جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب الطور شهرأكتوبر
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-4

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

قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد عبد العزيز محمد العليمى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21330 :وفى تاريخ  20201001تم محو/شطب
السجل محو القيد إلنهاء النشاط بالمحل
 - 2مجدى محمد عبدالحليم جويده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12077 :وفى تاريخ  20201007تم محو/شطب
السجل محو القيد إلعتزال التجارة
 - 3طارق رشاد محمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1395 :وفى تاريخ  20201011تم محو/شطب السجل
محو القيد العتزال التجارة
 - 4حسنى جواد حسنى حسانين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20906 :وفى تاريخ  20201011تم محو/شطب السجل
محو القيد إلعتزال التجارة
 - 5هشام محمد عبد السميع احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13540 :وفى تاريخ  20201012تم محو/شطب
السجل محو القيد إلعتزال التجارة
 - 6حسام محمد عبد الباسط مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15681 :وفى تاريخ  20201012تم محو/شطب
السجل تم محو القيد لوفاة التاجر
 - 7عماد عبد الحميد محمد عبد الحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 20742 :وفى تاريخ  20201013تم محو/شطب
السجل محو القيد إلعتزال التجارة
 - 8ريمون مجدى غالى عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11243 :وفى تاريخ  20201014تم محو/شطب السجل
محو القيد إلعتزال التجارة .
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 - 9محمد حميد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2146 :وفى تاريخ  20201016تم محو/شطب السجل
محو القيد إلعتزال التجارة
 - 10حمدان عقيل شريز صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21700 :وفى تاريخ  20201020تم محو/شطب السجل
محو القيد العتزال التجارة
 - 11محمد أبو المعاطى الشربينى أحمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 19978 :وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب
السجل محو القيد إلعتزال التجارة
 - 12محمود أحمد أحمد الزناتى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 18614 :وفى تاريخ  20201026تم محو/شطب السجل
محو القيد إلعتزال التجارة
 - 13حماده كامل مصطفى ابو الحسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22879 :وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب
السجل محو القيد العتزال التجاره
 - 14عبد المنعم منير عبد المنعم على عفيفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 14233 :وفى تاريخ  20201028تم
محو/شطب السجل محو القيد العتزال التجارة
 - 15محمود خليل محمد اباظه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 22175 :وفى تاريخ  20201028تم محو/شطب السجل
محو القيد العتزال التجاره
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركة /عادل فوزي حامد وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 716 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب
السجل فسخ الشركة بموجب عقد فسخ محرر فى 31/12/2006و مسجل ملخصه برقم  4لسنه  2007شركات جنوب سيناء وبذلك
يمحى قيد الشركة بالسجل التجارى
 - 2شركة /عادل فوزي حامد وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 716 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب
السجل محو القيد لفسخ الشركة
 - 3شركه/عادل فوزي حامد وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 716 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب
السجل محو القيد لفسخ الشركة
 - 4توب لمنتجات خان الخليلي  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 716 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب السجل
محو القيد لفسخ الشركة
 - 5وليد مسعد المنسوب خليل وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 12506 :وفى تاريخ  20201019تم
محو/شطب السجل محو القيد لنقل مقر الفرع
 - 6أوشن كلوب  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 12506 :وفى تاريخ  20201019تم محو/شطب السجل محو القيد
لنقل مقر الفرع
 - 7وليد مسعد المنسوب خليل وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 12506 :وفى تاريخ  20201019تم
محو/شطب السجل محو القيد لنقل مقر الفرع
 - 8أوشن كلوب  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 12506 :وفى تاريخ  20201019تم محو/شطب السجل محو القيد
لنقل مقر الفرع
 - 9هانى شنودة رزق وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22766 :وفى تاريخ  20201028تم محو/شطب
السجل محو القيد لفسخ الشركة
 - 10هانى شنودة رزق وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22766 :وفى تاريخ  20201028تم محو/شطب
السجل محو القيد لفسخ الشركة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة /عادل فوزي حامد وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 20201018 :

برقم 716

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 1هاله محمد دهشور محمد  ، 1695 4/12/2021تاريخ 20201001 :
 - 2هانى على سيد على  ، 1694 5/11/2024تاريخ 20201001 :

برقم 8513

برقم 13343
برقم 4476

 - 3سميرة عبد العزيز إبراهيم مصطفى  ، 1691 2/4/2022تاريخ 20201001 :
 - 4مصطفى محمود محمود عبد المولى  ، 1697 18/5/2023تاريخ 20201001 :
 - 5سميرة أمين محمود محمد مبارك  ، 1690 3/5/2022تاريخ 20201001 :
 - 6عاصفة محمود بدوى محمود  ، 1696 18/2/2024تاريخ 20201001 :

برقم 15753

برقم 4532
برقم 16498
برقم 5207

 - 7إبراهيم محمد السيد على عجيز  ، 1689 18/5/2023تاريخ 20201001 :
 - 8هانى على سيد على مسلم  ، 1692 27/10/2020تاريخ 20201001 :

برقم 13343

 - 9هانى على سيد على مسلم  ، 1693 27/10/2025تاريخ 20201001 :

برقم 13343
برقم 17058

 - 10على صدقه سالم حسين  ، 1896 13/8/2024تاريخ 20201004 :

 - 11أحمد بدوى عبد الرؤوف بدوى  ، 1700 12/8/2024تاريخ 20201004 :
 - 12أشرف سعد الدين بشير  ، 1705 29/9/2025تاريخ 20201005 :

برقم 17057

برقم 3699

 - 13وحيد محمد اسماعيل السيد الصياد  ، 1704 16/6/2025تاريخ 20201005 :

برقم 12982

 - 14عالء الدين مختار عبد الرحمن الدسوقى  ، 1711 13/12/2020تاريخ 20201006 :
 - 15بيشوى بانوب فرج بانوب  ، 1708 19/5/2025تاريخ 20201006 :

برقم 18135

 - 16على عثمان السيد محمد  ، 1710 29/7/2025تاريخ 20201006 :

برقم 18347

 - 17عبد هللا أحمد موسى سبيت  ، 1709 15/8/2025تاريخ 20201006 :
 - 18نبيل على حسن عثمان  ، 1706 27/9/2025تاريخ 20201006 :

برقم 7419

برقم 463

برقم 13220
برقم 18136

 - 19عماد عبد المالك زكى ساويرس  ، 1707 19/5/2025تاريخ 20201006 :
 - 20مجدى محمد عبدالحليم جويده  ، 1713 19/8/2019تاريخ 20201007 :

برقم 12077

 - 21مجدى محمد عبدالحليم جويده  ، 1714 19/8/2024تاريخ 20201007 :

برقم 12077

 - 22موسى عيد موسى عودة  ، 1722 12/11/2022تاريخ 20201011 :

برقم 15122

 - 23محمد رمضان حنفي محمود  ، 1724 22/5/2021تاريخ 20201011 :

برقم 7916

 - 24مايكل وديع ميخائيل رزق هللا  ، 1723 12/5/2024تاريخ 20201011 :
 - 25محمد أحمد مصطفى السيد  ، 1721 15/2/2024تاريخ 20201011 :
 - 26سامية وصفى محمد عتمان  ، 1720 14/10/2024تاريخ 20201011 :

برقم 16777
برقم 11410
برقم 17298

 - 27سلمان عبد الحميد سلمان عساف  ، 1727 31/3/2025تاريخ 20201012 :

برقم 17927
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 - 28هشام محمد عبد السميع احمد  ، 1726 27/12/2020تاريخ 20201012 :
 - 29هانى محب إبراهيم محمد  ، 1725 31/10/2025تاريخ 20201012 :

برقم 13540
برقم 18634
برقم 17879

 - 30حسين مصطفى حسين حسن  ، 1729 16/03/2025تاريخ 20201012 :

 - 31حسام محمد عبد الباسط مصطفى  ، 1728 22/04/2023تاريخ 20201012 :
 - 32جمعه ربيع معمر عياد  ، 1730 21/9/2024تاريخ 20201013 :

برقم 15681

برقم 17224
برقم 17943

 - 33السيد مصطفى محمد فريج  ، 1732 6/4/2025تاريخ 20201013 :

 - 34حسين حسين مصباح محمد مصباح  ، 1731 25/8/2025تاريخ 20201013 :

برقم 18448

 - 35ريمون مجدى غالى عوض  ، 1736 29/12/2018تاريخ 20201014 :

برقم 11243

 - 36ريمون مجدى غالى عوض  ، 1737 29/12/2023تاريخ 20201014 :

برقم 11243
برقم 18338

 - 37سعيد يسرى إسماعيل عيد  ، 1738 25/7/2025تاريخ 20201014 :
 - 38جماالت وديد حسن أبو العينين  ، 1733 4/2/2025تاريخ 20201014 :
 - 39أحمد رفعت حسن محمد  ، 1735 12/10/2025تاريخ 20201014 :
 - 40هشام إبراهيم عبد الفتاح  ، 1739 8/11/2024تاريخ 20201015 :

برقم 17743
برقم 13280

برقم 1109

 - 41عبد هللا عوده عيد عليان  ، 1740 20/12/2024تاريخ 20201015 :

برقم 17593

 - 42محمد عطيه أحمد عطيه  ، 1745 18/10/2024تاريخ 20201018 :

برقم 12254
برقم 13393

 - 43ريمون ميخائيل زكى مكارى  ، 1752 9/11/2025تاريخ 20201018 :

برقم 17766

 - 44محمود أحمد على محمد حسين  ، 1747 14/2/2025تاريخ 20201018 :
 - 45بهاء محمد أحمد زاهر  ، 1742 22/12/2024تاريخ 20201018 :

برقم 17607

 - 46محمد عبد السالم حافظ  ، 1743 12/12/2019تاريخ 20201018 :

برقم 6488

 - 47محمد عبد السالم حافظ  ، 1744 12/12/2024تاريخ 20201018 :

برقم 6488

 - 48منى حامد جاد بركات  ، 1748 22/10/2020تاريخ 20201018 :

برقم 3663

 - 49منى حامد جاد بركات  ، 1749 22/10/2025تاريخ 20201018 :

برقم 3663

 - 50مصطفى عبد الاله أحمد مصطفى  ، 1746 17/8/2024تاريخ 20201018 :
 - 51عطا هللا نادى عطا هللا فام أسعد  ، 1741 18/2/2025تاريخ 20201018 :
 - 52عمرو فتحى محمود صبرى  ، 1756 25/9/2025تاريخ 20201019 :
 - 53أحمد فؤاد عثمان أحمد عثمان  ، 1754 16/8/2025تاريخ 20201019 :

برقم 17067
برقم 17779

برقم 7235
برقم 18408

 - 54دخيل هللا مسلم حميد زيدان  ، 1755 13/1/2024تاريخ 20201019 :

برقم 16392

 - 55محمد السيد محمد سطوحى  ، 1759 6/10/2023تاريخ 20201020 :

برقم 16091
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 56شوقى شوقى عبد المعطى عبد الخالق  ، 1757 20/6/2025تاريخ 20201020 :
 - 57محمد فرج موسى إدريس  ، 1767 19/10/2025تاريخ 20201021 :

برقم 12984

برقم 13303

 - 58هالة السيد أحمد أبراهيم  ، 1769 5/8/2025تاريخ 20201021 :

برقم 7115

 - 59نبيل فايق حلمى حلمى  ، 1768 26/7/2025تاريخ 20201021 :

برقم 7098
برقم 11363

 - 60مجاهد عطيه شحاته البسيونى  ، 1770 1/2/2024تاريخ 20201022 :

 - 61ريهام كامل محمد عبد الحميد يوسف  ، 1771 20/1/2025تاريخ 20201022 :

برقم 17689

 - 62ماجده عباس محمد عبدهللا  ، 1776 6/12/2023تاريخ 20201025 :

برقم 967

 - 63ماجده عباس محمد عبد هللا  ، 1777 20/3/2025تاريخ 20201025 :

برقم 967

 - 64أشجان ممدوح إبراهيم عبد المقصود  ، 1774 14/12/2024تاريخ 20201025 :

برقم 17565

 - 65سماح محمود حسن عطيه  ، 1773 12/5/2025تاريخ 20201025 :

برقم 18102

 - 66محمد البرنس محمد عيد  ، 1777 16/10/2025تاريخ 20201026 :

برقم 13288
برقم 18130

 - 67عبير محسن عبد الحى النشيلى  ، 1780 18/5/2025تاريخ 20201026 :
 - 68محمد عبدالباقى عبدالهادى الست  ، 1782 18/5/2025تاريخ 20201026 :

برقم 12945

 - 69محمود أحمد أحمد الزناتى  ، 1781 24/10/2025تاريخ 20201026 :

برقم 18614

 - 70رضا عبدالعاطى محمد بيومى  ، 1778 5/9/2020تاريخ 20201026 :

برقم 13174

 - 71رضا عبدالعاطى محمد بيومى  ، 1779 5/9/2025تاريخ 20201026 :

برقم 13174

 - 72أشرف كمال حنا فهمى  ، 1783 20/9/2023تاريخ 20201027 :

برقم 8646

 - 73بشرى عياد بشرى حنين  ، 1789 8/9/2025تاريخ 20201028 :

برقم 18490

 - 74عمرو وهيب هللا محمد على  ، 1793 13/9/2021تاريخ 20201028 :

برقم 8277

 - 75عبد المنعم منير عبد المنعم على عفيفى  ، 1792 22/11/2021تاريخ 20201028 :
 - 76فاطمة أحمد سلمان ابراهيم  ، 1790 20/2/025تاريخ 20201028 :

برقم 14233

برقم 12650

 - 77عمرو وهيب هللا محمد على  ، 1794 13/9/2021تاريخ 20201028 :

برقم 8277

 - 78عمرو وهيب هللا محمد على  ، 1795 13/9/2021تاريخ 20201028 :

برقم 8277

 - 79عادل عبد الحميد على قنانه  ، 1788 27/5/2021تاريخ 20201028 :

برقم 7928

 - 80محمد حسام عباس عبد الحليم  ، 1787 5/5/2025تاريخ 20201028 :

برقم 18059

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركة  /نصرة أدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :
 - 2شركة /هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313

 - 3شركة  /نصرة أدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :
 - 4شركة /هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :

 - 6شركة /هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313

برقم 3313

 - 9شركة هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313

 - 10شركة نصرة إدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313

برقم 3313

 - 12شركة هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :
 - 13شركة نصرة إدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :
 - 14مقهى الياسمين  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313
برقم 3313

 - 7شركة نصرة إدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

 - 11مقهى الياسمين  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313
برقم 3313

 - 5شركة  /نصرة أدريس أبو زيد سرور وشريكها  ، 1698 1/4/2025تاريخ 20201004 :

 - 8مقهى الياسمين  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :

برقم 3313

برقم 3313
برقم 3313

برقم 3313

 - 15شركة هشام محمد سليمان خضير وشريكته  ، 1699 1/4/2025تاريخ 20201004 :
 - 16شركة محمد غريب أحمد و شريكه  ، 1701 6/11/2016تاريخ 20201005 :
 - 17العمر والعمر للبصريات  ، 1701 6/11/2016تاريخ 20201005 :

برقم 6478

برقم 6478

 - 18شركة محمد غريب أحمد و شريكه  ، 1702 6/11/2021تاريخ 20201005 :
 - 19العمر والعمر للبصريات  ، 1702 6/11/2021تاريخ 20201005 :

برقم 3313

برقم 6478

برقم 6478

 - 20شركة محمد غريب أحمد وشريكه  ، 1703 7/12/2024تاريخ 20201005 :

برقم 6478

 - 21أحمد معوض أحمد سمك و شريكه  ، 1719 28/4/2024تاريخ 20201011 :

برقم 16739

 - 22شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 23شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 24شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 25شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 26شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 27شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1715 10/12/2022تاريخ 20201011 :

برقم 9827

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

10

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة
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 - 28شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 29شريف شوقى أنيس لوندى و شريكه  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 30سى ستارز  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 31شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 32شريف شوقى أنيس لوندى و شريكه  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 33سى ستارز  ، 1718 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 34شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 35شريف شوقى أنيس لوندى و شريكه  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 36سى ستارز  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 37شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 38شريف شوقى أنيس لوندى و شريكه  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 39سى ستارز  ، 1717 6/7/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 40شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :
 - 41سى ستارز  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

برقم 9827

 - 42شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 43شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 44سى ستارز  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 45شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 46شريف شوقى أنيس لوندى وشريكه  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 47سى ستارز  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 48شريف شوقى أنيس لوندى وشريكته  ، 1716 11/8/2024تاريخ 20201011 :

برقم 9827

 - 49شركة /عاطف عاشور لملوم خطاب وشركاه  ، 1734 13/9/2025تاريخ 20201014 :
 - 50شركة /عادل فوزي حامد وشركاه  ، 1750 24/6/2022تاريخ 20201018 :

برقم 716

 - 51ياسر أبو العينين وشريكته  ، 1753 25/9/2021تاريخ 20201019 :

برقم 8318

 - 52ياسر أبو العينين وشريكته  ، 1753 25/9/2021تاريخ 20201019 :

برقم 8318

 - 53شركه/سامح عبد الواحد محمد وشريكه  ، 1758 1/8/2023تاريخ 20201020 :
 - 54شركة /رفيق شوقى إبراهيم وشريكه  ، 1763 6/5/2025تاريخ 20201021 :
 - 55رفيق شوقى إبراهيم وشريكه  ، 1764 12/11/2023تاريخ 20201021 :

برقم 7198

برقم 5351
برقم 3388

برقم 3388
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 - 56بيشو لألستثمار والتنمية السياحية  ، 1764 12/11/2023تاريخ 20201021 :
 - 57رفيق شوقى إبراهيم و شريكه  ، 1766 25/6/2024تاريخ 20201021 :
 - 58بيشو  ، 1766 25/6/2024تاريخ 20201021 :

برقم 3388

برقم 3388

برقم 3388

 - 59تعدل أسم الشركة ليصبح شريف شوقى وشريكه  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 60تعدلت السمة التجارية للفرع لتصبح كمل قطن  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 61شركة شريف شوقى وشركاه  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 62مارينا درج ستور  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :

برقم 1011
برقم 1011

برقم 1011

برقم 1011

 - 63تعدل أسم الشركة ليصبح شريف شوقى وشريكه  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 64تعدلت السمة التجارية للفرع لتصبح كمل قطن  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 65شركة شريف شوقى وشركاه  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 66مارينا درج ستور  ، 1761 21/2/2024تاريخ 20201021 :

برقم 1011
برقم 1011

برقم 1011

برقم 1011

 - 67رفيق شوقى إبراهيم وشريكه  ، 1765 24/5/2025تاريخ 20201021 :

برقم 3388

 - 68بيشو لألستثمار والتنمية السياحية  ، 1765 24/5/2025تاريخ 20201021 :

برقم 3388

 - 69شريف شوقى وشريكه  ، 1762 1/7/2022تاريخ 20201021 :

برقم 1011

 - 70الجمل للمالبس القطنية  ، 1762 1/7/2022تاريخ 20201021 :

برقم 1011

 - 71تعديل السمة التجارية لتصبح كمل قطن  ، 1762 1/7/2022تاريخ 20201021 :

برقم 1011

 - 72تعدل أسم الشركة ليصبح شريف شوقى وشريكه  ، 1760 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 73شركة شريف شوقى وشركاه  ، 1760 21/2/2024تاريخ 20201021 :

برقم 1011

 - 74تعدل أسم الشركة ليصبح شريف شوقى وشريكه  ، 1760 21/2/2024تاريخ 20201021 :
 - 75شركة شريف شوقى وشركاه  ، 1760 21/2/2024تاريخ 20201021 :

برقم 1011

برقم 1011

برقم 1011

 - 76تعديل إسم الشركة ليصبح /سمير السيد محمد على وشريكه  ، 1772 27/3/2025تاريخ 20201022 :
12767
 - 77هشام أمين وشريكاه  ، 1772 27/3/2025تاريخ 20201022 :

برقم

برقم 12767

 - 78شركة  /محمد كامل و شركاه  ، 1775 2/10/2025تاريخ 20201025 :

برقم 487

 - 79شركة /نهلة مشرف فهيم وشريكها  ، 1784 7/8/2025تاريخ 20201027 :

برقم 13086

 - 80شركة سليم عبد الحى وشريكتاه  ، 1785 27/12/2023تاريخ 20201027 :

برقم 5643

 - 81شركة سالمة سلمى محمد وشريكاه  ، 1786 29/12/2022تاريخ 20201027 :

برقم 15306

 - 82شركة سالمة سلمى محمد وشريكاه  ، 1786 29/12/2022تاريخ 20201027 :

برقم 15306

ــــــــــــــــــــــ
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رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد السيد عبد الحميد الرخاوى تدوين بزيادة مقومات مادية  ،تاريخ 20201006 :

برقم 6356

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1نيو كونكورد للتنمية السياحية تجديد الرهن التجارى لصالح البنك األهلى المصرى  ،تاريخ 20201020 :

برقم 3625

 - 2تعدل االسم التجاري ليصبح شركة /شارم توداي للمنشئات الفندقية (ش .م  .م  ) .قانون 159لسنة 1981تجديد الرهن
التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ  20201027 :برقم 1245
 - 3اليوجد تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 20201027 :

برقم 1245

 - 4شركة /محمد هشام أحمد على محمد وشركاه تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري ،
تاريخ  20201027 :برقم 1245
 - 5شرم توداى تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 20201027 :
1245

برقم

 - 6تعدل االسم التجاري ليصبح شركة /شارم توداي للمنشئات الفندقية (ش .م  .م  ) .قانون 159لسنة 1981تجديد الرهن
التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ  20201027 :برقم 1245
 - 7اليوجد تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 20201027 :

برقم 1245

 - 8شركة /محمد هشام أحمد على محمد وشركاه تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري ،
تاريخ  20201027 :برقم 1245
 - 9شرم توداى تجديد الرهن التجاري رقم  51جنوب سيناء لصالح البنك االهلي المصري  ،تاريخ 20201027 :
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