليد على عبدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82420وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /نصره هاشم خضري
الـتأشير ، :ش المعالي برج رقم  1ش دارك الصباح فيصل /السويس
 - 81احمد عبدالسيد احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82435وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /نجدي توفيق احمد
الـتأشير ، :محل  4بالشارع مظلوم من كفركامل االبعين /السويس
 - 82جاد للتجاره والتوزيع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04802وفي تاريخ  25121158تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،محليين مفتوحين على بعض بالعقار رقم  12شارع على سليمان بجوار مساكن العبور المؤجر /احمد عبدالعزيز عبدالكريم
 - 83بدوى محمد حسين عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  38223وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالدور االرضي بالعقار رقم  04شلرع امين الحسيني الفرز المؤجر/شحاته علي رضوان
 - 84بدوى محمد حسين عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  38223وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالدور االرضي بالعقار رقم  04شارع امين الحسيني الفرز الموجر /شحاته علي رضوان
 - 80اسالم رجب احمد محمود علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82438وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  08تعاونيات سبيكو المؤجر/سيده علي
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 - 88محمد محمود حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الغاء الفرع

 04212وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 84محمد محمود حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الغاء الفرع المودع برقم 1004في 2/3/2512

 04212وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 82محمد محمود حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04212وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3الدور االرضي برج المروان قطعه رقم  80شارع النيل قسم المغربي
 - 81كمال محمد الشحات موافى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82431وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  45شارع صالح الدين ببرج شنتكلير المؤجرة /امنيه متولى على
 - 45بوستينا يوحنا داود خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  12شارع الغورى كفر محمد سالمة المؤجر /سمية فخرى
 - 41سعد محمد حماده ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  1شارع السيد فياض كفر حوده المؤجر /عصمت فخري داوود
 - 42محمد صالح داود ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82430وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /عمر سليمان محمد
الـتأشير ، :شقه بالدور االرضي بالعقار رقم  0شارع بشير قريه عامر
 - 43نهى خليل صبحى خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 2 ، :شارع القاضي المؤجر/صالح حسين حسني

 83432وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 44نهى خليل صبحى خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 2 ، :شارع القاضى المؤجر صالح حسين حسنى

 83432وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 40فادى ايمن اديب عياد فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82445وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  152ب الجميعى حوض  182السالم 2المؤجر /ايمن اديب عياد
 - 48مريم ابراهيم محمد عبد الحق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82211وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالدور السادس بالعقار رقم  1شارع عرفات بورتوفيق المؤجره /نبيله السيد احمد
 - 44اليوجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82432وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل
بالعقار رقم  20شارع القرعانى المؤجرة /فاطمه ابوالحسن محمد
 - 42مدحت صالح احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84040وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  88شارع الشهيد احمد عبدالعزيز ببرج الجابر المؤجر /احمد جابر السيد
 - 41روح مصطفي عبد الباري الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82434وفي تاريخ  25121154تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  20قطعه رقم  38ب بشارع البوسته بالسالم  1المؤجر /زكريا ابراهيم محمد
 - 25ابراهيم يوسف عبد ربه محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :جنيفه  /الجناين  /السويس

 82444وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان ,

 - 21عبد الرحمن ابو المجد احمد محمد مصطفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82440وفي تاريخ  25121152تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عقار رقم  10شارع عمر بن عبد العزيز المؤجر /عالء الدين سيد خليل
 - 22عالء محمد جميل على عبدهللا الكحكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82123وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3ب بجوار مؤسسه المالحه بالعقار رقم  31برج مصر المحروسه المدينه الرياضيه المالحه
المؤجر/سكينه لي جنان
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 - 23عمرو مصطفى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82448وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  3شارع سعد زغلول المؤجر ابراهيم يونس هديه
 - 24محمد عبدالحميد احمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82235وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العقار رقم  1شارع صالح خيري المؤجر/علي حسين محمد علي
 - 20محمد كمال حسان قاسم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  11بالقطعه رقم  44طريق ناصر المؤجر/مرفت عبد الودود سالم
 - 28محمد قطان خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 15 ، :شارع ثروت قريه عامر المؤجر وليد محمود محمد
 - 24صباح السيد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ  25121152تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  12شارع االنصاري المؤجر/صالح محمد محمد
 - 22محمد عبد المنعم عفيفي عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82402وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  12بمنطقه السحاب المؤجر /غريب حسن علي
 - 21احمد عبدالستار عزقالنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82404وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  244ب شارع جمال عبدالناصر تعويضات السالم 2المؤجر /وائل سعيد يوسف
 - 15ايمن محمد احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82400وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم 34ب شارع عمر بن العزيز سالم  1المؤجر /شوقي احمد عمر
 - 11سعيد نجاتي علي بكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82403وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،شارع العمده بجوار مدرسه سعيد البشاشكي المؤجر/السيد احمد احمد
 - 12معتز عبدالباسط محمد الطاهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82401وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  212أ شارع  100بكفر احمد عبده المؤجر /غريب السيد محمد
 - 13فكريه محمود فرج بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  00241وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  18بشارع  100طريق ناصر بكفر احمد عبده الجديد المؤجر /جمال سليم عبدالرحيم
 - 14ياسر عبدالعال موسى رشوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82408وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره رقم81شقه  23مساكن النور المؤجر حسن صبري الصغير
 - 10جيهان عنتر عبد هللا عبد الغني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82402وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  01شارع المرازيقي عرب المعمل المؤجر/احمد سيف علي
 - 18الصباح عارف فايز محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82480وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  1شارع محمد النحاس عرب المعمل المؤجر /حسن عبدالرحيم خالف
 - 14صابر منيب ناشد شرقاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الخواطرة القديمه كبريت المؤجر /عاطف منيب ناشد

 82482وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12بشرى محمد محمود خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82484وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  0بالعقار رقم  383شارع  23يوليو المؤجر /فرج شعراوى محمد
 - 11حسني محمد حسين جيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82482وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محلين مفتوحين علي بعض بالعقار رقم  041شارع عثمان بن عفان السالم 1المؤجر/محمد صالح عواد
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 - 155حنان صموئيل يوسف سيدهم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81825وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3بالعماره رقم  42مدينه الكوثر المؤجر جميل عبده موسى
 - 151حنان صموئيل يوسف سيدهم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محالت مدينه النور محل رقم  02ع 01

 81825وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 152احمد محمد عيد الغبارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82485وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1قطعه  1حوض  34االنشاء والتعيمر شارع على بن ابى طالب السالم 1
 - 153ساره نهاد نجم الدين شاكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82483وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  31شارع عدلي المؤجره/امال محمد المهدي عبدهللا
 - 154ابراهيم على محمد طلب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04212وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء المحل الرئيسى االخر المودع برقم  132فى 21/2/2518
 - 150احمد مشوادى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82488وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  311شارع عبدالسالم عارف وحارة حسونه المؤجر /ورثة محمد احمد ادم
 - 158محمد امين محمود صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82401وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  3بحارة خضر متفرع من شارع الباسل المؤجر /محمد احمد جادالرب
 - 154ضياء احمد محمد عيد الغباري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82481وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطعه رقم  1حوض  34االنشاء والتعمير بالسالم  1المؤجر/احمد محمد عيد
 - 152طه حسن عبدالظاهر سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82484وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  34شارع الجامع منشية الرجوله المؤجر /سيد حسن عبدالظاهر سيد
 - 151غريب عبد اللطيف يونس عبد اللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :قطعه  233حوض  150شارع ابو زر الغفاري السالم  1ملك الطالب
 - 115سحر فاروق السيد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82448وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  0شارع الشيخ محمد عبده المؤجر/احمد حسن علي حسن غازي
 - 111فاطمه جابر حسن علي خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82443وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  1شارع مختار الصيفي منشيه احمد عرابي المؤجر/حسن بكر بكر
 - 112عطيات عبد هللا سليمان سالمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  142بسوق المشتل الجديد تابع لحي االربعين
 - 113معاذ ابراهيم متولي محمد طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالقطعه رقم  1813شارع عباس محمود العقاد السالم1
 - 114فرج صالح هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82445وفي تاريخ  25121113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  28بالدور االرضي بسور نادي الغريب الرياضي المطل علي شارع هدي شعراوي
 - 110كريم محمد نصر الدين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  1شارع تل القلزم المؤجر /عمرو محمد سليم حجاب
 - 118امنه احمد عبد اللطيف حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  1بمنطقه المشروع بقريه عامر المؤجر /احمد صالح اسماعيل
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 - 114عاصم غريب مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  1عقار رقم  23شارع بنك مصر

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة
 84205وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 112عاصم غريب مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84205وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء المحل الرئسى االخر المودع برقم  1520فى 14/2/2512
 - 111علي محمد حامد يونس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالدور االرضي بالعنوان  01شارع الباسل كفر احمد عبده القديم المؤجر/ناصر محمد علي يوسف
 - 125وائل غريب احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  2بالعماره رقم  02بتعاونيات اسبيكو المؤجر /حبيب حسن حبيب
 - 121اسامه مصطفى عبدالوهاب عبدالباسط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80442وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  18شارع ابوسيال المؤجر /حسن محمود احمد
 - 122سالم سالمه سالم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82425وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  0ش الرحمه المؤجر /محمود عباس
 - 123سالمه سالم رفيع سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  18شارع ابوسيال المؤجر /حسن محمود احمد
 - 124سيد عبدالرحيم سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41084وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  2شارع النور التوفيقيه السالم 2المؤجر /حسن عبدهللا محمد
 - 120سيد عبدالرحيم سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41084وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع  /عقار رقم  2شارع النور التوفيقيه السالم  2المؤجر حسن عبدهللا محمد
 - 128محمود سيد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  10شارع المنصورة بكفر فؤاد المؤجر /اشرف حسن بكر
 - 124مصطفى حنفى على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  44أ شارع ابوبكر الصديق السالم  1المؤجر سيد حنفى على
 - 122محمد همام مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82415وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  14شارع الجمهوريه السالم  1المؤجر عمرو عبدهللا عباس يوسف
 - 121صفاء توفيق محمود توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  2شارع السيد هاشم امام جمعية ابنود المؤجر /عمرو محمد ابوالمجد
 - 135احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 1 ، :شارع النور المؤجر /عادل عشرى احمد

 40258وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40258وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  128بمنطقة الكبانون المؤجر /محمود لطفى محمود شاور
 - 132احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40258وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى بالعقار رقم 124ب شارع الشهيد حسنى دسوقى السالم  2المؤجر والده
 - 133سامح مشمش لبيب سمعان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بقرية جنيفه ميدان المحطه المؤجر /شوقى ابراهيم سالمه
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 - 134محمد امين محمد بغدادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01208وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع ابوالمجد مرزوق السالم  1المؤجر /محمود اسماعيل احمد
 - 130احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 1 ، :شارع النور المؤجر /عادل عشرى احمد

 40258وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 138سماح عزمى كامل سمعان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34842وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  4شارع البرج المؤجر /محمود احمد محمود
 - 134سماح مصطفى دسوقى امين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04220وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  12شارع النصارى والكيال المؤجرة /نسرين حسين محمد غزال
 - 132مؤسسه محسب العمال الغطس واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ  25121110تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  01شارع الباسل امام وابور المياه المؤجر احمد محمد حسين على مبارك
 - 131عبدالفتاح احمد على احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  03320وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 3 ، :شارع الشيخ مسعود المؤجر /صالح يوسف عبدالكريم
 - 145محمود احمد حسن عارف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  4شارع الدمرداش زرب المؤجر /حسام محمود محمد يوسف
 - 141احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 1 ، :شارع النور المؤجر /عادل عشرى احمد

 40258وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142خالد على حسن محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82420وفي تاريخ  25121110تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  01شارع المرازيقى عرب المعمل المؤجر /احمد سيف على
 - 143ساميه نصيف حافظ تاوضروس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82214وفي تاريخ  25121114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3بالعقار رقم  211شارع ماهر المؤجرين /حسانى محمد عاشور و صابر لوز حبيب وعبدالناصر
عبده قايد
 - 144عبدهللا حبيب ابو الحمد عبد الحبيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82413وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  111شقة  3الدور االرضى كفر حودة المؤجر/سيد عنان محمد حسنى
 - 140صيدلية الدكتورة ندا ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82410وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى بالعقار رقم  131شارع عطيه بن نافع حوض  2السالم  2المؤجر/ابو المجد محمد ابو
المجد
 - 148ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 15 ، :شارع السادات المؤجر محمد مبارك محمد

 88284وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 144ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  41محالت الغريب

 88284وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142محمود غريب عبد الحكيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير34 ، :م عدلي منصور

 82412وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,

 - 141محمد غريب رجب محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82552وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  12شارع  24اكتوبر اهالى فيصل المؤجر محمد سهام الدين عباس
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 - 105غريب حسن عبدهللا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82418وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :منفذ تابع لمشروع االنتاج الحيوانى بجوار ابن الحته الغريب
 - 101ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88284وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح رئيسى اخر 15 /شارع السادات المؤجر محمد مبارك محمد
 - 102هدير طارق محمد عزت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر/محمد عبد العظيم
الـتأشير ، :محل رقم  2شارع ابو بكر الصديق السالم 1
 - 103فيفي حامد سيد احمد فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82052وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالقطعه رقم  212ب حوض  18شارع النور السالم /1فيصل /السويس المؤجر محمود موسى السيد
 - 104فاطمه محمد مبارك الكلحى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82053وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  12من ش مدرسه احمد شوقي االبتدائيه ش النيل /االربعين /السويس المؤجر ربيع محمد ابوبكر
 - 100احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره  11حوض  24ش عبدهللا بنهايه ش مصطفى الوكيل كفر سليم الحى ملك رمضان سليمان محمد
 - 108احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تحويل فرع الى محل رئيسى اخر والمودع برقم 2315
 - 104محمد جميل حسين على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82050وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع المراغي كفر النجار االربعين /السويس المؤجر /محمود جميل حسين على
 - 102احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره  11حوض  24ش عبدهللا بنهايه ش مصطفى الوكيل كفر سليم الحى ملك رمضان سليمان محمد
 - 101احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 3 ، :ش اسحاق من ش المدينه المنوره المؤجر محمد على محمد
 - 185احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل الفرع الى رئيسى اخر

 02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 181احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره  11حوض  24ش عبدهللا بنهايه ش مصطفى الوكيل كفر سليم الحى ملك رمضان سليمان محمد
 - 182احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 3 ، :ش اسحاق من ش المدينه المنوره المؤجر محمد على محمد
 - 183احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :تعديل الفرع الى رئيسى اخر

 02230وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 184لطفى حسن احمد عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82051وفي تاريخ  25121111تم تعديل العنوان  ,وصف
ملك الطالب
الـتأشير ، :محل رقم 1بالعقار رقم  1حاره محمد سالمه من ش احمد عرابي /االبعين /السويس
 - 180احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع /محل رقم  1عماره  2شارع التوفيقيه السالم  2المؤجر مصطفى زكريا محمد
 - 188احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ  25121125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع /محل رقم  1عماره  2شارع التوفيقيه السالم  2المؤجر مصطفى زكريا محمد
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 - 184فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82014وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /محمود محمد محمود
الـتأشير ، :محل رقم  14العقار رقم  12ش البحريه و ش الجالء السويس
 - 182فواز تريد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82012وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل
رقم  2 1مفتوحين على بعض بالعقار رقم  84ب شارع بترول خليج السويس السالم  1المؤجر دعاء عبدهللا جاد
 - 181احمد امين احمد عبدالفتاح الشرقاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  85311وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  32عماره  32تعاونيات البحر االحمر المؤجر عصام عبدالحميد عبد المنعم
 - 145دياب عبدالحميد على السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82052وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
ملك الطالب
الـتأشير ، :ش كامل حاره مرعي خلف وليد الغاطس حي الكويت  /االربعين
 - 141محمد عبدالحكيم توفيق عبدالحكيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  44430وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان ,
ملك /محمد عبد الحكيم توفيق عبد الحكيم
وصف الـتأشير 23 ، :شارع الشهداء محل رقم  / 4السويس
 - 142ابتسام جمال انور محمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82011وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العقار رقم  314شارع الجيش خلف عقار لولوه الروضه بجوار مكتبه الكيال المؤجر زكريا احمد سليمان
 - 143اماني ولسن نجيب روفائيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82054وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بشارع التحرير /السويس المؤجر /كريم عماد عصمت
 - 144محمد صبرى محمود سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82015وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  3شارع مدينه النور المؤجر مدحت ابراهيم نصر
 - 140فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82014وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم 14العقار رقم  12شارع البحرية و شارع الجالء السويس السويس المؤجر /محمود محمد محمود
 - 148سعيد احمد طنطاوى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82013وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  11شارع الجناين حوض شرق الترعه جباليه الفار المؤجر فرج احمد طنطاوى
 - 144احمد محمود عبدهللا عبد الباري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82012وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  3بشارع هاشم المتفرع من شارع ابو بكر الصديق كفر حوده المؤجر/محمد محمود عبد هللا
 - 142احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81035وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  15ش مساكن شل الجديده /االربعين /السويس المؤجر /محمد عبدالعال احمد
 - 141احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81035وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  1228السالم  1شارع حوض  354المؤجر عبدالباسط السيد عبداللطيف
 - 125احمد انصاري عبدالرحيم حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82018وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  13بشارع الجامع قريه العمده المؤجر/محمد عبدهللا قاسم
 - 121رحاب جمال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82011وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  3ش المرعي /السويس المؤجر /محمد رمضان حسن
 - 122صيدليه الدكتور /ابراهيم عليان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01811وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
ملك الطالب
وصف الـتأشير ، :محل رقم  24باعقار رقم  02مدينه النور حي عتاقه السويس
 - 123مني عبد الوهاب عبدالرازق حمدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82010وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
المؤجر /والدها
وصف الـتأشير ، :شقه بالدور الول بالعقار رقم  8ش الطائف البراجيلي /االربعين /السويس
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 - 124احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81035وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح رئيسى اخر  /شقه بالعقار رقم  15شارع مساكن شل الجديده المؤجر محمد عبدالعال
 - 120خالد السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81303وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  1شارع النهضه السويس المؤجر /عبدالرحمن على محمود
 - 128محمود ابوالحمد محمود عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار 2ب خلف بيوت الشباب

 82014وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,

 - 124كريم احمد حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82025وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2 , 1بالعقار رقم  12شارع المحروسه-المالحه-المؤجر /خالد مهاود حسن
 - 122صالح عزب صالح عزب محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82023وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 24 ، :شارع تقسيم المغربى الزراير المؤجر /محمد محمود محمد
 - 121نزيه باخوم جاد الكريم منتياس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82033وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3عماره  21شارع عدلي يكن السويس المؤجر /مينا نزيه باخوم
 - 115امنيه احمد عبد اللطيف عطيتو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82022وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  4بشارع المدارس كبريت المفارق الجناين المؤجر/مصطفي السيد حنفي
 - 111احمد فرج محمد قطب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82021وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المحل رقم 2بالعقار رقم 2شارع ابو المعاطى من شارع الباسل المؤجر/عصام محمد قطب
 - 112اسامه انيس سمير ابادير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82020وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  3أ عقار رقم  13شارع سعد زغلول المؤجر /فتحى رشوان
 - 113ياسر ابوالفضل محمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82024وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بشارع السنترال بقرية عامر المؤجر/حلمى ممدوح مرسى
 - 114محمد بدري السيد محمد حسب هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82035وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :كبريت المفارق قسم الجناين السويس المؤجر /صبحي محمود محمد
 - 110الهام محمد السيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82024وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير 15 ، :شارع صالح الدين االيوبى المؤجر /طارق محمد عبدالوهاب
 - 118محمود سيد محمد سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  08342وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  4بالعقار رقم  1بشارع صالح الدين المؤجرة /حنان عبدالخالق محمد
 - 114علي حنفي محمود ربيع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82022وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  24ش سوق النمسا التجاري السويس السويس المؤجر /جمال عبد هللا الشازلي
 - 112انتصار عبده هديه يونس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82031وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
المؤجر /ابراهيم يونس هديه
الـتأشير ، :محل رقم  3ببرج المدينة رقم  3شارع سعد زغلول
 - 111تامر سمير مهدى زايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  42مقرر السادات

 82021وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 255محمد عبدالعزيز عبدالعليم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82032وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  1شارع عالم المؤجر /رضا سعد محمد
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 - 251حسنى السيد فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24804وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  8بالعقار رقم  23شارع رياض المؤجر/حمده فرج سليم
 - 252لمياء عبد الحميد ضوي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  4بالعقار رقم  84شارع النيل المؤجر /والدها

 02414وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 253لمياء عبد الحميد ضوي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 84 ، :شارع النيل ملك والدها

 02414وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 254سيد يوسف احمد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82038وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قطعه رقم  341ب حوض  183شارع السيده زينب السالم  1فيصل ملك الطالب
 - 250لمياء عبدالحميد ضوى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  4بالعقار رقم  84شارع النيل المؤجر /والدها

 02414وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 258كريم عبدالحميد رضوي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82034وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  3بالعقار رقم  84ش النيل االربعيم السويس المؤجر /والده
 - 254نعمات جمعه عبد العاطي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  28412وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  1شارع كامل مرسى عمر بن عبدالعزيز المؤجر /خالف امين محمد
 - 252نعيمه محمد عباس بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :العقار رقم  0أ شارع جمال عبدالناصر السالم2

 82041وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 251محمود عبدالمحسن حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82045وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  11شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /فهيم ابراهيم ابراهيم
 - 215نعمات جمعه عبد العاطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  28412وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  1شارع كامل مرسى عمر بن عبدالعزيز المؤجر /خالف امين محمد
 - 211كريم صالح محمد عبدالفتاح السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82048وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  35شارع عمرو بن العاص السالم  2المؤجر احمد طلعت احمد
 - 212منال محمد النمر محمد نور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82032وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  14شارع سعيد الشاعر من شارع احمد عرابي المؤجر /مهران فراج مهران
 - 213شيماء حسين عبدالحميد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82034وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  13ببرج االوائل تقسيم المحروسه المالحه الجديده المؤجر /وائل ذكى نورالدين
 - 214محمود احمد محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82031وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  100شارع الشهيد محمد خليل بحوض الدرس المؤجر /سيد ابراهيم ربيع
 - 210محمد سيد محمد عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ  25121128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  110شارع راشد المالحه السويس المؤجر /عبد القادر عبد الفقار مرسي
 - 218هاني الغريب محمد اليسطويسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  0شارع المحبه الجناين /السويس

 82040وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان ,
المؤجر /محمود فرحات جمال

 - 214هشام عادل جوده عبيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  32ش الشيخ محمد عبده السويس /السويس المؤجر /محمود محمد السيد
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 - 212سحر محمد احمد الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88213وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم  4ش الشهداء برج النورالسويس المؤجر /احمد ابراهيم
 - 211مؤسسه عبدهللا هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 11 ،ش مصطفى حسن بالمنطقه الصناعيه القديمه االربعين /السويس المؤجر /والده
 - 225احمد حسين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82002وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  212شارع ناصر المؤجر منى احمد جاد هللا
 - 221فريده صبري صابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82001وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  03شارع الراعي كفر كامل المؤجر/خالد محمد علي
 - 222ثريا عبدالمسيح عبدهللا عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82005وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  42بشار طلعت حرب السويس المؤجر /محمد طه حسين
 - 223محمد جمال محمد سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82244وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  202حوض  21السالم  1المؤجر صباح محمد محمود
 - 224عمرو احمد حلمى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شارع المحروسه اخر الفرز المؤجر وائل سيد سيد

 83141وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 220عمرو احمد حلمى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الغاء المحل الرئيسى االخر المودع برقم 3880

 83141وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 228مصطفي مدحت مصطفي وهدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير 05 ، :شارع الشيخ محمد عبده عوايد 152

 82041وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان ,

 - 224مروه محمود انور عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ  25121124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :كشك خشبي امام العماره  82مساكن النهضه عتاقه /السويس
 - 222محمد احمد السيد عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82083وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  31شارع الحسين السويس السويس المؤجر/كريم طارق محمود محمد
 - 221محمد خير قاضي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82080وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه دور  1بالعقار رقم  30شارع البطراوي الجناين /السويس المؤجر /خير قاضي محمود
 - 235ففيان عهدى مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01021وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم 24ش محمد حافظ المالحه المؤجر /محمد متولي علي
 - 231صيدليه الدكتوره  /فاطمه محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير 24 ، :ش احمد عرابى

 38828وفي تاريخ  25121122تم تعديل

 - 232صيدليه الدكتوره  /فاطمه محمد عبدالمجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  38828وفي تاريخ  25121122تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 24 /ش احمد عرابى والمودع برقم  3408بتاريخ 20/11/2555
 - 233جبريل عبدالعاطي عبدالرازق محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الدور االرضي بالعقار رقم  33شارع الجيش السويس

 82082وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
المؤجره /عزه يحي ابراهيم

 - 234محمد السيد عبده عبده فايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82084وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  18عنبرأ سوق المثلث النموذجي فبصل السويس
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 - 230عبد الرحيم نصر عبد الرحيم سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82000وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العقار رقم  1شارع النور السالم  2عتاقه السويس المؤجر /هالل عبد الرحيم سيد احمد
 - 238فتحى محمد عبدالموجود محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  00814وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  11شارع الزاويه متفرع من شارع احمد عرابي المؤجر/عادل محمود ابراهيم
 - 234ابراهيم مرسى محمد هندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82004وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  0شارع هدى شعراوى المؤجر /محمد على عبدهللا
 - 232سحر محمود عبد سعد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82001وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  12ش المنوفي كفر احمد عبده القديم االربعين السويس المؤجر /امال عبد العزيز مأمون
 - 231عايده زغلول نادهه ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88144وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره سند شارع ماهر وشارع ابو ضيف كفر شارل المؤجر/غريب فرحات سند
 - 245سيد عبدهللا عبدالنعيم عبدالرسول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01801وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  0شارع المحطه من شارع الشيخ هاشم بالفرز المؤجر/احمد عبد ربه
 - 241محمد محمد حسن عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82002وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العقار رقم  1ش حاره النصر من ش هاني كفر عقده االربعين السويس المؤجر /امين محمد
 - 242باسم سمير وهبه عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82085وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل ببرج الهندي بشارع الغوري االربعين /السويس المؤجر /السيد السيد هندي
 - 243رامى عبدالمجيد مناع عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82008وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  1بالعقار رقم  81شارع الشيخ محمد عبده المؤجر /سعيد السيد السيد
 - 244السيد العناني بكر السنطاوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82003وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شق بالدور االول بالعقار رقم  122شارع الشيخ محمد عبده السويس المؤجر /العناني بكر السنطاوي
 - 240فؤاد السيد البدوي كمال عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82088وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  21أ بالمنطقه الصناعيه بطريق السويس االسماعيليله الصحراوي
 - 248مصطفى السيد محمد سليمان ورد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82081وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
المؤجر السيد محمد سليمان
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  2ش الخور متفرع من ش البحر الغريب /السويس
 - 244هاشم عبدالمبدئ محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82004وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  18بشارع جمال عبدالناصر السالم 2عتاقه/السويس المؤجر /مجدي يوسف جندي
 - 242فيفيان عهدي مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01021وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :العقار رقم 24ش محمد حافظ المالحه المؤجر /محمد متولي علي
 - 241فيفيان عهدي مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01021وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  4بالمنطقه الصناعيه القديمه طريق االسماعيليه الصحراوى
 - 205نعمه شلبي محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82041وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1شارع النور بجمعيه تل القلزم عتاقه السويس المؤجر محمد جمال جعفر
 - 201محمد صالح الدرين حمدان حمد صديق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ  25121121تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه بالعقار رقم  81ب حوض  1بشارع عقبه بن نافع بالسالم  2عتاقه السويس المؤجر/والده
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 - 202ابراهيم محمد دياب ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81153وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم 4بالعقار رقم  14بشارع ابراهيم نافع مدينه النور اهالي عتاقه المؤجر/احمد معوض عبد العال
 - 203طلعت محمد احمد الفقي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الغاء االمحل الرئيسي االخر

 48314وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 204جالل محمد احمد عبدالغنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82045وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  12بالدور الرابع بشارع ابراهيم على بالهاويس المؤجر /والده
 - 200امنيه حسن عبدالشافى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بشارع االمام بن تميمه القطعه رقم  2121من شارع انس بن مالك السالم 1المؤجر /والده
 - 208احمد سعيد ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82043وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  08شارع عدلي يكن السويس المؤجر /ماجده محمد سليمان
 - 204جالل محمد على الصغير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82081وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه دور ارضى بالعقار رقم  280شارع  23يوليو المؤجر /محمد على الصغير
 - 202اسماء صالح احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82082وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  4بشارعغ النيل الممؤجر /محمد عبدالواحد محمود
 - 201عبد المنعم رياض محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34484وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل 1بالعقار رقم  21شارع الخلفاء المتفرع من شارع ابو بكر الصديق السالم  1المؤجر/احمد بشير احمد علي
 - 285محمد خليفه عبادى خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82084وفي تاريخ  25121121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  121بمحالت الصباح شارع الصباح المؤجر /خليفه عبادى خليفه
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بيشوى عماد فوزى فلتس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  85135وفي تاريخ 25121151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /مخبز بلدى
 - 2ايمان مصطفي موسي البياعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82324وفي تاريخ 25121151تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط /توريدات عموميه(ماعدا االنترنت)
 - 3وفاء محمود ابراهيم عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83205وفي تاريخ 25121151تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /عرض مصنفات الحاسب االلى على اجهزة البالي ستيشن
 - 4شريف السيد محمد محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04411وفي تاريخ 25121151تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اعمال هندسيه
 - 0خالد السيد عمر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04204وفي تاريخ 25121154تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تجاره وتوريد قطع غيار المعدات وايجار معدات
 - 8محمد فاروق محمد عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84032وفي تاريخ 25121154تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل /تجاره اقمشه
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 - 4محمد فوزى السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  32413وفي تاريخ 25121150تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /ورشة حدادة كريتال
 - 2رؤوف وهيب عوض عبد النور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02013وفي تاريخ 25121150تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /تجارة عالفه جمله وقطاعى
 - 1هادى عادل محمد عيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88132وفي تاريخ 25121150تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه/توزيع وتوكيالت تجاريه
 - 15محمد شوقى لبيب السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  03144وفي تاريخ 25121158تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه/عموم تصدير (فيماعدا المجموعه  11من الفقرة  38والمجموعه )8
 - 11محمد محروس رمضان يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88411وفي تاريخ 25121154تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/توريدات عموميه(دون االنترنت)ومقاوالت عموميه
 - 12مدحت صالح احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84040وفي تاريخ 25121154تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط /خدمات بتروليه ونقل مخلفات الشركات
 - 13رمضان حسن السيد تمام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88231وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
مكتب سفر ورحالت
 - 14صالح حسن حسن يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83142وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تفصيل المالبس
 - 10طارق ابراهيم سالم دياب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  30454وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل/تجاره المصوغات
 - 18على احمد محمد الخطيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80342وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه/تجاره زيوت نباتيه وتعبئتها وتوزيعها
 - 14رحاب فوزى بربرى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82315وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :مالبس جاهزه
 - 12فرج محمد وهب هللا ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81444وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/اعمال صيانه وتطوير خدمات نظافه وتوريد عماله بالداخل
 - 11محمود محمد حب هللا محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82135وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/توريدات عموميه (دون االنترنت) ونقل بالسيارات
 - 25عبدهللا محمد حسن سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01822وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل/تجاره اعالف بالجمله
 - 21عبدهللا العطار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  20124وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :تعديل /
تجاره العطار واالعشاب
 - 22محمد عبد الستار عبد الراضي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82333وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :نقل افراد بالداخل
 - 23احمد محمد ياسين خضير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82808وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل/تجاره وتوزيع الزيوت النباتيه
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 - 24محمود محمد حب هللا محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82135وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/اشغال بحريه وتموين سفن
 - 20على احمد محمد الخطيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80342وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل/معصره زيوت نباتيه
 - 28عمر محمد خليفه محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04281وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه تصدير
 - 24سالمه عاطف سالمه ميخائيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01204وفي تاريخ 25121114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :نقل عماله
 - 22محمد حسانين حسانين الشعيرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42814وفي تاريخ 25121114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط /بيع ادويه ولقاحات بيطريه
 - 21اسامه مصطفى عبدالوهاب عبدالباسط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80442وفي تاريخ 25121114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافه/سفر ورحالت بالداخل
 - 35مدحت جاد الصادق حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84454وفي تاريخ 25121114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :بقاله تموينيه
 - 31عاصم غريب مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84205وفي تاريخ 25121114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل  /مالبس اطفال
 - 32احمد فاروق عطيه محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88122وفي تاريخ 25121110تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /تجارة وتوريد مستلزمات االمن الصناعى والحمايه المدنيه للشركات والمصانع والقطاع الخاص
 - 33سامى عبدالسميع محمد مسعود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  00142وفي تاريخ 25121110تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :حذف/االستيراد
 - 34عبداللطيف على عبدالمعبود محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01808وفي تاريخ 25121110تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :حذف  /مقاوالت عموميه
 - 30ناهد سعيد مصطفى الشربينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83525وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توريد مواد غذائية
 - 38محمد يس عبدالرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه  /توريدات عموميه دون االنترنت
 - 34ممدوح سعد سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22815وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعدل الى /تخليص جمركى
 - 32سعيد فاروق سعيد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84555وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توريدات عمومية (دون االنترنت)
 - 31هاله عبدالحفيظ رجب احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88131وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/استثمار عقاري
 - 45احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل  /توزيع مواد غذائيه
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 - 41احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل  /توزيع مواد غذائيه
 - 42عالء الدين محمود كامل مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21418وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل /بقاله تموينيه
 - 43حامد حسن النجار حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34533وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه اداره وتشغيل منشئات سياحيه
 - 44ناديه احمد حسين مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82304وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :خدمات كمبيوتر ومستلزماته
 - 40زهران للتوريدات العموميه والصناعيه والبحريه المتكامله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34284وفي تاريخ
25121111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :حذف/سفر ورحالت
 - 48زهران للسفر والرحالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34284وفي تاريخ 25121111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
حذف/سفر ورحالت
 - 44حنان خلف محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84423وفي تاريخ 25121121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل /بقاله تموينيه
 - 42محمود سعد زغلول موسى هلهول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80234وفي تاريخ 25121121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل /تجهيز وتقديم المأكوالت
 - 41محمد عبد السالم حسان عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80802وفي تاريخ 25121121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :حذف/مقوالت عموميه واضافه نشاط/تصميمات واستشارات هندسيه
 - 05محمد عبد السالم حسان عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  80802وفي تاريخ 25121121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :حذف/مقوالت عموميه واضافه نشاط/تصميمات واستشارات هندسيه
 - 01ايمن عبدالواحد السيد محمد فالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82351وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط  /تصنيع الزيوت
 - 02هانى رمزى برهام جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  05424وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تخليص جمركي واعمال صيانه االجهزه الكهربائيه
 - 03جمال زكى ابوالحمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01242وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :نقل افراد بالداخل
 - 04محمد محمود فضل حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02542وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه/استيراد وتصدير في جميع المجموعات السابقه المنصوص عليها في الهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات(فيما
عدا المجموعه  11من الفقره  38من المجموعه  ) 8وتوزيع وتوريد الحبوب والغالل بالجمله
 - 00مرزوق امين احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42481وفي تاريخ 25121120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توريدات عمومية ( دون االنترنت )
 - 08حسنى السيد فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24804وفي تاريخ 25121120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تحضير وبيع فول وطعميه
 - 04فتحيه عطيه محجوب محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81451وفي تاريخ 25121128تم تعديل النشاط  ,وصف
واضافة نشاط /توريدات عموميه وتوريد ادوات صحيه
التأشير :حذف نشاط /االدوات الصحيه
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 - 02عمرو احمد حلمى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83141وفي تاريخ 25121124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل /مقاوالت عموميه واعمال الديكور
 - 01احمد سليمان على السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83145وفي تاريخ 25121124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
بقاله تموينيه
 - 85هانى رمزى برهام جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  05424وفي تاريخ 25121124تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :خدمات جمركيه واعمال صيانه االجهزه الكهربائيه
 - 81محمد الدندراوى حسين عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  34188وفي تاريخ 25121124تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /تجارة التليفون المحمول واكسسوار المحمول
 - 82سحر محمد احمد الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88213وفي تاريخ 25121124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
كافتريا لتحضير المشروبات الساخنه والبارده والعاب البالي ستيشن
 - 83عمرو جمعه عبدالحليم جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88554وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضاافة نشاط /اعمال الغطس (فيماعدا مدينتى دهب وشرم الشيخ اال بعد الحصول على موافقة المحافظة)
 - 84عايده زغلول نادهه ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88144وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعدل الى /مكتب توزيع مالبس جاهزه جمله
 - 80محمود صالح محمود يس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84142وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/اقامه وتنظيم مسابقات رياضيه
 - 88ضحى عبدالجليل فتحى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82142وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :سوبر ماركت
 - 84جهاد عبدالجليل فتحى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82141وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه/تصوير مستندات وطباعه
 - 82السالموني للتصدير واالشغال البحريه والخدمات الجمركيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 81السالموني للتصدير واالشغال البحريه والخدمات الجمركيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 45السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 41السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 42فرج محمود محمد على السالمونى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 43فرج محمود محمد على السالمونى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 44السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
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 - 40السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  21424وفي تاريخ 25121122تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافه /خدمات جمركيه  -وحذف نشاط /االستيراد
 - 48يوسف قاسم محمد محمد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  84888وفي تاريخ 25121121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط/مالبس
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مجدي اسحق زكي عطاهلل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82452وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 2صالح سيد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3روح مصطفي عبد الباري الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82434وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 4الصباح عارف فايز محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82480وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 0صابر منيب ناشد شرقاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82482وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 8خالد على حسن محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82420وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4غريب حسن عبدهللا محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82418وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 2رحاب جمال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82011وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 1محمد بدري السيد محمد حسب هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82035وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 15ثريا عبدالمسيح عبدهللا عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82005وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11ابراهيم مرسى محمد هندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82004وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12خالد محيسن سالمه فريج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82450وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13مصطفى عبدهللا عباس حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  04505وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 14السيد محمد سيد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 10عبدهللا محمد سيد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82432وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 18اليوجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82432وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 14جيهان عنتر عبد هللا عبد الغني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82402وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12فرج صالح هاشم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82445وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11محمود احمد حسن عارف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 25مني عبد الوهاب عبدالرازق حمدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82010وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21ياسر ابوالفضل محمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82024وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22نعيمه محمد عباس بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82041وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 23سحر محمود عبد سعد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82001وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24احمد سعيد ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82043وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 20اوتو محمد للسيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82313وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 28عمرو محمد عبدالمبدئ محمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82458وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24عمرو سعيد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82410وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22اسماعيل حسين ابراهيم عبدالعظيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21حنان صموئيل يوسف سيدهم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81825وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 35كريم محمد نصر الدين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31احمد انصاري عبدالرحيم حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82018وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 32الهام محمد السيد عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82024وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 33كريم عبدالحميد رضوي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82034وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 34محمد السيد عبده عبده فايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82084وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 30منى سعيد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82423وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 38محمد عبدالرحمن سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34محمد سيد على محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82431وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32معاذ ابراهيم متولي محمد طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31مؤسسه محسب العمال الغطس واالشغال البحريه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ 25121110تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 45فيفي حامد سيد احمد فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82052وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41محمد صبرى محمود سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82015وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82014وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43جبريل عبدالعاطي عبدالرازق محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82082وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44يوسف محمد فاروق ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82451وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 40سعيد محمد سعيد على محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82418وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 48عمرو مصطفى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82448وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 44معتز عبدالباسط محمد الطاهر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82401وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42علي محمد حامد يونس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 41محمود ممدوح عبد الحفيظ محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82423وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 05فاطمه محمد مبارك الكلحى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82053وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 01تامر سمير مهدى زايد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82021وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 02محمد عبدالعزيز عبدالعليم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82032وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 03لمياء عبد الحميد ضوي محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02414وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 04محمد خير قاضي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82080وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 00جالل محمد على الصغير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82081وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 08اسماء صالح احمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82082وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 04محمد مصطفى خليفه شعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82318وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 02محمد خيري صابر رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82415وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 01جورج سمير ميخائيل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 85ابراهيم يوسف عبد ربه محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 81بشرى محمد محمود خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82484وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 82حسني محمد حسين جيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82482وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 83امنه احمد عبد اللطيف حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 84اماني ولسن نجيب روفائيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82054وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 80احمد عبدالعال احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  81035وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص

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

47

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 88نعمات جمعه عبد العاطي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  28412وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 84عبد الرحيم نصر عبد الرحيم سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82000وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 82اسالم سامح سامي محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82453وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 81مصطفى عبدالمحسن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 45سعيد نجاتي علي بكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82403وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41عطيات عبد هللا سليمان سالمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42محمد همام مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82415وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43لطفى حسن احمد عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82051وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44محمود عبدالمحسن حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82045وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 40محمد محمد حسن عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82002وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 48امنيه حسن عبدالشافى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 44وليد محمد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82454وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 42عمر عصمت عبدالغني على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  22128وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41بوستينا يوحنا داود خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 25احمد مشوادى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82488وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمد امين محمود صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82401وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22صفاء توفيق محمود توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 23ياسر امين حافظ محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  88284وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24محمود ابوالحمد محمود عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82014وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 20اسامه انيس سمير ابادير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82020وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 28فريده صبري صابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82001وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24اسماء حسين حفني مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82310وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22مصطفى كامل على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82425وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21منى محمد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 15نهى خليل صبحى خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  83432وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11احمد محمد عيد الغبارى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82485وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12ساره نهاد نجم الدين شاكر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82483وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13وائل غريب احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14سعيد احمد طنطاوى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82013وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 10احمد محمود عبدهللا عبد الباري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82012وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 18مصطفي مدحت مصطفي وهدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82041وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 14مروه محمود انور عبداللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12محمد احمد السيد عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82083وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11ساميه نصيف حافظ تاوضروس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82214وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 155محمود متولي محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40328وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 151احمد رضا محمد محمود سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 152محمد صالح داود ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82430وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 153محمد كمال حسان قاسم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 154سالم سالمه سالم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82425وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 150عبدهللا حبيب ابو الحمد عبد الحبيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82413وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 158محمود سيد احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 154منال محمد النمر محمد نور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82032وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 152مؤسسه عبدهللا هالل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 151كريم صالح محمد عبدالفتاح السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82048وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 115احمد حسين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82002وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111باسم سمير وهبه عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82085وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 112ماريهان بولس وهبه بولس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82314وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 113جمال ابراهيم عبدالواحد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82433وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 114سعد محمد حماده ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 110ايمن محمد احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82400وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 118مصطفى حنفى على محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 114صيدلية الدكتورة ندا ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82410وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112ابتسام جمال انور محمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82011وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111شيماء حسين عبدالحميد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82034وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 125رامى عبدالمجيد مناع عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82008وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121جالل محمد احمد عبدالغنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82045وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122هبه عبدهللا احمد خميس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82312وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 123رغده عادل ابوالفتوح محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82311وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 124بشير سيد عبد الجواد سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 120مصطفى سعيد عباس محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82422وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 128عبدالسالم ابراهيم محمد عيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82428وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 124احمد عبدالستار عزقالنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82404وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122سحر فاروق السيد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82448وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 121محمد جميل حسين على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82050وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 135احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 131فتحي محمود محمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82014وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 132فواز تريد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82012وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 133محمد سيد محمد عبد القادر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82042وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 134مصطفى السيد محمد سليمان ورد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82081وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 130هاشم عبدالمبدئ محمد عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82004وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 138احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 134جيهان عبدهللا حسني عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82312وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 132عصام عبدالحميد سيد حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82411وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 131اسالم رجب احمد محمود علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82438وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 145محمد قطان خليل اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82444وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 141صباح السيد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82441وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142سالمه سالم رفيع سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82421وفي تاريخ 25121114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 143سيد عبدالرحيم سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41084وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 144صالح عزب صالح عزب محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82023وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 140نزيه باخوم جاد الكريم منتياس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82033وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 148فؤاد السيد البدوي كمال عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82088وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144محمد عبدالستارعطيه بالش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82452وفي تاريخ 25121151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 142صالح الدين محمد مرسي بشندي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82451وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141فادى ايمن اديب عياد فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82445وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 105عبد الرحمن ابو المجد احمد محمد مصطفي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82440وفي تاريخ 25121152تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 101ياسر عبدالعال موسى رشوان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82408وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 102احمد رافت رمضان حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  40258وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 103سامح مشمش لبيب سمعان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82424وفي تاريخ 25121110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 104هدير طارق محمد عزت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 100علي حنفي محمود ربيع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82022وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 108انتصار عبده هديه يونس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82031وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 104سيد يوسف احمد يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82038وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 102محمد خليفه عبادى خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82084وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 101اسالم صالح التهامى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82413وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 185كمال محمد الشحات موافى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82431وفي تاريخ 25121154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 181محمد عبد المنعم عفيفي عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82402وفي تاريخ 25121111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 182فاطمه جابر حسن علي خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82443وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 183محمود غريب عبد الحكيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82412وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 184امنيه احمد عبد اللطيف عطيتو  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82022وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 180احمد فرج محمد قطب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82021وفي تاريخ 25121120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 188محمود احمد محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82031وفي تاريخ 25121128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 184فيفيان عهدي مهنى قالده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  01021وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 182نعمه شلبي محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82041وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 181محمد صالح الدرين حمدان حمد صديق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 145محمد جمال عبدالعال حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82414وفي تاريخ 25121150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141وليد على عبدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82420وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142احمد عبدالسيد احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82435وفي تاريخ 25121158تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 143ضياء احمد محمد عيد الغباري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82481وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 144طه حسن عبدالظاهر سيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82484وفي تاريخ 25121112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 140غريب عبد اللطيف يونس عبد اللطيف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82442وفي تاريخ 25121113تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 148دياب عبدالحميد على السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82052وفي تاريخ 25121121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 144كريم احمد حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82025وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142هاني الغريب محمد اليسطويسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82040وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141هشام عادل جوده عبيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82044وفي تاريخ 25121124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 125السيد العناني بكر السنطاوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  82003وفي تاريخ 25121122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد زكريا محمد صميده  ،تاجر  ،سبق قيده برقم  02230وفي تاريخ 25121111تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تاريخ 25121151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82324الى :مكه لالضاءة الحديثه والتوريدات
العموميه
 ، - 2فى تاريخ 25121151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  04411الى :مؤسسه العجوز لالعمال الهندسيه
 ، - 3فى تاريخ 25121151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  83205الى :تشلسى Shelse
 ، - 4فى تاريخ 25121151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82338الى :سان مار مارين سيرفيس
 ، - 0فى تاريخ 25121154 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  04204الى :مكتب الواحه للتجاره وتوريد المعدات
 ، - 8فى تاريخ 25121154 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88411الى :كامب ايجيبت ترافيل
 ، - 4فى تاريخ 25121152 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  83142الى :مؤسسه النور لتفصيل المالبس
 ، - 2فى تاريخ 25121152 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88231الى :مكتب الحسن للسفر والرحالت
 ، - 1فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  84132الى :اي ستور i store
 ، - 15فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82333الى :مؤسسه مكه للتوريدات العموميه ونقل
االفراد بالداخل
 ، - 11فى تاريخ 25121112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82808الى :توب اويل
 ، - 12فى تاريخ 25121112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42222الى :الحكيم لالطارات والبطاريات
 ، - 13فى تاريخ 25121114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42814الى :المركز البيطرى الحديث
 ، - 14فى تاريخ 25121114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  84205الى :ديزنى لمالبس االطفال
 ، - 10فى تاريخ 25121114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  80442الى :نور الهدي للسفر والرحالت
 ، - 18فى تاريخ 25121114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  84454الى :الشناوي لتجاره المواد الغذائيه
 ، - 14فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  01808الى :الشبراوى
 ، - 12فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  00142الى :المهندس للتخليص الجمركي
 ، - 11فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88122الى :الحمد للتجارة والتوريد
 ، - 25فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22815الى :الغاء السمه التجاريه
 ، - 21فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  01808الى :مؤسسه الشبراوى للتوريدات العموميه
 ، - 22فى تاريخ 25121110 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  01208الى :مكتب البغدادى للمقاوالت والتوريدات
 ، - 23فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82304الى :الرائد
 ، - 24فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82304الى :الرائد
 ، - 20فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  34284الى :زهران للتوريدات العموميه والصناعيه
والبحريه المتكامله
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 ، - 28فى تاريخ 25121111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88131الى :مكه المكرمه للتوريدات العموميه
واالستثمار العقاري
 ، - 24فى تاريخ 25121121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  80234الى :مطعم المحروسه
 ، - 22فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  80314الى :جى جى لتجارة االدوات المنزليه
 ، - 21فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88225الى :ميجاتك للتوريدات العموميه
 ، - 35فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  02542الى :الفضل للتخليص الجمركي والتوريدات
واالستيراد والتصدير
 ، - 31فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82351الى :العادليه للتجاره وتصنيع وتكرير وتعبئه
الزيوت
 ، - 32فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  05424الى :الضحى للتخليص الجمركي
 ، - 33فى تاريخ 25121128 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  81451الى :القناوى للتوريدات العموميه وتوريد
االدوات الصحيه
 ، - 34فى تاريخ 25121124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  83145الى :الصفوه لتجاره المواد الغذائيه
 ، - 30فى تاريخ 25121124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  83345الى :مطعم اسماك كابوريانا
 ، - 38فى تاريخ 25121124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  05424الى :الضحى للخدمات الجمركيه
 ، - 34فى تاريخ 25121124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88213الى :جوجو لتحضير وتقديم المشروبات
الساخنه والبارده والعاب البالي ستيشن
 ، - 32فى تاريخ 25121124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  83141الى :مكتب اتقان للمقاوالت
 ، - 31فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  21424الى :السالموني للتصدير واالشغال البحريه
والخدمات الجمركيه
 ، - 45فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  84142الى :اي يو اف AUF
 ، - 41فى تاريخ 25121122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  38828الى :صيدلية المختار
 ، - 42فى تاريخ 25121121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88824الى :مؤسسة االصدقاء لتعبئة وتوريد المواد
الغذائيه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

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

56

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ايمان السيد أحمد وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 33010 :وفى تاريخ  25121154تم محو/شطب السجل
شطب لحل الشركه
 - 2كريمه يس مدني وشركاها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 43255 :وفى تاريخ  25121150تم محو/شطب السجل
شطب للوفاه
 - 3محمد نجيب عبد اللطيف وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 02121 :وفى تاريخ  25121114تم محو/شطب
السجل شطب العتزاله التجارة نهائيا
 - 4خلفاء محمود على الحداد  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 21543 :وفى تاريخ  25121112تم محو/شطب السجل
شطب لحل الشركه
 - 0محمد سعيد امين عطوان وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 82184 :وفى تاريخ  25121121تم محو/شطب
السجل شطب لحل الشركه
 - 8على عبدالرحمن موسى حسن وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 88425 :وفى تاريخ  25121128تم
محو/شطب السجل حل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا
 - 4عبدالعزيز محمد السيد وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 80141 :وفى تاريخ  25121122تم محو/شطب
السجل حل الشركه وتمام تصفيتها نهائيا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1ورثة زكى يوسف عبدالرحمن توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  84244،وفي تاريخ  25121151،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12550555،جنيه
 - 2احمد حلمى محمد بدر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  15024،وفي تاريخ  25121111،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  255555550555،جنيه
 - 3بهاء الدين احمد حلمى بدر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  15024،وفي تاريخ  25121111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  255555550555،جنيه
 - 4احمد حلمى بدر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  15024،وفي تاريخ  25121111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  255555550555،جنيه
 - 0محمد لطفى الطيب تمام وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  82115،وفي تاريخ  25121121،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2555550555،جنيه
 - 8كيرلس شحاته وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  84225،وفي تاريخ  25121122،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1255550555،جنيه
 - 4هناء عيسى وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21185،وفي تاريخ  25121120،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  4120055،جنيه
 - 2كريم عادل نصير وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  82512،وفي تاريخ  25121128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25550555،جنيه
 - 1كريم عادل نصير وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  82512،وفي تاريخ  25121128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25550555،جنيه
 - 15احمد صالح سيد محمد علي وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  41553،وفي تاريخ  25121124،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  85555550555،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه عربيع اون الين للوساطه فى االوراق الماليه  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  82421وفي تاريخ 25121110
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل عنوان المركز الرئيسى  10 /شارع فوزى المطعى باشا
 - 2على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تحويل الفرع الى مركز عام  1شارع حامد احمد على من شارع ناهيا
 - 3على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :شارع بورسعيد

 88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,

 - 4محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تحويل الفرع الى مركز عام  1شارع حامد احمد على من شارع ناهيا
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 - 0محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع بورسعيد

 88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل

 - 8على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تحويل الفرع الى مركز عام  1شارع حامد احمد على من شارع ناهيا
 - 4على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :شارع بورسعيد

 88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل العنوان ,

 - 2محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تحويل الفرع الى مركز عام  1شارع حامد احمد على من شارع ناهيا
 - 1محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع بورسعيد

 88234وفي تاريخ  25121112تم تعديل

 - 15محمد علي محمد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 18 /شارع الشهداء محل رقم 1
 - 11محمد علي محمد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 13 /شارع سعد زغلول محل رقم 4
 - 12محمد علي محمد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 20 /ب شارع حافظ ابراهيم محل رقم  1,2المالحه
 - 13محمد علي محمد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 28 /شارع قصر النيل

 43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان ,

 - 14محمد على وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 18 /شارع الشهداء محل رقم 1
 - 10محمد على وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 13 /شارع سعد زغلول محل رقم 4
 - 18محمد على وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 20 /ب شارع حافظ ابراهيم محل رقم  1,2المالحه
 - 14محمد على وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 28 /شارع قصر النيل

 43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12محمد على محمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 18 /شارع الشهداء محل رقم 1
 - 11محمد على محمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 13 /شارع سعد زغلول محل رقم 4
 - 25محمد على محمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 20 /ب شارع حافظ ابراهيم محل رقم  1,2المالحه
 - 21محمد على محمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان 28 /شارع قصر النيل

 43302وفي تاريخ  25121122تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 22جالء ابو الحسن بركات وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 23محمود عبدالفتاح محمود عمران وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 24يحى صالح حسين عبدهللا وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 20محمد محمود طنطاوى وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 28جالء ابو الحسن بركات وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 24محمود عبدالفتاح محمود عمران وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 22يحى صالح حسين عبدهللا وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
 - 21محمد محمود طنطاوى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32120وفي تاريخ  25121120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير 25 ، :شارع الجيش االربعين السويس المؤجر/محمد ابو الحسن بركات
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1العجوز للمقاوالت  -محمد عبدالرحيم محمد حسين وشركاه  ،شركة تضامن اضافه  /استثمار وتسويق وبيع العقارات
وتشييد وبناء العقارات واداره وتنظيم المنشات الفندقيه والكافيهات  ،سبق قيدها برقم  32510وفي تاريخ 25121158تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2حسن سيد حسن وشريكه  ،شركة تضامن تعديل /مقاوالت عامه وتشطيبات  ،سبق قيدها برقم  81215وفي تاريخ
25121158تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3محمد سيد حسن وشركاه  ،شركة تضامن تعديل /مقاوالت عامه وتشطيبات  ،سبق قيدها برقم  81215وفي تاريخ
25121158تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4هانى مبارك محمد محارب وشركاه  ،شركة تضامن اضافه  /توريدات مواد البناء وتوريدات المعدات الثقيله  ،سبق قيدها
برقم  04223وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 0هانى مبارك محمد محارب وشركاه  ،شركة تضامن اضافه  /توريدات مواد البناء وتوريدات المعدات الثقيله  ،سبق قيدها
برقم  04223وفي تاريخ 25121152تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 8ممدوح ابو دهب واحمد محمود  ،شركة تضامن تعدل الى /تجارة المالبس الجاهزة  ،سبق قيدها برقم  22208وفي تاريخ
25121110تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 4ممدوح ابو دهب محمد ومصطفى ابوالدهب محمد  ،شركة تضامن تعدل الى /تجارة المالبس الجاهزة  ،سبق قيدها برقم
 22208وفي تاريخ 25121110تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة صيانه االحهزه المنزليه و توريد مستلزماتها  ،سبق قيدها برقم 88234
وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 1محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة صيانه االحهزه المنزليه و توريد مستلزماتها  ،سبق قيدها برقم
 88234وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 15على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،توصية بسيطة صيانه االحهزه المنزليه و توريد مستلزماتها  ،سبق قيدها برقم
 88234وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 11محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،توصية بسيطة صيانه االحهزه المنزليه و توريد مستلزماتها  ،سبق قيدها برقم
 88234وفي تاريخ 25121112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12محمد لطفى الطيب تمام وشريكته  ،توصية بسيطة اضافه  /توريدات غذائيه  ،سبق قيدها برقم  82115وفي تاريخ
25121121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13محمد علي محمد وشريكته  ،شركة تضامن حذف نشاط /التوكيالت التجاريه  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 14محمد على وشريكته  ،شركة تضامن حذف نشاط /التوكيالت التجاريه  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 10محمد على محمد وشركاه  ،شركة تضامن حذف نشاط /التوكيالت التجاريه  ،سبق قيدها برقم  43302وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 18اسالم احمد خليفه سالم وشريكته  ،توصية بسيطة حذف  /االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 14اسالم احمد خليفه وشريكه  ،توصية بسيطة حذف  /االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12اسالم احمد خليفه سالم وشريكته  ،شركة تضامن حذف  /االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11اسالم احمد خليفه وشريكه  ،شركة تضامن حذف  /االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ
25121122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 1على اسماعيل على سعيد وشريكه  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ 25121112تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 2محمود عبدالرحمن عبدالفتاح احمد وشريكه  ،سبق قيدها برقم  88234وفي تاريخ 25121112تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 3اسالم احمد خليفه سالم وشريكته  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ 25121122تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 4اسالم احمد خليفه وشريكه  ،سبق قيدها برقم  44500وفي تاريخ 25121122تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  25121158 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  81215الى :حسن سيد حسن
وشريكه
 ، - 2فى تاريخ  25121113 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  81220الى :هريش تيكمداس
وشركاه
 ، - 3فى تاريخ  25121112 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88234الى :محمود عبدالرحمن
عبدالفتاح احمد وشريكه
 ، - 4فى تاريخ  25121112 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  88234الى :محمود عبدالرحمن
عبدالفتاح احمد وشريكه
 ، - 0فى تاريخ  25121122 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  44500الى :اسالم احمد خليفه
وشريكه
 ، - 8فى تاريخ  25121122 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  44500الى :اسالم احمد خليفه
وشريكه
 ، - 4فى تاريخ  25121128 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  82512الى :كريم عادل نصير
وشريكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ايمان زكى يوسف عبدالرحمن توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج عدد  4شركاء موصيين مذكورين بالعقد ،
تاريخ  25121151 :برقم 84244
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 2اشرف محمد راضى عميرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة انضمام الى الشركه وممثال للبنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121151برقم 18244
 - 3سعيد عبدالمنعم حسن القيعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة انضمام الى الشركه وممثال للبنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121151برقم 18244
 - 4اشرف محمد راضى عميرة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج من الشركه  ،تاريخ 25121151 :
18244

برقم

 - 0سعيد عبدالمنعم حسن القيعى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة خروج من الشركه  ،تاريخ 25121151 :
18244

برقم

 - 8مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 4مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 2ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 1ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 15محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 11محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 28404

 - 12مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 13مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 14ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 10ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 18محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 14محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
وخروج شريكه موصيه مذكوره بالعقد  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 12مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 11مهديه جمعه ابو العال توصية بسيطة شريك متضامن تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 25ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 21ايهاب فتحى عباس توصية بسيطة شريك متضامن تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 22محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 23محمد فتحى عباس سكر توصية بسيطة مدير و شريك تعديل بند االداره والتوقيع وجعله لمحمد فتحى عباس وهشام فتحى
عباس مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121158 :برقم 28404
 - 24محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 20محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 28حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 81215

 - 24حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 81215

 - 22محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 21محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 35محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 31محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 32حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 81215

 - 33حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :

برقم 81215

 - 34محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

 - 30محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121158 :
81215

برقم

-

 - 38محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن  -دخول الى الشركه
تعديل االداره والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع
الجهات الحكوميه والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه
واالداريه والتعاقد واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع
الشركات تكون للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 34محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن  -دخول الى الشركه
تعديل االداره والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع
الجهات الحكوميه والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه
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واالداريه والتعاقد واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع
الشركات تكون للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
تعديل االداره - 32حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك  -دخول الى الشركه
والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه
والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه واالداريه والتعاقد
واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع الشركات تكون
للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
تعديل االداره - 31حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك  -دخول الى الشركه
والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه
والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه واالداريه والتعاقد
واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع الشركات تكون
للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 45محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن  -دخول الى الشركه
تعديل االداره والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع
الجهات الحكوميه والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه
واالداريه والتعاقد واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع
الشركات تكون للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 41محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن  -دخول الى الشركه
تعديل االداره والتوقيع وجعلها له وحده منفردا فى التوقيع باسم الشركه وعنوانها وفى حدود اغراضها وتمثيل الشركه امام جميع
الجهات الحكوميه والغيرحكوميه وكافه المعامالت البنكيه اما فى حاله استالم وتسليم مواقع العمل ومتابعه سير االعمال الفنيه
واالداريه والتعاقد واالتفاق مع الفنين والعمال والموظفين وفصلهم وفى استالم المستخلصات والشيكات واذونات الصرف من جميع
الشركات تكون للشريكين منفردين او مجتمعين على  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 42محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها
وفى حدود اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 43محمد عبدالمنعم نصر الدين شركة تضامن خروج شريك متضامن ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها
وفى حدود اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 44حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها وفى حدود
اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 40حسن سيد حسن سعيد شركة تضامن مدير و شريك ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها وفى حدود
اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 48محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها
وفى حدود اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 44محمد مسعد محمد ابوسعده شركة تضامن خروج شريك متضامن ان تكون جميع االعمال الصادره باسم الشركه وعنوانها
وفى حدود اغراضها  ،تاريخ  25121158 :برقم 81215
 - 42راجيف هريش تيكمداس شتنداس شركة تضامن شريك متضامن انضمام الى الشركه  ،تاريخ 25121113 :
81220

برقم

 - 41راجيف هريش تيكمداس شتنداس شركة تضامن شريك متضامن انضمام الى الشركه  ،تاريخ 25121113 :
81220

برقم
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 - 05حمدى جابر عبدالحميد عالء الدين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ :
 25121114برقم 10232
 - 01حمدى جابر عبدالحميد عالء الدين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ :
 25121114برقم 10232
 - 02ماجد صدقى مرقص شركة مساهمة عضو غير متفرغ عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 03ماجد صدقى مرقص شركة مساهمة عضو غير متفرغ عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 04السيد محمد عبدالعظيم عماره شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :

برقم 10232

 - 00السيد محمد عبدالعظيم عماره شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :

برقم 10232

 - 08محمد عبدالمعطى السيد االلفاط شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 04محمد عبدالمعطى السيد االلفاط شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الفنيه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 02حمدى جابر عبدالحميد عالء الدين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ :
 25121114برقم 10232
 - 01حمدى جابر عبدالحميد عالء الدين شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ :
 25121114برقم 10232
 - 85ماجد صدقى مرقص شركة مساهمة عضو غير متفرغ عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 81ماجد صدقى مرقص شركة مساهمة عضو غير متفرغ عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 82السيد محمد عبدالعظيم عماره شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :

برقم 10232

 - 83السيد محمد عبدالعظيم عماره شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :

برقم 10232

 - 84محمد عبدالمعطى السيد االلفاط شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 80محمد عبدالمعطى السيد االلفاط شركة مساهمة تحميل عضو متفرغ للشؤن الماليه  ،تاريخ 25121114 :
10232

برقم

 - 88وفاء على على ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك اضافة الى بند االدارة والتوقيع عبارة /ولها الحق في البيع والشراء
لكل ماهو ثابت ومنقول للشركه  ،تاريخ  25121114 :برقم 22014
 - 84وفاء على على ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك اضافة الى بند االدارة والتوقيع عبارة /ولها الحق في البيع والشراء
لكل ماهو ثابت ومنقول للشركه  ،تاريخ  25121114 :برقم 22014
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 - 82وفاء على على ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك اضافة الى بند االدارة والتوقيع عبارة /ولها الحق في البيع والشراء
لكل ماهو ثابت ومنقول للشركه  ،تاريخ  25121114 :برقم 22014
 - 81وفاء على على ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك اضافة الى بند االدارة والتوقيع عبارة /ولها الحق في البيع والشراء
لكل ماهو ثابت ومنقول للشركه  ،تاريخ  25121114 :برقم 22014
 - 45على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج شريك موصى

 - 41على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج شريك موصى

 - 42محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه
شريك موصى  ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج

 - 43محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه
شريك موصى  ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج

 - 44على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج شريك موصى

 - 40على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج شريك موصى

 - 48محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه
شريك موصى  ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج

 - 44محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه
شريك موصى  ،تاريخ  25121112 :برقم 88234

خروج

 - 42على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا  ،تاريخ :
 25121112برقم 88234
 - 41على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا  ،تاريخ :
 25121112برقم 88234
 - 25محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234
 - 21محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234
 - 22على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا  ،تاريخ :
 25121112برقم 88234
 - 23على اسماعيل على سعيد توصية بسيطة مدير و شريك اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا  ،تاريخ :
 25121112برقم 88234
 - 24محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234
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 - 20محمود عبدالرحمن عبدالفتاح توصية بسيطة مدير وشريك متضامن اصبح االداره والتوقيع والبيع والشراء له وحده منفردا
 ،تاريخ  25121112 :برقم 88234
 - 28اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 24اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 22زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 21زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 15اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 11اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 12اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 13اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 14زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
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 - 10زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 18اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 14اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير لها حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه ومن صرف الشيكات الخاصه بالشركه م البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب رواجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه والتوقيع للجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ :
 25121122برقم 44500
 - 12اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 11اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 155زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121122 :برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد

 - 151زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121122 :برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد

 - 152اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 153اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 154اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 150اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 158زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121122 :برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد

 - 154زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه
 ،تاريخ  25121122 :برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد

 - 152اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :

 - 151اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير خروج من الشركه
 25121122برقم 44500

خروج شريك موصى مذكور بالعقد  ،تاريخ :
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 - 115اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 111اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة خروج له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 112زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
والغير حكوميه وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 113زينب فتح هللا عبدالرحمن توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
والغير حكوميه وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 114اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 110اسالم احمد خليفه سالم توصية بسيطة مدير له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 118اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 114اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن خروج له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 112زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
والغير حكوميه وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 111زينب فتح هللا عبدالرحمن شركة تضامن شريك متضامن له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
والغير حكوميه وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه
وممتلكات موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع
العمليات المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
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 - 125اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 121اسالم احمد خليفه سالم شركة تضامن مدير له حق االداره وحده وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وشركات قطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وله حق الرهن واالقتراض من البنوك وحق بيع اصول الشركه وممتلكات
موجودات الشركه وفي صرف الشيكات الخاصه بالشركه من البنوك وكذلك فتح الحسابات والسحب واجراء جميع العمليات
المصرفيه واالئتمانيه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  25121122 :برقم 44500
 - 122كيرلس شحاته شنوده بشوى شركة تضامن مدير وشريك متضامن تعديل االداره والتوقيع والبيع والشراء للشريكين
كيرلس شحاته  //شحاته شنوده مجتمعين او منفردين وبالنسبه للسيد /نبيل لبيب عجيب صليب يجب ان يكون مجتمع مع احد الطرفين
وتمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وبالنسبه للتعامل مع البنوك باسم الشركه فى سحب االموال للشريكين/
السيد كيرلس شحاته شنوده ونبيل لبيب مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25121122 :برقم 84225
 - 123مصطفى مجدى مصطفى توصية بسيطة مدير وشريك متضامن تعديل صفته من شريك موصى الى متضامن
تعديل بند االداره والتوقيع وجعلها للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين وتمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير
حكوميه والجهات الرسميه والغير الرسميه وامام كافه البنوك في حق االقتراض وااليداع والسحب ولهم حق توكيل الغير  ،تاريخ :
 25121120برقم 21185
 - 124اسماعيل محمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاه  ،تاريخ 25121120 :

برقم 81242

 - 120صالح محمد ابرايم احمد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج للوفاه  ،تاريخ 25121120 :
 - 128محمد ابراهيم احمد رضوان توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاه  ،تاريخ 25121120 :

برقم 81242

برقم 81242

وخروج عدد 4 - 124اسماعيل محمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك -تعديل صفته الى شريك متضامن
وتعديل بند االداره والتوقيع ليصبح له منفردا وله حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه وامامشركاء موصيين
البنوك والتموين والمطاحن وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع الشركات وكذلك فى حدود الغرض من الشركه  ،تاريخ
 25121120 :برقم 81242
وخروج - 122صالح محمد ابرايم احمد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن -تعديل صفته الى شريك متضامن
وتعديل بند االداره والتوقيع ليصبح له منفردا وله حق التعاقد والتوقيع باسم الشركهعدد  4شركاء موصيين
وامام البنوك والتموين والمطاحن وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع الشركات وكذلك فى حدود الغرض من الشركه ،
تاريخ  25121120 :برقم 81242
وخروج عدد - 121محمد ابراهيم احمد رضوان توصية بسيطة مدير و شريك -تعديل صفته الى شريك متضامن
وتعديل بند االداره والتوقيع ليصبح له منفردا وله حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه وامام 4شركاء موصيين
البنوك والتموين والمطاحن وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع الشركات وكذلك فى حدود الغرض من الشركه  ،تاريخ
 25121120 :برقم 81242
 - 135اسماعيل محمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته القانونيه الى شريك موصى  ،تاريخ 25121120 :
برقم 81242
 - 131صالح محمد ابرايم احمد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن تعديل صفته القانونيه الى شريك موصى  ،تاريخ :
 25121120برقم 81242
 - 132محمد ابراهيم احمد رضوان توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته القانونيه الى شريك موصى  ،تاريخ :
 25121120برقم 81242
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 - 133محمود محمد مصطفى محمد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121128 :
82512

برقم

 - 134محمود محمد مصطفى محمد توصية بسيطة مدير وشريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 25121128 :
82512

برقم

 - 130صالح عبدالكريم على احمد شركة تضامن شريك متضامن حق االداره والتوقيع للطرفين مجتمعين او منفردين باسم
الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه واالستثماريه والتعاقد والسحب وااليداع والرهن واالقتراض من البنوك وفتح
حسابات بها والرهن لصالح البنوك وكذلك الشراء االصول الثابته وتمثيل الشركه امام المرور واالحياء والتامينات االجتماعيه
والتوقيع على جميع المحررات امام الشهر العقارى والمحاكم وتوكيل الغير فى ذلك وفى حدود الغرض من الشركه  ،تاريخ :
 25121128برقم 04454
 - 138صالح عبدالكريم على احمد شركة تضامن شريك متضامن حق االداره والتوقيع للطرفين مجتمعين او منفردين باسم
الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه واالستثماريه والتعاقد والسحب وااليداع والرهن واالقتراض من البنوك وفتح
حسابات بها والرهن لصالح البنوك وكذلك الشراء االصول الثابته وتمثيل الشركه امام المرور واالحياء والتامينات االجتماعيه
والتوقيع على جميع المحررات امام الشهر العقارى والمحاكم وتوكيل الغير فى ذلك وفى حدود الغرض من الشركه  ،تاريخ :
 25121128برقم 04454
 - 134على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 132على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 131طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 145طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 141هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 142هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 143محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 144محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 140صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن صندوق مشروعات
االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 148صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن صندوق مشروعات
االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 144حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
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 - 142حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 141كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 105كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 101اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 102اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 103جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس
 ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 104جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس
 ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 100عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 108عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 104سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 102سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 101على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 185على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 181طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 182طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 183هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 184هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 180محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085

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

73

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 188محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 184صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عضو عن بنك مصر  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 182صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عضو عن بنك مصر  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 181حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 145حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 141كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 142كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 143اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 144اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 140جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 148جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 144عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 142عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 141سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 125سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو عن بنك مصر  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 121على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 122على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 123طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
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 - 124طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 120هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 128هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 124محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 122محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 121صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن صندوق مشروعات
االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 115صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن صندوق مشروعات
االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 111حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 112حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 113كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 114كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 110اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 118اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى
بالسويس  ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 114جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس
 ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 112جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس
 ،تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 111عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 255عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
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 - 251سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 252سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 253على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 254على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 250طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 258طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 254هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 252هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 251محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 215محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 211صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن هيئة قناة السويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 212صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن هيئة قناة السويس ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 213حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 214حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 210كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 218كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 214اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 212اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
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 - 211جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 225جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 221عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 222عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 223سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 224سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن هيئة قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 220على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 228على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 224طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 222طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 221هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 235هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 231محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 232محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 233صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المصرى ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 234صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المصرى ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 230حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085
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برقم

 - 238حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

 - 234كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 232كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 231اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 245اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 241جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 242جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 243عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 244عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 240سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 248سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 244على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 242على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 241طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 205طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 201هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 202هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم
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 - 203محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 204محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 200صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المصرى ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 208صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المصرى ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 204حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 202حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 201كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 285كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 281اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 282اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ :
 25121122برقم 18085
 - 283جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 284جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 280عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 288عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 284سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 282سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المصرى  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 281على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085
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 - 245على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 241طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 242طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 243هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 244هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 240محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 248محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 244صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن بنك قناة السويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 242صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن بنك قناة السويس  ،تاريخ
 25121122 :برقم 18085
 - 241حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 225حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 221كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 222كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 223اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 224اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 220جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 228جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 224عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085
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 - 222عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 221سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 215سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 211على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 212على عباس محمد على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 213طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 214طارق عبدالعظيم محمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 210هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 218هشام جابر صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :

برقم 18085

 - 214محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 212محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 211صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المتحد ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 355صندوق مشروعات االسكان االقتصادى بالسويس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة معين عن البنك االهلى المتحد ،
تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 351حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 352حسن حسينى حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 353كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 354كريم محمد محمود شبانه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 350اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
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 - 358اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 354جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 352جمال الغنيمى الغنيمى جاويش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
برقم 18085
 - 351عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 315عبدالناصر رمضان السيد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 311سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 312سامح ابراهيم محمد الشناوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عن البنك االهلى المتحد  ،تاريخ 25121122 :
18085

برقم

 - 313محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة رئيس مجلس من ذوى الخبرة وغير تنفيذى وله حق التوقيع منفردا وفقا
الختصاصاته بالماده  ، 32 , 31تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 314محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة رئيس مجلس من ذوى الخبرة وغير تنفيذى وله حق التوقيع منفردا وفقا
الختصاصاته بالماده  ، 32 , 31تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 310اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو منتدب من ذوى الخبرة وغير تنفيذى وله حق التوقيع منفردا وفقا
الختصاصاته بالماده  ، 32 , 31تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 318اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو منتدب من ذوى الخبرة وغير تنفيذى وله حق التوقيع منفردا وفقا
الختصاصاته بالماده  ، 32 , 31تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 314محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة رئيس مجلس من ذوى الخبرة وله حق التوقيع منفردا وفقا الختصاصاته
بالماده  ، 32تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 312محمود مجدى محمد فتحى شركة مساهمة رئيس مجلس من ذوى الخبرة وله حق التوقيع منفردا وفقا الختصاصاته
بالماده  ، 32تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 311اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو منتدب من ذوى الخبرة وله حق التوقيع منفردا وفقا الختصاصاته بالماده
 ، 32تاريخ  25121122 :برقم 18085
 - 325اسامه محمد حسن غزال شركة مساهمة عضو منتدب من ذوى الخبرة وله حق التوقيع منفردا وفقا الختصاصاته بالماده
 ، 32تاريخ  25121122 :برقم 18085
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1صيدليه رامى وفادى شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25121121 :

برقم 03241

 - 2رامى البرت وشريكه فادى نبيل شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25121121 :

برقم 03241

 - 3عمرو محمد هانى محمد دار وشريكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25121120 :
84822
 - 4مصطفى شعبان وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25121128 :

برقم

برقم 00412

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ناصر وافى عايد بخيت ج ، 8538 21/15/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 05203

 - 2احمد عبيد محمود محمد ج ، 8534 31/54/2513-تاريخ 25121151 :

برقم 45111

 - 3احمد عبيد محمود محمد ج ، 8530 535/54/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 45111

 - 4وفاء رمضان خليل محمد ج ، 8542 25/52/2514-تاريخ 25121151 :

برقم 42441

 - 0أحمد فاروق محمد قطب ج ، 8542 22/54/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 33384

 - 8أحمد فاروق محمد قطب ج ، 8542 15/52/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 33384

 - 4غريب محمد عزازى محمد ج ، 8505 28/52/2552-تاريخ 25121151 :

برقم 28481

 - 2غريب محمد عزازى محمد ج ، 8501 20/52/2513-تاريخ 25121151 :

برقم 28481

 - 1غريب محمد عزازى محمد ج ، 8502 24/52/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 28481

 - 15حمدي احمد مصطفي عيد ج ، 8541 35/15/2518-تاريخ 25121151 :

برقم 30324

 - 11محمود الضمرانى احمد ج ، 8524 2/8/2510-تاريخ 25121154 :

برقم 1114

 - 12مني عبد الرؤوف علي حسن ج ، 8545 23/52/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 45220

 - 13محمود فوزى محمد محارب ج ، 8512 53/58/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 33541

 - 14مكتبة رامى ج ، 8511 51/12/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 04132
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 - 10احمد فرج محمد حسين عالم ج ، 8514 10/54/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 31803

 - 18ماجده حسن محمود احمد ج ، 8521 4/11/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 24224

 - 14غريب سعد عواد احمد ج ، 8514 21/52/2518-تاريخ 25121154 :

برقم 40011

 - 12ياسر البدرى على ابو طالب ج ، 1 11/11/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 04221

 - 11محمد نور الدين توفيق حسن ج ، 8518 28/51/2514-تاريخ 25121154 :
 - 25محمد امام عبده محمد ج ، 8548 10/54/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 02044

برقم 02048

 - 21سعيد اسماعيل محمود ج ، 8582 20/2/2515-تاريخ 25121154 :

برقم 43342

 - 22سعيد اسماعيل محمود ج ، 8581 20/2/2510-تاريخ 25121154 :

برقم 43342

 - 23راندا رمزي صالح بكر ج ، 8544 14/15/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 42182

 - 24راندا رمزي صالح بكر ج ، 8540 10/15/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 42182

 - 20خالد اسماعيل مرسى حسين ج ، 8543 23/52/2510-تاريخ 25121154 :

برقم 04338

 - 28مصطفي محمود توفيق امين ج ، 8134 35/12/2510-تاريخ 25121150 :

برقم 44105

 - 24صفاء عبدالمنعم العزب احمد ج ، 8111 10/1/2512-تاريخ 25121150 :

برقم 41441

 - 22مؤسسة محمود محمد على لبيع وتغيير زيوت السيارات ج ، 8113 25/52/2512-تاريخ 25121150 :
02224
 - 21محمود محمد على عبدهللا ج ، 8113 25/52/2512-تاريخ 25121150 :

برقم 02224

 - 35صيدليه الدكتور /مايكل مجدي ج ، 8135 15/12/2511-تاريخ 25121150 :
 - 31سيد فؤاد احمد بيومى ج ، 8144 58/51/2514-تاريخ 25121150 :

برقم 41032

برقم 22834

 - 32ايمن على عبدالرازق محمد ج ، 8131 22/51/2518-تاريخ 25121150 :

برقم 35085

 - 33جاد الرب جورجى جرجس ج ، 8118 51/50/2551-تاريخ 25121150 :

برقم 15881

 - 34جاد الرب جورجى جرجس ج ، 8114 35/54/2558-تاريخ 25121150 :

برقم 15881

 - 30جاد الرب جورجى جرجس ج ، 8112 21/54/2511-تاريخ 25121150 :

برقم 15881

 - 38جاد الرب جورجى جرجس ج ، 8111 22/54/2518-تاريخ 25121150 :

برقم 15881

 - 34محمد احمد السيد ندا ج ، 8115 20/53/2512-تاريخ 25121150 :

برقم 05580

 - 32زينب علي احمد عمر ج ، 8105 15/12/2511-تاريخ 25121150 :

برقم 44223

 - 31زينب علي احمد عمر ج ، 8101 51/12/2518-تاريخ 25121150 :

برقم 44223

 - 45الدالى ج ، 8122 54/58/2512-تاريخ 25121150 :

برقم

برقم 28111

 - 41محمود حسانين محمود ج ، 8144 12/15/2554-تاريخ 25121150 :

برقم 25388
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 - 42محمود حسانين محمود ج ، 8142 11/15/2512-تاريخ 25121150 :

برقم 25388

 - 43محمود حسانين محمود ج ، 8141 15/15/2514-تاريخ 25121150 :

برقم 25388

 - 44مصطفى عبدهللا عباس حامد احمد ج ، 8120 12/50/2512-تاريخ 25121150 :
 - 40سيد فؤاد احمد بيومي ج ، 8145 24/1/2555-تاريخ 25121150 :

برقم 04505

برقم 22834

 - 48سيد فؤاد احمد بيومي ج ، 8141 23/51/2550-تاريخ 25121150 :

برقم 22834

 - 44سيد فؤاد احمد بيومي ج ، 8141 22/51/2515-تاريخ 25121150 :

برقم 22834

 - 42سيد فؤاد احمد بيومي ج ، 8142 22/1/2515-تاريخ 25121150 :

برقم 22834

 - 41سيد فؤاد احمد بيومي ج ، 8143 21/51/2510-تاريخ 25121150 :
 - 05عصام احمد دسوقى منصور

 ، 8101تاريخ 25121158 :

برقم 22834

برقم 04883

 - 01سعد عبد العظيم محمد محفوظ ج ، 8181 14/51/2551-تاريخ 25121158 :

برقم 41484

 - 02سعد عبد العظيم محمد محفوظ ج ، 8182 18/51/2514-تاريخ 25121158 :

برقم 41484

 - 03سعد عبد العظيم محمد محفوظ ج ، 8183 58/11/2511-تاريخ 25121158 :

برقم 41484

 - 04عبدهللا حسان سليم ج ، 8108 31/52/2514-تاريخ 25121158 :

برقم 11882

 - 00مصطفى انور احمد حسن ج ، 8144 13/52/2512-تاريخ 25121158 :

برقم 02244

 - 08صفوت لطفى مسعد غالى ج ، 8184 35/12/2512-تاريخ 25121158 :

برقم 41814

 - 04عزب ايليا عبد الشهيد ج ، 8145 21/4/2512-تاريخ 25121158 :

برقم 41131

 - 02جاد للتجاره والتوزيع ج ، 8142 28/51/2514-تاريخ 25121158 :

برقم 04802

 - 01جاد للتجاره والتوزيع ج ، 3418 20/51/2514-تاريخ 25121158 :

برقم 04802

 - 85هبه السيد ابراهيم احمد الحلوانى  -الحلوانى لالدوات المنزليه ج ، 8121 58/51/2512-تاريخ 25121158 :
01512
 - 81منال عبدالرؤف سدارى جرجس ج ، 8148 21/1/2512-تاريخ 25121158 :
 - 82رضا محمد احمد سالم ج ، 8180 31/3/2518-تاريخ 25121158 :

برقم 02128

برقم 40445

 - 83عبدالحميد عبدالمجيد ابراهيم ج ، 8184 12/4/2512-تاريخ 25121158 :
 - 84جمال على السيد على ج ، 8102 35/12/2514-تاريخ 25121158 :

برقم

برقم 4481

برقم 02541

 - 80عادل محمود على نصر هللا ج ، 8114 20/12/2512-تاريخ 25121154 :
 - 88محمد السيد السيد محمد ج ، 8221 11/12/2512-تاريخ 25121154 :
 - 84على عبد الفتاح عبد السالم ج ، 8112 51/54/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 24828

برقم 41204
برقم 33288

 - 82محمد محمد عبدالصالحين محمد ج ، 8224 23/11/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 01121
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 - 81محمد عالء الدين نوار احمد ابوغاليه ج ، 8212 11/15/2513-تاريخ 25121154 :

برقم 05251

 - 45محمد عالء الدين نوار احمد ابوغاليه ج ، 8211 15/15/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 05251

 - 41عادل سيد عبدالحكيم عبدالعال ج ، 8114 35/50/2512-تاريخ 25121154 :
 - 42صيدلية الدكتور  /يوسف يعقوب ج ، 8255 54/52/2510-تاريخ 25121154 :

برقم 05214
برقم 03212

 - 43امال محمد عبدهللا عاص ج ، 8253 10/3/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 32841

 - 44زينب حسين احمد علي ج ، 8252 28/15/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 05228

 - 40هشام عبدالرحمن محمد ج ، 1 31/15/2552-تاريخ 25121154 :

برقم 32155

 - 48هشام عبدالرحمن محمد ج ، 2 35/15/2554-تاريخ 25121154 :

برقم 32155

 - 44هشام عبدالرحمن محمد ج ، 3 21/15/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 32155

 - 42هشام عبدالرحمن محمد ج ، 4 22/15/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 32155

 - 41محمد عبدالغنى عبدالفتاح حسن محمد الدهشان ج ، 8223 52/50/2512-تاريخ 25121154 :
 - 25محمد السيد السيد محمد ج ، 8225 21/52/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 41204

 - 21نوار احمد اسماعيل ابوغاليه ج ، 1 12/54/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 05288

 - 22فلاير على حسن موسى ج ، 8211 12/54/2554-تاريخ 25121154 :

برقم 31841

 - 23فلاير على حسن موسى ج ، 8212 11/54/2551-تاريخ 25121154 :

برقم 31841

 - 24فلاير على حسن موسى ج ، 8213 15/54/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 31841

 - 20جمعه حفني محمد ماجد

 ، 8254تاريخ 25121154 :

برقم 42025

 - 28جمعه حفني محمد ماجد

 ، 8250تاريخ 25121154 :

برقم 42025

 - 24حامد على حسنين ج ، 8215 28/11/2512-تاريخ 25121154 :

برقم 02832

برقم 21425

 - 22سمير توفيق على عبده ج ، 8205 20/15/2512-تاريخ 25121152 :

برقم 05241

 - 21عادل محمد ذكي ابراهيم ج ، 8234 50/53/2551-تاريخ 25121152 :

برقم 21114

 - 15عادل محمد ذكي ابراهيم ج ، 8234 50/53/2551-تاريخ 25121152 :

برقم 21114

 - 11عادل محمد ذكي ابراهيم ج ، 8230 54/53/2514-تاريخ 25121152 :

برقم 21114

 - 12عادل محمد ذكي ابراهيم ج ، 8235 53/15/2515-تاريخ 25121152 :

برقم 21114

 - 13عادل محمد ذكي ابراهيم ج ، 8231 2/15/2510-تاريخ 25121152 :
 - 14عادل محمد زكى ابراهيم ج ، 3214 51/58/2558-تاريخ 25121152 :
 - 10عادل محمد زكى ابراهيم ج ، 8232 31/0/2511-تاريخ 25121152 :

برقم 21114
برقم 21114
برقم 21114
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 - 18عادل محمد زكى ابراهيم ج ، 8233 35/50/2518-تاريخ 25121152 :

برقم 21114

 - 14فاطمه عبدالموجود ابراهيم ج ، 8242 54/12/2511-تاريخ 25121152 :

برقم 44231

 - 12فاطمه عبدالموجود ابراهيم ج ، 8243 53/12/2518-تاريخ 25121152 :

برقم 44231

 - 11محمود ابراهيم محمد المزاحى ج ، 8244 12/1/2512-تاريخ 25121152 :
 - 155حمدى محمد السيد ذكى ج ، 8244 24/15/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 02152
برقم 10102

 - 151حمدى محمد السيد للمقاوالت العمومية ج ، 8244 24/15/2512-تاريخ 25121111 :
 - 152نعيم غمري عيسي ج ، 8221 54/15/2554-تاريخ 25121111 :

برقم 31415

 - 153نعيم غمري عيسي ج ، 8224 54/15/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 31415

 - 154نعيم غمري عيسي ج ، 8220 54/15/2514-تاريخ 25121111 :

برقم 31415

 - 150محمود ابوالمجد عبدالقادر احمد ج ، 8240 18/15/2514-تاريخ 25121111 :
 - 158محمد طه حسن شحاته ج ، 8201 22/4/2518-تاريخ 25121111 :

برقم 10102

برقم 04480

برقم 40153

 - 154السيد محمد صادق السيد ج ، 8282 22/11/2514-تاريخ 25121111 :

برقم 02243

 - 152وسام حسين محمد محمد ج ، 8242 11/11/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 01142

 - 151محمد عبدالباقى محمد احمد ج ، 8283 22/52/2513-تاريخ 25121111 :

برقم 24223

 - 115محمد عبدالباقى محمد احمد ج ، 8284 21/52/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 24223

 - 111محاسن عبدالحميد السيد عبدهللا ج ، 8242 18/58/2512-تاريخ 25121111 :
 - 112حربي بسيوني احمد اسماعيل ج ، 8244 14/51/2514-تاريخ 25121111 :

برقم 05312
برقم 32324

 - 113مجدى بطرس منصور ج ، 8281 22/51/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 20241

 - 114مجدى بطرس منصور ج ، 8245 24/51/2514-تاريخ 25121111 :

برقم 20241

 - 110محمد السيد فتحى يوسف ج ، 8218 58/51/2512-تاريخ 25121111 :
 - 118رمزى عبدالنبى عبداللطيف حسن

 ، 4204تاريخ 25121111 :

برقم 41411

برقم 32420
برقم 01822

 - 114عبدهللا محمد حسن سليمان ج ، 8214 14/3/2514-تاريخ 25121112 :
 - 112عبدهللا محمد حسن سليمان ج ، 8213 18/53/2511-تاريخ 25121112 :

برقم 01822

 - 111حسين حسن علي حميده ج ، 8354 20/54/2511-تاريخ 25121112 :

برقم 48084

 - 125حسين حسن علي حميده ج ، 8350 24/54/2518-تاريخ 25121112 :

برقم 48084

 - 121محمد تونى محمد محمد ج ، 1211 15/4/2514-تاريخ 25121112 :

برقم 42514

 - 122الشاذلى محمد الهادى محمد احمد  -الشاذلى للنقل والتجاره ج ، 8325 12/15/2512-تاريخ 25121112 :
05235
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 - 123عبدالحميد ابراهيم بهنساوى عوض هللا ج ، 8321 15/51/2514-تاريخ 25121112 :
 - 124اسماء احمد مرعى يونس ج ، 8310 52/51/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 03483

برقم 02111

 - 120محمد محمد جابر محمد وهبه ج ، 8358 24/11/2514-تاريخ 25121112 :
 - 128ابوضيف محمد السيد حامد ج ، 8324 11/50/2514-تاريخ 25121112 :

برقم 22045
برقم 11421

 - 124احمد نعمان عبدالسالم متولى ج ، 8334 35/54/2512-تاريخ 25121113 :
 - 122مراد خليل ساويرس جريس ج ، 8341 21/51/2512-تاريخ 25121113 :

برقم 05020
برقم 41251

 - 121صفاء عبد السالم ابراهيم ج ، 8343 14/50/2514-تاريخ 25121113 :

برقم 34442

 - 135صالح غريب محمد احمد ج ، 8333 15/54/2512-تاريخ 25121113 :

برقم 45121

 - 131رامى عبدالوهاب جوده المكاوى ج ، 8340 58/54/2512-تاريخ 25121113 :
 - 132وحيد الصادق السيد فرجات ج ، 8344 28/12/2518-تاريخ 25121113 :
 - 133نبيل عبد الحى محمد ج ، 8301 58/15/2512-تاريخ 25121113 :

برقم 02511

برقم 08301

برقم 10158

 - 134مها نبوى السيد عبدالرحمن

 ، 8341تاريخ 25121113 :

برقم 38121

 - 130مها نبوى السيد عبدالرحمن

 ، 8305تاريخ 25121113 :

برقم 38121

 - 138اسمهان حسن عبدالغني عبدالرحمن ج ، 8302 51/50/2512-تاريخ 25121114 :

برقم 42112

 - 134اسمهان حسن عبدالغني عبدالرحمن ج ، 8303 52/50/2514-تاريخ 25121114 :

برقم 42112

 - 132عبير حسن موسى عبيد ج ، 8320 25/51/2510-تاريخ 25121114 :
 - 131زكريا صابر عالم محمد

 ، 8321تاريخ 25121114 :

برقم 22481

 - 145زكريا صابر عالم محمد

 ، 8315تاريخ 25121114 :

برقم 22481

 - 141زكريا صابر عالم محمد

 ، 8311تاريخ 25121114 :

برقم 22481

 - 142زكريا صابر عالم محمد

 ، 8312تاريخ 25121114 :

برقم 22481

 - 143زكريا صابر عالم محمد

 ، 8313تاريخ 25121114 :

برقم 22481

برقم 03211

 - 144حسانى محمد عاشور على محمود ج ، 8342 11/53/2514-تاريخ 25121114 :
 - 140فريد محمد توفيق مصطفي ج ، 8384 21/1/2511-تاريخ 25121114 :

برقم 08401

برقم 41444

 - 148خالد عبدالحميد عبدالوهاب عبدالرحيم ج ، 8328 22/52/2518-تاريخ 25121114 :

برقم 48244

 - 144محمود احمد جاد هللا موسى ج ، 8341 14/15/2555-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

 - 142محمود احمد جاد هللا موسى ج ، 8342 18/15/2550-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

 - 141محمود احمد جاد هللا موسى ج ، 8343 10/15/2515-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

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

88

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية

برقم 04052

 - 105تهانى حسين حسين ابراهيم ج ، 8382 22/52/2514-تاريخ 25121114 :
 - 101سالمه عاطف سالمه ميخائيل ج ، 8302 54/12/2512-تاريخ 25121114 :
 - 102محمود احمد جادهللا موسى ج ، 8344 24/3/2552-تاريخ 25121114 :

برقم 01204

برقم 21223

 - 103محمود احمد جادهللا موسى ج ، 8340 23/53/2554-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

 - 104محمود احمد جادهللا موسى ج ، 8348 22/53/2512-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

 - 100محمود احمد جادهللا موسى ج ، 8344 21/53/2514-تاريخ 25121114 :

برقم 21223

 - 108احمد محمد على محمود ج ، 8314 11/53/2514-تاريخ 25121114 :

برقم 08444
برقم 02585

 - 104دعاء عبدالمنعم محمد سليمان ج ، 8304 31/12/2512-تاريخ 25121114 :
 - 102مينا صفوت صادق راغب ج ، 8428 11/12/2514-تاريخ 25121110 :

برقم 04124

 - 101حمدى غريب سعد ابراهيم ج ، 8421 18/51/2518-تاريخ 25121110 :

برقم 04111

 - 185ياسر ابو الدهب محمد احمد ج ، 8410 22/3/2510-تاريخ 25121110 :

برقم 21282

 - 181احذية ابو الدهب ياسر ابو الدهب محمد احمد ج ، 8410 22/3/2510-تاريخ 25121110 :
 - 182ناديه الشايب عبدالرحيم شحاته ج ، 8454 14/54/2514-تاريخ 25121110 :
 - 183عمرو محمد ابراهيم داود ج ، 8453 22/15/2512-تاريخ 25121110 :

برقم 21282

برقم 42252

برقم 01502

 - 184صيدليه الدكتوره  /كوثر ابوالفضل احمد مبارك ج ، 8452 20/50/2514-تاريخ 25121110 :

برقم 44444

 - 180صيدلية الدكتوره  /كوثر ابوالفضل احمد مبارك ج ، 8451 20/15/2512-تاريخ 25121110 :

برقم 44444

برقم 34842

 - 188سماح عزمى كامل سمعان ج ، 8455 13/58/2518-تاريخ 25121110 :

 - 184دسوقى سعدالدين ابراهيم عبدهللا ج ، 8438 58/11/2514-تاريخ 25121112 :
 - 182حسن سيد محمد ج ، 8434 28/50/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 04228

برقم 02818
برقم 21233

 - 181سعد محمد محمد همام ج ، 8445 22/11/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 24812

 - 145عبدالمنعم عبدالنبى منصور ج ، 8443 28/52/2518-تاريخ 25121112 :
 - 141كامل محمد سليمان داود ج ، 8433 21/52/2552-تاريخ 25121112 :

برقم 45515

 - 142كامل محمد سليمان داود ج ، 8434 25/52/2513-تاريخ 25121112 :

برقم 45515

 - 143كامل محمد سليمان داود ج ، 8430 11/52/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 45515

 - 144عبداللطيف على بخيت حسن ج ، 8482 51/58/2513-تاريخ 25121112 :

برقم 05383

 - 140عبداللطيف على بخيت حسن ج ، 8483 31/50/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 05383

 - 148ابراهيم بهنساوى عوض هللا ج ، 8432 11/11/2518-تاريخ 25121112 :

برقم 44141
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 - 144الحسيني محمد ابراهيم السيد الجيار ج ، 8444 24/53/2515-تاريخ 25121111 :

برقم 43085

 - 142الحسيني محمد ابراهيم السيد الجيار ج ، 8440 24/53/2510-تاريخ 25121111 :

برقم 43085

 - 141محمد خير قاضي محمود

 ، 1103تاريخ 25121111 :

برقم 45424

 - 125زينب فرج محمد حسانين ج ، 8448 22/15/2513-تاريخ 25121111 :

برقم 05208

 - 121زينب فرج محمد حسانين ج ، 8444 21/15/2512-تاريخ 25121111 :

برقم 05208

 - 122عبدهللا محمد محمد فرحات

 ، 8421تاريخ 25121111 :

برقم 15131

 - 123عبدهللا محمد محمد فرحات

 ، 8415تاريخ 25121111 :

برقم 15131

 - 124مصطفى احمد ابوالحسن عليان

 ، 8441تاريخ 25121111 :

برقم 04418
برقم 32244

 - 120سيمون للبصاريات ج ، 8014 20/12/2518-تاريخ 25121121 :

برقم 04022

 - 128صباح هريدى كامل محمد ج ، 8418 52/51/2514-تاريخ 25121121 :
 - 124احمد عادل احمد عثمان ج ، 8054 21/11/2518-تاريخ 25121121 :

برقم 00354

 - 122احمد صديق علي عثمان ج ، 8011 13/51/2512-تاريخ 25121121 :

برقم 02128

 - 121خالد عبدالحميد احمد محمد ج ، 8418 35/15/2510-تاريخ 25121121 :

برقم 44842

 - 115طارق سليمان عبدالظاهر على ج ، 8055 25/52/2511-تاريخ 25121121 :
 - 111جمال زكى ابوالحمد سليمان ج ، 8021 53/12/2512-تاريخ 25121122 :
 - 112عمرو العربى احمد علي ج ، 8034 31/52/2510-تاريخ 25121122 :

برقم 34245
برقم 01242

برقم 04302

 - 113مكتب فرج للمقاوالت ج ، 8011 22/15/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 24414

 - 114فرج سليم محمد سليم ج ، 8011 22/15/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 24414

 - 110فرج لالستيراد والتصدير والتوريدات العموميه ج ، 8011 22/15/2512-تاريخ 25121122 :
 - 118حازم حسن ابراهيم احمد ج ، 8045 18/50/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 42238

 - 114حازم حسن ابراهيم احمد ج ، 8041 18/50/2514-تاريخ 25121122 :

برقم 42238

 - 112صيدليه الدكتور /ابراهيم عليان ج ، 8032 14/53/2514-تاريخ 25121122 :

برقم 01811

 - 111عبد الاله محمد محمد عبد العاطى ج ، 0211 53/11/2518-تاريخ 25121123 :
 - 255حسام الشاذلى للنقل ج ، 8041 21/1/2511-تاريخ 25121120 :

برقم 24414

برقم 35415

برقم 01411

 - 251عزت عبد الحميد محمد سراج الدين ج ، 8002 3/3/2514-تاريخ 25121120 :
 - 252عزت عبدالحميد محمد سراج ج ، 8002 3/3/2514-تاريخ 25121120 :
 - 253ناصر على محمد عبدالحليم ج ، 8044 52/50/2510-تاريخ 25121120 :

برقم 32081

برقم 32081
برقم 03444
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 - 254اسامه محمد محمد عبد الرحمن ج ، 8044 12/1/2511-تاريخ 25121120 :
 - 250السيد ابراهيم محمد عيد ج ، 8854 22/4/2512-تاريخ 25121120 :

برقم 24840

برقم 02023

 - 258محمد شوقى مرسى اسماعيل ج ، 8040 24/11/2512-تاريخ 25121120 :
 - 254سيدة عوض أبوالمجد ج ، 8001 22/51/2512-تاريخ 25121120 :

برقم 01225

برقم 25215

 - 252ناصر رمضان محمد شحته ج ، 8042 35/50/2512-تاريخ 25121120 :

برقم 05120

 - 251سماح السيد ابراهيم ابراهيم ج ، 8855 53/52/2514-تاريخ 25121128 :

برقم 44822

 - 215النجدى لخدمات التليفون المحمول ج ، 8011 24/52/2512-تاريخ 25121128 :
 - 211احمد فتحى عجمى احمد ج ، 8818 22/54/2512-تاريخ 25121128 :

برقم 02218

برقم 05803

 - 212احمد محمد على عرفه ج ، 8012 21/58/2512-تاريخ 25121128 :

برقم 05420

 - 213هشام ابراهيم طه على ج ، 8010 53/54/2518-تاريخ 25121128 :

برقم 00240

 - 214احمد محمد احمد محمد مصطفى ج ، 8852 14/58/2512-تاريخ 25121128 :
 - 210احمد على احمد بغدادى ج ، 8022 15/54/2518-تاريخ 25121128 :
 - 218رافت طه احمد جمعه ج ، 8015 50/11/2512-تاريخ 25121128 :

برقم 02404

برقم 00224
برقم 01151
برقم 02220

 - 214محمود بشير احمد علي ج ، 8811 25/54/2512-تاريخ 25121128 :
 - 212محمد حسين على حسن ج ، 1 51/12/2553-تاريخ 25121124 :

برقم 33143

 - 211محمد حسين على حسن ج ، 2 35/11/2552-تاريخ 25121124 :

برقم 33143

 - 225محمد حسين على حسن ج ، 3 21/11/2513-تاريخ 25121124 :

برقم 33143

 - 221محمد حسين على حسن ج ، 8881 22/11/2512-تاريخ 25121124 :
 - 222عادل محمد الداكر علي ج ، 8804 52/4/2510-تاريخ 25121124 :
 - 223محمد عبدالرحمن محمد

 ، 8824تاريخ 25121124 :

برقم 24445

 - 224محمد عبدالرحمن محمد

 ، 8822تاريخ 25121124 :

برقم 24445

برقم 33143
برقم 43823

 - 220امين علي امين ابو الحسن ج ، 8834 15/51/2554-تاريخ 25121124 :

برقم 31321

 - 228امين علي امين ابو الحسن ج ، 8830 51/51/2512-تاريخ 25121124 :

برقم 31321

 - 224امين علي امين ابو الحسن ج ، 8838 52/51/2514-تاريخ 25121124 :

برقم 31321

 - 222محمد حسين على حسن ج ، 8882 35/51/2510-تاريخ 25121124 :

برقم 33143

 - 221محمد الدندراوى حسين عبد هللا ج ، 8884 53/52/2514-تاريخ 25121124 :

برقم 34188

 - 235رمسيس عطاهللا سيدهم عوض ج ، 8804 50/54/2513-تاريخ 25121124 :

برقم 41211
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برقم 41211

 - 231رمسيس عطاهللا سيدهم عوض ج ، 8802 54/54/2512-تاريخ 25121124 :

برقم 08112

 - 232ميرفت فهمى يوسف عبيدهللا ج ، 8843 28/15/2518-تاريخ 25121124 :
 - 233محى حسين احمد محمد ج ، 8800 13/1/2512-تاريخ 25121124 :

برقم 02121

 - 234سمير امين احمد هاشم ج ، 8844 25/12/2518-تاريخ 25121124 :

برقم 40122
برقم 40122

 - 230سمير امين احمد للتوريدات العمومية ج ، 8844 25/12/2518-تاريخ 25121124 :
 - 238نبيل مسعد امين حنين ج ، 8828 15/11/2512-تاريخ 25121124 :

برقم 01125

 - 234فاتن على محمد على ج ، 8832 58/50/2513-تاريخ 25121124 :

برقم 05508

 - 232فاتن على محمد على ج ، 8833 50/50/2512-تاريخ 25121124 :

برقم 05508

 - 231محمود محمد محمد ابراهيم ج ، 8821 12/11/2514-تاريخ 25121124 :
 - 245مصطفى مختار مسعد ج ، 8815 21/52/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 02282

برقم 24012

 - 241معرض مصطفى للبراويز ج ، 8815 21/52/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 24012

 - 242معرض مصطفى لتجارة الزجاج وعمل البراويز والتوريدات العموميه ج ، 8815 21/52/2512-تاريخ 25121122 :
برقم 24012
 - 243فايز عبدالعزيز محمد سالم ج ، 8812 20/53/2511-تاريخ 25121122 :

برقم 40881

 - 244فايز عبدالعزيز محمد سالم ج ، 8811 24/53/2518-تاريخ 25121122 :

برقم 40881
برقم 04220

 - 240الراوى حارث الراوى رضوان ج ، 8841 53/54/2514-تاريخ 25121122 :
 - 248علي حسن عبدالمهدي ج ، 8842 21/12/2551-تاريخ 25121122 :

برقم 22002

 - 244علي حسن عبدالمهدي ج ، 8843 25/12/2514-تاريخ 25121122 :

برقم 22002

 - 242عبدالجليل ناجى عبدالجليل عبدالعال ج ، 8845 15/12/2512-تاريخ 25121122 :

برقم 01220

 - 241السالموني للتصدير واالشغال البحريه والخدمات الجمركيه ج ، 8844 54/54/2518-تاريخ 25121122 :
21424
 - 205السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه ج ، 8844 54/54/2518-تاريخ 25121122 :
 - 201فرج محمود محمد على السالمونى ج ، 8844 54/54/2518-تاريخ 25121122 :

 - 203صيدليه الدكتوره  /فاطمه محمد عبدالمجيد ج ، 8820 25/15/2510-تاريخ 25121122 :

 - 200صباح محمد فكري محمد ج ، 8823 21/51/2518-تاريخ 25121122 :
 - 208احمد محمود عبدالحميد حميد ج ، 8413 10/52/2518-تاريخ 25121121 :

برقم 21424

برقم 21424

 - 202السالمونى لالستيراد والتصدير واالشغال البحريه ج ، 8844 54/54/2518-تاريخ 25121122 :

 - 204علي ابوالدردار علي عثمان ج ، 8841 11/11/2512-تاريخ 25121122 :

برقم

برقم 21424

برقم 38828

برقم 01144
برقم 40212
برقم 00414
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 - 204عبدالنبى عيد عبد النبى للتخليص الجمركى ج ، 8424 21/12/2512-تاريخ 25121121 :
 - 202ابراهيم كامل على احمد ج ، 8422 12/58/2512-تاريخ 25121121 :

برقم 02481

 - 201جمعه عبد المعين حنفى ج ، 8451 25/58/2514-تاريخ 25121121 :

برقم 11134

 - 285جمال عبد الاله غريب زكى ج ، 8410 51/50/2512-تاريخ 25121121 :
 - 281طلعت محمد احمد الفقي ج ، 8418 22/50/2518-تاريخ 25121121 :

برقم 18522

برقم 41281

برقم 48314

 - 282احمد رضا احمد يوسف احمد ج ، 8418 51/52/2511-تاريخ 25121121 :
 - 283طلعت محمد احمد الفقى ج ، 8411 15/11/2512-تاريخ 25121121 :

برقم 01041

برقم 48314

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1وديع اسطفانوس حسب هللا وشركاه ج ، 8544 22/11/2512-تاريخ 25121151 :
 - 2تهانه يوسف تكال وشركاها ج ، 8544 22/11/2512-تاريخ 25121151 :

برقم 24113

 - 3حمدي احمد مصطفي وشريكه ج ، 8545 22/11/2511-تاريخ 25121151 :
 - 4ايمان السيد أحمد وشريكها

 ، 8151تاريخ 25121154 :

برقم 33010

 - 0ايمان السيد أحمد وشريكها

 ، 8152تاريخ 25121154 :

برقم 33010

برقم 41414

 - 8محمد زكريا خميس وشركاه ج ، 8524 20/11/2514-تاريخ 25121154 :
 - 4كريمه يس مدني وشركاها ج ، 8114 22/11/2510-تاريخ 25121150 :

برقم 24113

برقم 20811

برقم 43255

 - 2اسماعيل السيد اسماعيل محمدين وشركاه ج ، 8143 11/15/2512-تاريخ 25121158 :

برقم 41320

 - 1العجوز للمقاوالت  -محمد عبدالرحيم محمد حسين وشركاه ج ، 8111 52/15/2514-تاريخ 25121158 :
32510
 - 15حسن عبدالظاهر وشركاه ج ، 8221 24/11/2551-تاريخ 25121154 :

برقم 22304

 - 11حسن عبدالظاهر وشركاه ج ، 8222 28/11/2514-تاريخ 25121154 :

برقم 22304

 - 12محمد ابراهيم محمد جادهللا وشريكه ج ، 8311 15/4/2518-تاريخ 25121112 :

برقم 45881

 - 13مخبز اوالد عوض هللا  -محمد ابراهيم عوض هللا وشريكه ج ، 8351 25/8/2515-تاريخ 25121112 :
44510

برقم

 - 14مخبز اوالد عوض هللا  -محمد ابراهيم عوض هللا وشريكه ج ، 8315 11/8/2510-تاريخ 25121112 :
44510

برقم

 - 10شربات حسن حامد وشريكها ج ، 8351 25/8/2515-تاريخ 25121112 :

برقم

برقم 44510
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 - 18شربات حسن حامد وشريكها ج ، 8315 11/8/2510-تاريخ 25121112 :

برقم 44510

 - 14محمد ابراهيم محمد جاد هللا وشريكه ج ، 8314 10/4/2513-تاريخ 25121112 :

برقم 45881

 - 12محمد ابراهيم محمد جاد هللا وشريكه ج ، 8312 10/4/2512-تاريخ 25121112 :

برقم 45881

 - 11السيد احمد رواش وشركائه-مطعم رواش ج ، 8335 1/1/2511-تاريخ 25121113 :

برقم 32320

 - 25السيد احمد رواش وشركائه-مطعم رواش ج ، 8331 1/1/2518-تاريخ 25121113 :

برقم 32320

 - 21عبد الغني محمود محمد و شريكته ج ، 8324 22/4/2512-تاريخ 25121114 :

برقم 22014

 - 22شركهالمتوكل لتجاره الورق ولوازم المطابع ج ، 8324 22/4/2512-تاريخ 25121114 :
 - 23خلفاء محمود على الحداد

 ، 8401تاريخ 25121112 :

برقم 21543

 - 24خلفاء محمود على الحداد

 ، 8402تاريخ 25121112 :

برقم 21543

برقم 22014

 - 20على محمود على و محمد محمود على وشريكها ج ، 8425 24/511/2510-تاريخ 25121111 :
 - 28غريب عيد وشركاه ج ، 8081 21/58/2554-تاريخ 25121120 :

برقم 31501

 - 24غريب عيد وشركاه ج ، 8082 25/58/2512-تاريخ 25121120 :

برقم 31501

 - 22غريب عيد وشركاه ج ، 8083 11/58/2514-تاريخ 25121120 :

برقم 31501

برقم 38232

 - 21محمد ابراهيم غريب وشريكه  -النادى لقطع غيار السيارات ج ، 8888 1/15/2514-تاريخ 25121122 :
04828
 - 35هانى غالى عياد وشريكه ج ، 1 51/52/2511-تاريخ 25121121 :

برقم

برقم 01418

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى السيد خالف تجديد قيد رهن تجارى  ،تاريخ 25121112 :
 - 2بوتيك اشرف تجديد قيد رهن تجارى  ،تاريخ 25121112 :

برقم 1205

برقم 1205

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
 - 1عزت توياتا (عزت محمد خليفه وشريكته ) تجديد قيد رهن تجارى  ،تاريخ 25121112 :

برقم 24028

 - 2شركه مصر الخليج لتصنيع الزيوت ش5م5م قيد رهن تجارى لصالح البنك العربى الدولى  ،تاريخ 25121124 :
14121
 - 3شركة سونكر لتموين السفن قيد رهن تجارى لصالح بنك التجارى الدولى (مصر)  ،تاريخ 25121124 :

برقم

برقم 45243

ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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