جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب جنوب الماهرة شهر نوفمبر
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لٌود أفراد وشركات.
تعدٌالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تعدٌالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تجدٌدات ( :افراد وشركات)
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفً ابراهٌم سمٌر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85969عن تجارة
سٌرامٌن واالدوات الصحٌة  ، 5بجهة  :الخلٌفه  -محل بالدور االرضً رلم  1لطعه  6435ش رلم  44الممطم 5
 - 2رجب على حسن فرجانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85971عن ورشة رخام ، 5
بجهة  :ش العضم خلف مصنع كرارة سٌتى -شك الثعبان
 - 3سمر كمال خلف محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85975عن تجهٌز وبٌع
مأكوالت وتمدٌم مشروبات ماعدا المشروبات الكحولٌة  ،بجهة  :محل بالعمار رلم  8ش فهمى باب اللوق
 - 4احمد مصطفى فاروز عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  72833عن كافٌة لتمدٌم
المشروبات  ، 5بجهة  :محل بالدور االرضى ق 21ب  3مدٌنة التجارٌٌن -الممطم
 - 5رٌهام عبدالرؤوف زكرٌا عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81545عن تصدٌر
الموبٌلٌا وجمٌع المنتجات المصرٌة  ،بجهة  6 :أ حارة عاكف من ش الشٌخ رٌحان شمة بالدور االرضى
 - 6رٌهام عبدالرؤوف زكرٌا عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81545عن تصدٌر
الموبٌلٌا وجمٌع المنتجات المصرٌة  ،بجهة  366 :بلون  15حرفٌن
 - 7هبه لبٌب رزق حنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81565عن تورٌد مالبس فٌما عدا
المالبس العسكرٌه واكسسوارتها  ،بجهة  :محل رلم  24بالدور االرضى بالعمار رلم  26ش شرٌف عماره االٌموبلٌا
 - 8فرح حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81189عن تصمٌم وتسوٌك
برمجٌات فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  119 :ب مساكن صمر لرٌش
 - 9دمحم عبد النبى محمود الجزٌرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81583عن تجاره
الهداٌا واالكسسوارات ولعب االطفال  ،بجهة  94 :ش 9
 - 15عبد الرحمن علً دمحم الهادي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81581عن االستثمار
والتسوٌك العماري  ،بجهة  :المعادي  65 /ش  7ح حنفً سابما المعادي الدور  3شمة 7
 - 11محمود زكى سٌد على زهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81576عن
مماوالت وتورٌدات حداده  ،بجهة  12 :ش صالح حسٌن ع دسولى
 - 12دمحم خلٌل عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81156عن بٌع مستلزمات الرخام
والجرانٌت  ،بجهة  :ش العضم خلف شركة فرست شك الثعبان
 - 13دمحم سمٌر سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81129عن بٌع وتجارة
كمالٌات واكسسوارات السٌارات  ،بجهة  :محل رلم  6عمارة  114مساكن صمر لرٌش
 - 14احمد دمحم دمحم عوض منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81137عن تشغٌل
معادن وبٌع خردة  ،بجهة  34 :ش االسٌوطى من شارع الحرٌة عزبه دسولى

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

2

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 15احمد عبد السالم طه على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81164عن ورشه تشغٌل
معادن  ،بجهة  15 :ش الضببٌه وكاله السلحدار
 - 16دمحم خالد نور الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85976عن تورٌد وتوزٌع
مستلزمات طبٌة وتوكٌالت تجارٌة  ،بجهة  19 :حارة سٌف المواردي
 - 17كرٌم موسى جوده سالمه المصرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85995عن
تورٌد رخام وجرانٌت  ،بجهة  :محل رلم  2حاره الفرماوى من ش السوٌس
 - 18دمحم محمود حمدان احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81184عن تجارة االدوات
الكهربائٌة  ،بجهة  :دار السالم  -شارع اسٌا نزله اندرٌا محل رلم 2
 - 19احمد حمدي الجوهري دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81213عن تورٌد
مستلزمات طبٌة ( فٌما عدا االدوٌة )  ، 5بجهة  :عابدٌن  3 -عطفه بدر ارض شرٌف 5
ٌ - 25اسمٌن عصام صالح مهدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 195550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81191عن مكتب
رحالت  ،بجهة  183 :ش التحرٌر باب اللوق الدور السابع شمة رلم 655
 - 21حمادة عبد الحمٌد مرسً حمد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81555عن
مماوالت رخام والجرانٌت  ،بجهة  32 :ش الطحاوي من ش دمحم ابو زٌد عزبة الورد
 - 22منى عرفه جبر ابو المجد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81243عن بٌع ادوات
كهربائٌه ومحمول  ،بجهة  35 :ش ابراهٌم عبد الهادى من التل دارالسالم
 - 23مروان دمحم حسٌن مروان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81252عن مماوالت
وتورٌدات عمومٌة مع الجهات الملزمة بالخصم  ، 5بجهة  :المعادي  -شمه  17عمارة  98ش امتداد االمل االوتوستراد
 - 24دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81521عن بٌع مالبس
طبٌة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  73 :شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب 5
 - 25دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81521عن بٌع مالبس
طبٌة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  75 :شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب
 - 26رضا متولى عبد الحلٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81279عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  7 :ش ارض الحداد بٌرام سلطان البساتٌن
 - 27دمحم سٌد محمود علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85964عن نشر وتوزٌع كتب
( فٌما عدا أصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف ) بموافمة امنٌه رلم  164لسنه  2518صادرة برفم
 3896بتارٌخ  ، 5 4/15/2518بجهة  :مصر المدٌمة  153 -ش متحف المنٌل  -محل بالدور االرضً
 - 28عبد هللا حسن احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81558عن تورٌد اجهزه
كهرومٌكانٌكٌه ومماوالت  ،بجهة  :عمار  25شمه  2مشروع االسكان المعادى الجدٌده
 - 29محمود حنفى عٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81524عن بالى ٌستٌشن
عبر شاشات التلٌفزٌون فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  :دار السالم  255ش احمد زكى
 - 35دعاء عبد هللا عبد الرحٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81526عن
تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  111 :مساكن صمر لرٌش
 - 31طلعت عبدالرحمن زهري سٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81535عن ورشة
حجر  ،بجهة  :مدخل الشٌماء-طرٌك جبل طرة -بجوار شركة النٌل
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 - 32مصطفى دمحم عزت مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81575عن بٌع لطع
غٌار سٌارات  ،بجهة  9 :ش بوالق حمدى المطبعه االهلٌه  -بوالق محل رلم9
 - 33ضٌاء كمال دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81573عن تعبئة وتوزٌع
وتورٌدات منتجات غذائٌة  ،بجهة  :ق  7638الهضبة الوسطى الممطم
 - 34دمحم لرنى سٌد عبد الواحد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81585عن تورٌد االسمف
المعلمه والحوائط الجبسٌه والبالط والجبس بورد  ،بجهة  1 :ب شارع تنفٌذ االحكام مكتب
 - 35ماجد عوض هللا ٌعموب عوض هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81571عن
مماوالت عمومٌة  ،بجهة  25 :ش السد العالى بجوار محطه مترو المعادى
 - 36وفاء عبدهللا نصر عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81155عن بٌع وشراء
وتسوٌك االجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة وااللكترونٌة واالتوبٌسات السٌاحٌة والمالبس والمواد الغذائٌة واالثاث والمفروشات
واالحذٌة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  25 :ش الصلٌبة
 - 37عطٌه عباس خلٌل نصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81119عن ورشه رخام ،
بجهة  :بدر اللٌثى شك الثعبان طره
 - 38رأفت محمود الحداد جودة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81125عن مكتب نمل
عمال داخلٌا ً فمط  ،بجهة  :دار السالم  11 -ش الصٌانه عزبه خٌر هللا  -البساتٌن شمه بالدور االرضى
 - 39نادر لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81143عن التصدٌر
واالستٌراد فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  :الجمالٌة15-سكة برجوان-الخرنفش-الدور االول بعد االرضى
 - 45امٌر سامى رزق جرجس رزق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81167عن
توكٌالت تجارٌه  ،بجهة  35 :ش حسن عاصم الزمالن
 - 41اسماء حسٌن على البٌبانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 455550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81193عن تمطٌع اكٌاس
ناٌلون  ،بجهة  32 :ش دمحم لدرى
 - 42احمد عثمان دمحم عثمان الشٌخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85991عن تورٌد
نباتات واعمال الشبكات الرى واعمال الالند سكٌب فى موالعها فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  :غرفه بالشمه رلم  2بالعمار رلم  11ش
الجزائر
 - 43عمر مصطفً سمٌر عبدالحفٌظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81183عن
تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة واالستٌراد والتصدٌر (فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، )6بجهة  :برج 15
ابراج سما الماهرة الدائرى الممطم شمة ()112
 - 44سٌد عاطف خلف محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81255عن تورٌدات
اعالف  ، 5بجهة  14 :ش عبود منشٌة ناصر -الدوٌمة شمة بالدور االرضى
 - 45هشام سٌد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81245عن بماله مواد
غذائٌة وجافة  ،بجهة  :عمار رلم  15حارة المصر الكبٌر محل رلم 1
 - 46دمحم لبٌب دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81245عن ادارة وتشغٌل
المطاعم والمطابخ وتوزٌع المأكوالت والمشروبات الغٌر كحولٌة  ،بجهة  11 :ح اللبانة
 - 47مصطفى محمود السٌد احمد البدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81248عن
تورٌدات مستلزمات طبٌة  ، 5بجهة  34 :ش احمد دروٌش مصر حلوان الزراعى -دار السالم
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 - 48خالد عبد الوهاب عبد الرحمن شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81254عن
صٌانة وتورٌد وتركٌب لطع غٌار وطلمبات ورولمان بلى وعزل حرارى ومهمات امن صناعى  ،بجهة  :شمة بالعمار  51ش
عمارات صمر لرٌش شرق االتوستراد المعادى
 - 49عبد النعٌم محمود خلف محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81285عن ورشة
تصنٌع حجر هاشمً  ،بجهة  :مدخل بدر اللٌثً شك التعبان طرة
 - 55مجدى احمد دمحم احمد عزام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81546عن تورٌد رخام
 ،بجهة  29 :ش احمد عزام من حسن التهامى
 - 51أحمد دمحم أحمد بارح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81566عن اٌجار معدات تمٌله
وخدمات بترولٌه ( فٌما عدا البنزٌن والسوالر )  ،بجهة  :الخلٌفه  -ق  8553ش الجامعه الحدٌثه  -الممطم
 - 52دمحم فواد احمد عز الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81595عن مطعم فول
وطعمٌة  ،بجهة  :دار السالم  /ح كامل ابو سرٌع من ش العروبة
 - 53سامى دمحم سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81158عن بٌع وتورٌد الرخام
 ،بجهة  :شمه  37م  2ب  65م مصر العلٌا  -الممطم
 - 54عمر احمد علً فواد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81146عن مطعم وتمدٌم
ماكوالت  ،بجهة  :محل  1و  2ش  17ق  355د مٌدان النافورة الممطم
 - 55جبر رجب عبد التواب جبر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81258عن تورٌد
وتركٌب وصٌانة المصاعد  ،بجهة  125 :ش المماٌن ع بخٌت منشٌة ناصر الجمالٌة
 - 56دمحم محمود سالمه ابو سالمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81144عن صالون
حالق رجالى  ،بجهة  4 :ش الشعار من ش السالم ارض البصٌرى
 - 57احمد دمحم محمود طرخان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85975عن شحن بطارٌات
سٌارات  ،بجهة  :ق  9121ش  9س الهضبه العلٌا الممطم
 - 58اشرف عبد هللا السٌد ابو ستٌته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85995عن اعمال
جمركٌه  ،بجهة  33 :ش اسماعٌل اباتظة السٌدة زٌنب
 - 59دمحم عالء حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85999عن تورٌدات عمومٌه
وتعبئه وتغلٌف  ،بجهة  33 :ش محطة المدابغ مصر المدٌمة
 - 65شٌماء عبدالعلٌم النوبى عبدالعلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81518عن ورشة
لالعمال الٌدوٌة والمشغوالت الٌدوٌة سجاد ومفروشات  ، 5بجهة  5 :ش حافظ خلٌل ناصٌة  26ش الرمالى
 - 61ابانوب سمٌر ملوكه جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81231عن مماوالت
بناء ومحاره  ،بجهة  :ش انس ابن مالن كوتسٌكا
 - 62عبد العزٌز حماده دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81235عن تورٌد
ادوات منزلٌه واجهزه رٌاضٌه  ،بجهة  :دار السالم  17ش ام المؤمنٌن شمه  15الدور الخامس
 - 63تامر حمزة عبدهللا السٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81244عن مكتبه  ،بجهة
 :عمار  19ق  9المعراج الرئٌسى
 - 64ولٌد عبد الرازق كامل ٌوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81263عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  5 :ش صدلً بركة الفٌل
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 - 65اسامة اسماعٌل عطٌة دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81273عن تنظٌم حفالت
(فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة )بموافمة امنٌة رلم  4256/2518صادر  ، 177/2518بجهة :
 49ش نوبار محل رلم  16الدور العلوى -باب اللوق
 - 66دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81521عن بٌع كتب
طبٌه ونشر فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت فٌما عدا الكتب الدٌنٌه والمصاحف  ،بجهة  75 :ش المصر العٌنى
 - 67محمود نبٌل سلٌمان احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81554عن تورٌدات
عمومٌة ومماوالت عمومٌة  ، 5بجهة  :الخلٌفه  8 -حاره النضاره الحلمٌه المدٌمه
 - 68دمحم ابراهٌم انور دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81553عن تسوٌك عماري
وادارة مشروعات  ، 5بجهة  :المعادي  -شمه  31الدور الثالث عماره  2/1ش الزهراء الشطر 5
 - 69سٌد عزت سٌد دمحم محسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81575عن تورٌدات
عمومٌة وتورٌدات ادوات كتابٌة ومكتبٌة  ،بجهة  25 :ش عبدهللا سباق ابو الوفا دار السالم
 - 75احمد منٌر بدٌر بنداري بدٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81515عن تجارة
اكسسوارات جملة  ،بجهة  :محل بالدور االرضً رلم  1شارع عطفة لٌفً سابما حالٌا  1عطفة عامر سوق الصٌارف حارة الٌهود
 - 71بٌتر ماجد نعٌم اسكندر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81555عن صٌدلٌه  ،بجهة :
 44مساكن الشركه العربٌه محل  6الممطم
 - 72احمد عباس عبد المنعم عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81577عن بوفٌة
مشروبات  ،بجهة  5 :ش السٌوفٌة
 - 73دمحم حسن علً حسانٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81135عن اعمال مماوالت
متكاملة  ،بجهة  :دار السالم  5 /ش نور الدٌن االسالم عزبة خٌر هللا محل
 - 74صٌدلٌة د  /دمحم مجدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81148عن صٌدلٌة  ،بجهة :
 11 - 9ش السد البرانى السٌدة زٌنب
 - 75حجاج سالم دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81253عن بٌع منتجات البان
ومنتجاتها  ، 5بجهة  12 :ش العروبة خلف برج المانونٌن -دار السالم
 - 76احمد فتح هللا دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81233عن تصدٌر  ،بجهة 1 :
عمارات الشركة السعودٌة
 - 77رحاب رفعت رفاعى عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81267عن تورٌد
وتجارة الرخام  ،بجهة  115 :مدٌنه الفسطاط
ٌ - 78اسر دمحم فتحى سلٌم المسلمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81274عن مركز
تدرٌب بحرى فى مجال االدارة ( موافمه امنٌه رلم  153لسنه  2518صادر رلم  3351فى  ، ) 4/9/2518بجهة  38 :عمارات
الشرطة  -امتداد االمل  -االوتوستراد
 - 79صباح ابراهٌم بدر على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81314عن تجاره وتورٌد
االحبار بعد الحصول على التراخٌص الالزمه فٌما عدا الطباعه بموجب موافمه امنٌه رلم  181 /صادر ، 25/15/2518 / 4253
بجهة  12 :ش الدكتور حندوسه جاردن سٌتى شمه بالدور االول بعد االرضى رلم 4
 - 85دمحم رضا السٌد غرٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81327عن تورٌدات عامة ،
بجهة  :عمارة  7268شمه  8المعسكر المعراج
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 - 81محمود حسن سٌف عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81153عن مماوالت
عامه للجهات الحكومٌه وتورٌدات عمومٌه للجهات الملزمه بالخصم  ،بجهة  25 :أ تمسٌم مساكن الرئاسه
 - 82عادل دمحم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81598عن تجارة
مخلفات صناعٌة  ،بجهة  :ش الشٌخ موسى من بهجت االسالم
 - 83محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181115برلم  85452عن التعبئه والتغلٌف
لمواد التشطٌب  ، 5بجهة  :المعادي  -المحل رلم  3عمارة  89امتداد االمل
 - 84محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181115برلم  85452عن التعبئه والتغلٌف
لمواد التشطٌب  ، 5بجهة  :ع ( )1ش  233دجلة محل ( )1عمارات الشرطة -المعادي
 - 85صٌدلٌة د /دمحم جابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81179عن صٌدلٌة  ، 5بجهة :
محل رلم ( )1عمارة ( )4ارض االستثمار طرٌك المطامٌة ابراج بدر
 - 86مصطفى دمحم عبد الغنى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81214عن تجٌز
وتجمٌع الومٌتال  ،بجهة  1 :ش احمد عبد الرازق تمسٌم المساحة المعادى
 - 87اشرف ابراهٌم دمحم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81241عن ورشة
رخام  ،بجهة  :شك التعبان حوش ابو طالب
 - 88مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85993عن
تجاره االستالس  ،بجهة  15 :ح امام من ش حوض الزهور
 - 89سامٌة دمحم سٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81525عن اتٌلٌة  ، 5بجهة
 47 :ش دمحم شاكر -الحلمٌة الجدٌدة
 - 95دمحم بدر احمد علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81547عن متعهد نمل عمال
داخلٌا  ،بجهة  :عمار  15الشطر العاشر بلون  65شمة  351بالدور الثالث فوق االرضً زهراء المعادي
 - 91عادل فؤاد احمد علً سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81212عن صٌانه
وتركٌب تكٌٌفات  ، 5بجهة  :الخلٌفه  7 -م السٌدة عائشة 5
 - 92زٌنب عبدالفتاح بدوى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81285عن مكتب
تشغٌل عمالة داخلٌا  ، 5بجهة  25 :ش اسماعٌل متولى من مصر حلوان الزراعى -دار السالم
 - 93ممدوح عبد الفتاح جاد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81265عن بٌع
منتجات البان وسوبر ماركت  ،بجهة  :محل  36المركز التجاري المعراج العلوي المجاورة 2
 - 94ابراهٌم السٌد حسن اللٌثى عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81296عن تورٌد
االجهزه الطبٌه والمستلزمات الطبٌه فٌما عدا االدوٌه  ،بجهة  :عماره  3ش  453الدور الثالث الشطر 11
 - 95بٌتر رفعت ادٌب ٌوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81299عن استودٌو
تصوٌر  ،بجهة  :دار السالم ش النور من االمامٌن ع خٌر هللا
 - 96احمد دمحم عارف عبدالهادى عالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81359عن تجارة
مالبس جاهزة (فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  153 :ش عبدالعزٌز ال سعود المنٌل
 - 97مها حسٌن عبد العزٌز شعبان السعدنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81297عن
ورشه منتجات جلدٌه وشنط واحذٌه ومالبس وتورٌدات عمومٌه وتجاره المالبس واالحذٌه والشنط فٌما عدا المالبس العسكرٌه
واكسسوارتها  ،بجهة  :دار السالم  25ش جامع العٌسوٌه محل بالدور االرضى
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 - 98سٌد عبد الحمٌد السٌد على عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81353عن ورشه
الومٌتال  ،بجهة  67 :ش امتداد رشاد عبد الهادى محل 1
 - 99مجدى جنٌدى جاد سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81355عن سٌبر عرض
مصنفات سمعٌة وسمعٌة بصرٌة عن طرٌك الكمبٌوتر والبالى استٌشن بعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموجب موافمة امنٌة
رلم  183لسنة  ، 2518بجهة  35 :ش اسماعٌل اباظة
 - 155البحٌري لتجارة البٌض  ، 5تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81316عن تجارة بٌض
 ، 5بجهة  :محل بالعمار  15أ شارع الشٌخ البغال  -السٌدة زٌنب
 - 151اسالم دمحم عبد الفتاح متولى سلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81333عن
مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة  ،بجهة  152 :ش  9المعادى
 - 152حمدى صالح محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85967عن تجارة
مالبس (فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  41 :ش السبع لاعات البحرٌة
 - 153فهد ابراهٌم السٌد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85984عن بٌع لطع
غٌار سٌارات  ،بجهة  8 :عمارات صمر لرٌش المعادى
 - 154دمحم عبدالكرٌم دمحم الرشٌدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81535عن خدمات
نمل وتورٌدات عمومٌة  ،بجهة  21 :ش  291المعادي متفرع كم ش 356
 - 155عبد الرحمن دمحم عبد المحسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81536عن استٌراد
وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة -فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  ، 6بجهة  24 :شارع العروبة
 - 156اكرم دسولى اسماعٌل مرزوق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81563عن مكتب
تأجٌر سٌارات لحساب الغٌر  ،بجهة  34 :نموزج  -دجله المعادى عمارات نٌركو الشطر الثالث بالشمه رلم  35الدور الثالث
 - 157دمحم طه دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81565عن مماوالت عمومٌة ،
بجهة  51 :ش بسٌط فرنسٌس زهراء المعادى
 - 158عصام عطٌفى عبد الجابر احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81558عن تجاره
اجهزه كهربائٌه  ،بجهة  15 :ش ارض شرٌف محل  1الدور االرضى
 - 159نبٌل مورٌس جوهر متري جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81593عن
تورٌد تكٌفات واجهزة كهربائٌة  ،بجهة  19 :ش اوالد حسن بكر من الحرٌة ح المعادي
 - 115باسم رضا عٌاد جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81569عن استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  117 :شارع 9
 - 111حسام محمود عبد العزٌزدمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81131عن بٌع لطع
غٌار فسبا وموتوسٌكالت وكمالٌات السٌارات  ،بجهة  23 :ش ابو بكر الصدٌك من ش المٌثاق
 - 112ابراهٌم احمد على الدماصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81123عن سوبر
ماركت  ،بجهة  43 :ش البصرى من ش احمد زكى
 - 113شرٌن محمود ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81173عن بٌع اجوله
بالستٌكٌه  ،بجهة  8 :ش مخازن الشركه الكٌماوٌات الخرطه الجدٌد
 - 114محمود جعفر ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81124عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  :ق  3373الهضبة الوسطى الحى الثانى شمة  1االرضى
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 - 115رضا شعبان عبدة عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81172عن كوفً
شوب  ،بجهة  2 :ح البلهوان
 - 116عادل سمٌر ممدوح شاكر  ، 5تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81253عن اٌجار
سٌارات ونمل عمال لحساب الغٌر  ، 5بجهة  :المعادي  85 -ش عطفه ناصر  68شمه 1
 - 117كرٌمة على دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85962عن تجاره ادوات
كهربائٌة  ،بجهة  12 :ش ٌعموب المبطى دار االماره مصر المدٌمة
 - 118هشام احمد ابو الفتوح ابو المجد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85986عن
مماوالت عمومٌة وتشطٌبات  ،بجهة  :دار السالم  2 /ش مخٌمر من ش الفٌوم
 - 119عمرو جمٌل دمحم خورشٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81247عن تجارة مواد
غذائٌة وتوزٌع وتورٌد وتعبئة المنتجات السٌوٌة وتسوٌمها  ،بجهة  1 :ش حسن الشوربجى االمام الشافعى
 - 125امٌر فؤاد ٌعموب سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81246عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :شمه بالعمار  11مساكن الشركة السعودٌة الشطر السابع المعادى
 - 121ممدوح عٌاد توفٌلس حنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81286عن بٌع حلوى
من عجٌن  ،بجهة  :ح ولٌم عزٌز الزراٌب منشٌة ناصر
 - 122نبٌل نعٌم بولس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81287عن تجاره الكتب
واالدوات الكتابٌه فٌما عدا الصحف والمجالت  ،بجهة  65 :ش حسن التهامى
 - 123امٌنه عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81351عن
صٌدلٌه  ،بجهة  :عماره  1/12زهراء المعادى محل  3المعادى
 - 124هٌثم ابو العال توفٌك توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81318عن تجارة
سٌارات  ،بجهة  6 :ش سكة حدٌد االمام عٌن الصٌره السٌده زٌنب
 - 125هشام دمحم عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85965عن مماوالت
متخصصة  ، 5بجهة  :شمه ( )16دور الرابع ب ( )14مساكن العبد -الممطم
 - 126شرٌف صابر عرٌان دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81542عن منظفات ،
بجهة  296 :ش دمحم امٌن الكتاتنى التونسى
 - 127ولٌد مسعد دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81567عن تسوٌك عمارى ،
بجهة  :عمار  11ش مساكن السعودٌه الشطر السابع
 - 128هشام دمحم سعد دمحم االمبابً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81585عن مماوالت
 ،بجهة  :المعادي  -المبنً 11ج  4 /تمسٌم الالسلكً المعادي الجدٌدة الوحدة VB1156 143
 - 129لٌون ودٌع سٌداروس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81151عن
توكٌالت تجارٌه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه ، 6بجهة  :مبنى  55ش  18سرٌات
 - 135اٌمن احمد عزالدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81112عن تورٌدات اثاث
مكتبى ومنزلى  ،بجهة  :ق  5575الحى الرابع  -الهضبه الوسطى
 - 131احمد فتحى عبدالعظٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81134عن تورٌد هداٌا
 ،بجهة  2 :ش  353العروبه  -المعادى الجدٌدة
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 - 132دمحم كمال حسٌن محسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81556عن بٌع ادوات
كهربائٌه  ،بجهة  :دار السالم محل بالعمار رلم  1بشارع ابو شحاتهمن االمامٌٌن عزبه خٌر هللا
 - 133شرٌف بالل احمد السنهورى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81522عن مماوالت
عامة وتورٌدات  ، 5بجهة 19 :بلون  23المساكن الكوٌتٌة
 - 134هانً عنتر احمد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81157عن تورٌد مواد
غذائٌة  ،بجهة  :دار السالم 7-ش الجسر البرانً /محل باالرضً
 - 135فرج حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81189عن تصمٌم
وتسوٌك برمجٌات فٌما عد االنترنت ٌوجد موافمة امنٌة برلم صادر  175لسنة  2518وصادر رلم  4258لسنة ، 2518بجهة :
 119ب مساكن صمر لرٌش
 - 136دمحم محى الدٌن عبد الحمٌد على زاٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81192عن
ورشه تمطٌع رخام  ،بجهة  :حوش تشوٌن رلم  1214بمنطمه طره
 - 137نادر سٌد سلٌمان عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81275عن الفراشة
ومستلزماتها  ،بجهة  7 :الدرب الجدٌد ش االمٌر ٌوسف السٌدة زٌنب
 - 138دمحم سٌد احمد امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81278عن جزارة  ،بجهة :
عماره  14مساكن العرائس صمر لرٌش
 - 139دمحم احمد زكرٌا دمحم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81356عن بٌع وتجارة
المالبس المستعملة فٌما عدا المالبس العسكرٌة  ، 5بجهة  :بوالق  48 -ش بوالق الجدٌد
 - 145دمحم فولى على دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81515عن ورشه تشغٌل
نحاس  ،بجهة  14 :ح السالٌه العطوف ورشه  4بالدور االرضى
 - 141سها سمٌر دمحم فهمً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81557عن تورٌد
مستلزمات طبٌة وبالستٌكٌة  ، 5بجهة  :الخلٌفه  -شمه  55عمار  82مساكن اطلس الممطم
 - 142دمحم رمضان عواد نادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81578عن مماوالت
العامة ورخام والجرانٌت  ،بجهة  29 :ش احمد الحصاوى
 - 143دمحم نجاح حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81555عن بٌع وتجارة
وتصنٌع منظفات  ،بجهة  :ب  15م اطلس مدخل  2الممطم
 - 144دمحم ٌحٌى عبدالعال الشٌمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81589عن تجارة
وتورٌد مالبس رٌاضٌه  ،بجهة  6452 :الحى الخامس الهضبه الوسطى  -الممطم
 - 145دمحم فتحً احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81132عن توزٌع مستلزمات
طبٌة وتصدٌر ( فٌما عدا االدوٌة )  ،بجهة  :عابدٌن  2 -ش صبري ابو علم الدور الثالث
 - 146ناصر عبد الحمٌد سهل حماد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81153عن توزٌع
جبن  ،بجهة  44 :ش ابوبرٌن عرب المعادى عزبه الورد
 - 147شنوده سعٌد حنا تواضروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81553عن ورشه
تشغٌل مصوغات  ،بجهة  32 :خان ابو طالٌه الدور االول
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 - 148احمد صالح دمحم الهندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81529عن تورٌد مواد
غذائٌة وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  ،بجهة  3 :ش عمر بن الخطاب تمسٌم المساحة
 - 149محمود جمعة زهران امٌن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81188عن
مماوالت وتورٌدات هندسٌة  ،بجهة  28 :شارع مصر حلوان الزراعى  -بجوار اكادٌمٌه السادات  -برج المهندسٌن العسكرٌن
 - 155محسن محروس كمال عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81254عن
مطعم شرلى  ،بجهة  317 :ش  356المعادى الجدٌدة المعادى
 - 151عمرو فراج سالمه جمعه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81195عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  43 :ش حسن ٌوسف من ش الفٌوم دار السالم
 - 152حسن فؤاد حسن احمد رسالن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81229عن
تورٌدات  ،بجهة  4 :ش على جالل المنٌل
 - 153على دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85968عن كوافٌر رجالى وبٌع
مستحضرات تجمٌل  ،بجهة  6 :درب الكٌالنى من ش السد
 - 154دمحم احمد مصطفً دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81317عن ورشة خراطة
معادن  ،بجهة  :مدخل بدر اللٌثً خلف حوش جبرائٌل شك التعبان
 - 155محمود عزت سعد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81264عن تورٌد
بٌض  ،بجهة  4 :ش الرشٌد عامر من ش ابو برٌن
 - 156دمحم سامى اسماعٌل عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81276عن بٌع
مصنوعات جلدٌه  ،بجهة  2 :ش مجرى العٌون
 - 157احمد رمضان شاذلى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81283عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  11 :حارة الكرمانى المبتدٌان السٌدة زٌنب
 - 158اٌمان حسٌن عمران سبع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81289عن بمالة تموٌنٌة
 ، 5بجهة  36 :ش جمعه عضٌم -دار السالم
 - 159زٌنب صالح الدٌن حامد السٌد الفٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81555عن
تورٌدات مستلزمات صناعٌه وهندسٌه فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  :دار السالم  17ش ابو سمره من ش فرج ٌوسف شمه رلم 1
 - 165دمحم شكرى ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81528عن ورشه
الومٌتال  ،بجهة  126 :ش الهضبه الوسطى الحى الرابع الممطم
 - 161احمد رجب سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81114عن ورشة رخام ،
بجهة  :ش االسعاف شك التعبان المنطمة الصناعٌة طرة
 - 162مؤمن عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد حمدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181112برلم 81595
عن مطعم وكافٌه  ،بجهة  46 :أ ش النصر الشطر الثانى المعادى الجدٌده
 - 163ابراهٌم مدحت ابراهٌم دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81136عن
تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  58 :ش حلوان
 - 164احمد زٌان عثمان سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81152عن ورشه تمطٌع
حجر هاشمى  ،بجهة  :مدخل الشٌماء شك الثعبان طره
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 - 165طاهر كمال سٌد احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 655550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81259عن بٌع
وشراء ادوٌه بٌطرٌه  ،بجهة  34 :ج ش ٌحى ابراهٌم الزمالن لصر النٌل
 - 166رشاد سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85957عن تجارة
االجهزة واالدوات والمعدات واالالت والمستلزمات الطبٌه بجمٌع انواعها والتصدٌر  ،بجهة  17 :ش  263شمة  14الدور السابع
المعادى
 - 167رشا سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85957عن تجارة
االجهزة واالدوات والمعدات واالالت والمستلزمات الطبٌه بجمٌع انواعها والتصدٌر  ،بجهة  17 :ش  263شمة  14الدور السابع
المعادى
 - 168فرٌد سمٌر احمد عمارة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85966عن اصالح
وصٌانة االجهزة الطبٌة والتورٌدات العمومٌة  ،بجهة  4 :ش محمود جبر
 - 169دمحم جمال عبدالرحمن علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85978عن مكتب
الترجمة  ،بجهة  :منطمة  7268ش  83منطمة س -الممطم
 - 175احمد فهمى ابو الممصان بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81552عن
التدرٌب فى مجال تنمٌه المهارات والموارد البشرٌة ٌوجد موافمة امنٌة رلم  162لسنة  2518ورلم صادر  3955لسنة 2518
جنوب  ،بجهة  :عمار رلم  8534المعراج السفلى شمة رلم  1بالدور االرضى المعادى
 - 171هدي دمحم بهاء الدٌن علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81552عن تجارة سجاد
 ،بجهة  :الطابك االول عمار مج السادس م المعراج
 - 172امٌل مٌخائٌل حنا عبد الملن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81218عن بٌع ادوات
كهربائٌه  ،بجهة  :دار السالم  64ش الفٌوم
 - 173صفاء سعد عوض عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81352عن اكسسوارات
حرٌمً  ،بجهة  14 :ش السمالٌه ح الٌهود
 - 174امام على دروٌش مراد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81517عن ورشة اصالح
االجهزة واالدوات المنزلٌة  ،بجهة  9 :ش 68
 - 175سٌد سمٌر سعٌد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81249عن بٌع سندوتشات
ومكرونه  ،بجهة  29 :ش لولة محل رلم  1باالرضى عابدٌن
 - 176دمحم رمضان عبد السمٌع عبد الجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81257عن بٌع
مستلزمات رخام وجرانٌت  ،بجهة  16 :ش  8الخرطة المدٌمة شمة بالدور االرضً
 - 177محسن على ابراهٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81298عن اداره فنادق
وتنظٌم رحالت داخلٌه واٌجار سٌارات  ،بجهة  :برج الكرنن الدور االول ش مصر حلوان الزراعى
 - 178مؤسسه حمدان لتجاره حدٌد الخرده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81313عن
تجاره الحدٌد والمعادن  ،بجهة  1 :ش نبٌل الخشاب بٌرام سلطان
 - 179عصام الدٌن دمحم الحسٌنى محمود نصار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181129برلم 81328
عن مماوالت عمومٌة  ،بجهة  :ق  5بلون  88زهراء المعادى  -الشطر الثالث شمه بالدور الثانى فوق االرضى
 - 185عباس محمود عباس احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81549عن اعمال
مماوالت وتوكٌالت تجارٌة  ،بجهة  8 :ش مٌدان طلعت حرب

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

12

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 181عدى دمحم لطب دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81152عن مكتب بٌع
وشراء سٌارات لحساب الغٌر  ،بجهة  6 :شارع ابراهٌم زاٌد  -طره الحجارة
 - 182طه مصطفً عبد الحمٌد مهدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85965عن تجارة
وتورٌد مواد غذائٌة واعشاب  ،بجهة  142 :ش السد البرانً
 - 183محمود مصطفى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81157عن بٌع حلوى
من العجٌن  ،بجهة  :ق  1155الحى االول الهضبه الوسطى الممطم الخلٌفة
 - 184رامى حنا شحاته حنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81128عن ورشه تشغٌل
مصوغات  ،بجهة 4 :ح العدوٌة من ش المماصٌص الدور االول
 - 185احمد ماهر موسى كفراوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81163عن االستٌراد
والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه ، 6بجهة  13 :درب الكتاب حاره الٌهود الدور الثالث بعد االرضى
 - 186محمود عطا محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81234عن تجارة المشة 5
 ،بجهة  4 :ش حلموم الجمل -الدرب االحمر
 - 187دمحم رفعت عبد العال عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85988عن تجاره
مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  479 :ش بورسعٌد
ٌ - 188وسف على هاشم حامد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85994عن ورشه
لتمطٌع الرخام لحساب الغٌر  ،بجهة  :المنطمه الصناعٌه مدخل اللٌثى شك الثعبان طره
 - 189عمر دمحم عثمان اسماعٌل سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81176عن
مماوالت عامة وتورٌدات  ،بجهة  3 :عمارات االولاف شمه  6غرفه من شمه ش السد العالى
 - 195حسن مصطفً حسن دهب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81211عن العاب
رٌاضٌة  ،بجهة  9 :ش خالد بن الولٌد من ش 9
 - 191على عمر عٌد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81242عن مكتب الدارة
واستغالل المحجر الكائن بمحافظة المنٌا  ،بجهة  :شمة  1بالدور االول عمار  4نموذج  74الشطر العاشر ش الجزائر
 - 192مصطفى دمحم احمد على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81261عن تورٌدات
عامه  ،بجهة  :ب  13مساكن اطلس
 - 193عٌد عبد الرازق احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81355عن مماوالت
عامه  ،بجهة  5 :ش دمحم اسماعٌل امام مجمع المدارس
 - 194صالح فؤاد عثمان ٌحً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81322عن تجارة
مالبس ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  27 :ش جوهر المائد الدور الثانً بعد االرضً  -الجمالٌة
 - 195محمود دمحم عبدالمحسن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81541عن تجارة
اخشاب  ،بجهة  157/35 :ش حسٌن ابوالنجا  -ش النجاح ع خٌر هللا
 - 196احمد عامر دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81525عن تورٌدات
عمومٌة وتصدٌر  ،بجهة  4 :ح ابو عامر من ش الكباري منشٌة ناصر
 - 197دمحم عبدالغنى عبدالحكٌم فتح الباب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81561عن
مماوالت عمومٌة وتورٌدات  ،بجهة  4 :ش ال بٌت من المعهد الدٌنى دا السالم
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 - 198حنا عبدالمالن حنا تعلب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81588عن التورٌدات
العمومٌة وتورٌد المالبس الجاهزة بالجملة واالستٌراد ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة ةفٌما عدا المجموعه  19والفمرة  36من
المجموعه  ، ) 6بجهة  :عابدٌن  -شمه رلم  4بالدور الثانً بالعمار رلم  2ش الشواربً
 - 199صالح شعبان زكى سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81599عن تجاره
االمصوغات  ،بجهة  4 :ش المماصٌص الصاغه
 - 255اسماعٌل دمحم ذكً حافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81115عن تجارة
سٌارات  ،بجهة  :ب  13م االسكندرٌة الممطم
 - 251نجالء محمود عزوز دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81145عن طباعة
وتصوٌر مستندات ( فٌما عدا خدمات االنترنت ) موافمه امنٌه رلم  83لسنه  2518صادر رلم  2577فى  ، 28/5/2518بجهة :
 18ش الوافدٌه
 - 252دمحم عبدالمنعم ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81523عن سمسار
عمارات  ،بجهة  11 :ش  155بجوار المطافى
 - 253خالد دمحم عبد الممصود رفاعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81116عن اداره
فنادق  ،بجهة  7 :ش صالح سالم السٌده عائشه
 - 254وجدى لوندى اٌلٌا لوندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81178عن اعمال
النظافه وجمع وتورٌد المخلفات (دون اعادة تدوٌرها )  ،بجهة  11 :ش الكنٌسه الرسولٌه منشاة ناصر شمه بالدور االول العلوى
الجمالٌه
 - 255احمد ابراهٌم صبره عمران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81198عن استٌراد
وتصدٌر وتجاره شنابر طبٌه وشمسٌه فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  127 :مٌدان دمحم فرٌد عابدٌن
 - 256سعٌد دمحمي عبد العزٌز حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81215عن بمالة
شاملة  ،بجهة  97 :ش  155حدائك المعادي
 - 257دمحم امٌن دمحم دمحم احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81237عن بٌع
حلوٌات ومخبوزات جاهزه  ،بجهة  56 :ش حسنن دسولى حدائك المعادى محل رلم  2بالدور االرضى
 - 258مروة حسن مصطفً حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81225عن تورٌد
منظفات ومكافحة الحشرات  ، 5بجهة  :المعادي  -عمار رلم  8تمسٌم المساكن الكوٌتٌة الدور االرضً 5
 - 259ابراهٌم فتحً ابراهٌم الجوهري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81133عن
ادوات كهربائٌة  ،بجهة  23 :ش الجمهورٌة معرض  2بالدور االرضً
 - 215دمحم جمال الدٌن عبد الحلٌم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81265عن
تصدٌر وتورٌد رخام وجرانٌت  ،بجهة  8 :شك الثعبان  311المعادى الجدٌده شمه بالدور الرابع
 - 211سعٌد لدرى محمود روبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81259عن ورشة
تصنٌع رخام وجرانٌت  ،بجهة  :شك الثعبان  -خلف مصنع العظم سابما ً  -طره
 - 212عماد عبدالرازق ٌاسٌن عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81335عن بٌع
فاكهة  ،بجهة  :دار السالم  17 -ش هاشم العطار من ش الفٌوم
 - 213دمحم عبد العاطى محمود حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155555.555 ،لٌد فى  25181154برلم  85974عن
مماوالت عمومٌة  ،بجهة  :المعادى27-عمارات الكوٌتٌة
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 - 214دمحم مراحٌل احمد تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85977عن شحن
بضائع ونمل ركاب  ،بجهة  :محل رلم  2بالدور االرضً بالعمار  76ش البستان
 - 215دمحم مشهور رشوان دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81543عن ورشة تصنٌع
معادن  ،بجهة  :ش الجبانات  -طره كوتسٌكا
 - 216سمر محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81559عن متعهد نمل عمال ،
بجهة  8 :ش ابراهٌم العزب من حسن التهامى البساتٌن
 - 217بطرس فاروق شاكر منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81591عن ادارة
وتشغٌل المطاعم وتورٌد المواد الغذائٌة  ،بجهة  :الشمه بالدور التاسع عمارة  5ج شارع  199دجلة
 - 218دمحم مصطفً دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81127عن تصدٌر ،
بجهة  2 :ع ج ع  6تمسٌم الالسلكً
 - 219بوفٌه الفؤاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81162عن بوفٌه مشروبات  ،بجهة :
 435ش بورسعٌد محل  4بالدور الثانى فوق االرضى
 - 225سٌد هاشم سٌد عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85979عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  :دار السالم  /ش طه احمد حسن الجسر البرانً
 - 221عمر على عمر الشرلاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85997عن بٌع حلوى
من عجٌن  ،بجهة  1 :عطفه سٌد العنانى زلاق عوض درب الحباله
 - 222ولٌد عٌد عجٌب عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81165عن تجارة
بالستٌن  ،بجهة  :شارع سمٌر شاكر منشٌة ناصر
 - 223عنتر دمحم عبدالرحمن عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81158عن ورشة
مالبس جاهزة وشنط مدرسٌة فٌما عدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  43 :ش تمسٌم اهالً المنٌل ارض الجمعٌة
 - 224جمال الدٌن دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81187عن مماوالت
وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  41 :عمارات بٌتشو امرٌكان الدور الثالث شمه  15المعادى
 - 225حازم دمحم رضا عبدالحكم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81194عن توظٌف
وتشغٌل وتورٌد عمالة داخل جمهورٌة مصر العربٌة (فٌما عدا خدمات االنترنت)  ،بجهة  24 :ب 3تمسٌم الالسلكى
 - 226احمد جمال سٌد بغدادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81226عن تأجٌر مؤثرات
صوتٌه وبصرٌه وخدمات حفالت وخدع سٌنمائٌه ومنظم حفالت فٌما عدا خدمات االنترنتوبعد الحصول على التراخٌص لالزمه ،
بجهة  4 :ش  287المعادى الجدٌده شمه 1
 - 227اٌمان دمحم محمود عبد المطلب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81339عن بٌع
مأكوالت جاهزة  ،بجهة  42 :ش بهجت على الزمالن لصر النٌل
 - 228احمد حسٌن سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81557عن تورٌدات
عمومٌه وتسوٌك شاشات والٌكترونٌه فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  :عمار  5586ش كورنٌش المعراج زهراء المعادى خلف كارفور
 - 229سمٌره عبد الحكم عبد هللا شاهٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81185عن تجاره
وتورٌدات مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  :غرفه من شمه بالعمار رلم  11ش نوبار
 - 235احمد حران عكاشه دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81255عن تعبئه وتغلٌف
المواد الغذائٌه والمحاصٌل الزراعٌه  ،بجهة  4 :ش سعد الدٌن المبتدٌات
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 - 231عبدالرحٌم دمحم عبدالمنعم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81258عن ورشة
تمطٌع حجر هاشمة لحساب الغٌر  ،بجهة  :مدخل بدر اللٌثى ضمن حوش خالد عبدالرؤوف شك الثعبان طره
ٌ - 232وحنا سناده مرجان رزق هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81288عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  32 :ش غرٌب بدوى فاٌده كامل
 - 233دمحم دمحم نجاتً دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81325عن ورشه تصنٌع
وجلً الرخام  ، 5بجهة  :المعادي  -طرٌك الجٌش خلف منطمه شك الثعبان طره
 - 234مسعود ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85955عن تجارة
اللحوم والجزارة  ، 5بجهة  :محل ( )1بالدور االرضى ق ( )6339الحى الخامس هضبة وسطى -الممطم
 - 235اسالم حموده رٌاض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81527عن تورٌد
مستلزمات محاجر  ،بجهة  2 :على  3الشطر الثامن عمارات المعادى
 - 236اسماء سٌد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 45550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81574عن خدمات
سٌارات تاجٌر سٌارات  ،بجهة  16 :ش دمحم حسن خلٌل من ش السد العالى
 - 237هدٌر مجدي دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81551عن بٌع لعب
اطفال  ،بجهة  :ق  8128منطمة س شارع  9محل  6بجوار ماركت الراٌة الممطم
 - 238شرٌف محرم عثمان دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81582عن مماوالت
وتشطٌبات  ،بجهة  14 :ش سلٌمان الفوال من ش الترعة من ش 155
 - 239حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85935عن كوافٌر رجالً
 ، 5بجهة  :الخلٌفه ق  5144/5145محل رلم  9ب منطمه  5الممطم
 - 245سامح حمدى مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81138عن تجارة لعب
اطفال  ،بجهة  19 :ش السمالبة
 - 241حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85935عن كوافٌر رجالً
 ، 5بجهة  :الخلٌفه  -ق  5144علً  5145محل رلم  9ب منطمه  - 5الممطم
 - 242سٌده دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81155عن بٌع اسمان مملٌه
ومشوٌه  ،بجهة  4 :ش  279المعادى الجدٌدة المعادى
ٌ - 243اسر محمود امام محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81169عن خدمات
االنترنت ٌوجد موافمة امنٌة رلم  193لسنة  2518ورلم صادر  4458لسنة  2518جنوب  ،بجهة  1 :ش عبد التواب بٌومى من
ش بٌن المزارع البساتٌن
 - 244دمحم محمود دمحم ٌوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81195عن ورشه تركٌب
عدسات نظارات  ،بجهة  1 :ممر الخوجه من ش دمحم فرٌد باب اللوق
ٌ - 245اسر السٌد سالمة فرحات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81225عن خدمات
نظافة  ،بجهة  7 :ش الممن
 - 246عمرو سعٌد عبد هللا سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81224عن تورٌدات
عمومٌة  ،بجهة  11 :ش ٌوسف الجندي المبنً الٌونانً وحدة رلم 218
 - 247احمد امٌر عبد المنعم مصطفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181125برلم  81236عن خدمات
نمل وشحن داخلً  ،بجهة  15 :ش عمر المحتسب

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

16

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 248محمود حسن دمحم حسن خمٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81271عن خدمات
بترولٌة فٌما عدا البنزٌن والسوالر وتورٌدات  ،بجهة  :الشمة  5الدور الثالث عماره  11ش  353المعادى
 - 249االلفى لتورٌد المواد الغذائٌة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81252عن تورٌد
المواد غذائٌة  ،بجهة  :بلون  4مساكن اطلس مدخل  1الممطم محل
 - 255ابراهٌم دمحم احمد الخولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81295عن تسوٌك
وتوزٌع اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة (فٌما عدا خدمات االنترنت)  ،بجهة  :شمة  3عمارة ( )21ش 155
 - 251عثمان عبد العال حسن عصمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81291عن كافٌه ،
بجهة  :ب  6مساكن اسبٌكو الممطم
 - 252فاطمه سٌد عبدالجواد عبدالحافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81321عن تورٌد
عمالة داخلٌة  ،بجهة  :دار السالم  155ش الفٌوم
 - 253احمد ماجد طه مدكور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85961عن تصدٌر ، 5
بجهة  37 :ش ()263شمه بالدور الرابع باالرضى -المعادى الجدٌدة
 - 254ابراهٌم احمد ابراهٌم ابوالعنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181157برلم  81538عن تجارة
المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة بكامل انواعها واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ،بجهة  11 :ش الرشٌدى المنٌرة
شمه رلم  2الدور االول
 - 255احمد نبٌل سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  81564عن بماله تموٌنٌة  ،بجهة
 :البساتٌن  6 -ش مصطفً الصاوي اخر ش مهران
 - 256أحمد عبدالنبً تونسً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81579عن تورٌد وتركٌب
رخام ، 5بجهة  :البساتٌن  4 -ش مستجد من ش دمحم نور الدٌن
 - 257حسن عبدالحمٌد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81587عن مماوالت ،
بجهة  :المعادي  -لطعه رلم  1356ش  71عمار  18الدور فوق االرضً شمه رلم 2
 - 258أحمد دمحم أحمد سالمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81111عن مماوالت
عمومٌة حفر وردم وتكسٌر  ، 5بجهة  :الخلٌفه  -شمه  7م 5ب 6مساكن اطلس ج الممطم
 - 259عٌد احمد بدر دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81135عن تجارة المالبس
الجاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  3 :ش الشواربى  -محل  1بالدور االرضى
 - 265جورج محب دمٌان ٌوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 455550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85959عن تورٌدات
عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه  ،بجهة  :ق  9486ش كرٌم بنونه
 - 261عماد حمدان دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81145عن تجاره المنتجات
البالستٌكٌة والورلٌه  ،بجهة  :محل رلم  1الدور االرضى عمار  17أ مساكن محمود حنفى الخلٌفة
 - 262اٌمن احمد فرج خلٌفة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81149عن كافى شوب ،
بجهة  74 :ش عٌن الصٌرة  -ارض ٌعموب
 - 263هانم دروٌش رفاعى دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81182عن كوافٌر
سٌدات  ،بجهة  31 :ش احمد حشمت محل رلم  19الزمالن
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 - 264دمحم احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81268عن تورٌدات عامه ،
بجهة  6 :حاره الماذنه االمام اللٌثى
 - 265اٌمان سعد زكً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181125برلم  57754عن تجارة نظارات طبٌة
وشمسٌة  ،بجهة 35 :شارع دمحم الصغٌر
 - 266دمحم محمود ٌوسف ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81256عن مماوالت
عمومٌه رخام وجرانٌت  ،بجهة  :ق  9294الحى الثامن الهضبه الوسطىالممطم شمه بالدور الثانى بعد االرضى
 - 267سٌد فرٌج دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81354عن تورٌد اسمنت ،
بجهة  5 :ش دمحم عٌد من ش حسنٌن دسولى
 - 268صالح عبده سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81281عن ورشة تمطٌع
رخام  ،بجهة  :شك التعبان بجوار مصنع حجاج طرة
 - 269أحمد فكري احمد حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81319عن بٌع مواد
بالستٌكٌة والتورٌدات العمومٌة  ،بجهة  27 :ش ابو المنسً الشرلاوي من ش حسن التهامً  -البساتٌن 5
 - 275عبد هللا عطا احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81154عن استٌراد
وتصدٌر  ،بجهة  35 :ش حسٌن ٌوسف
 - 271بكر خلٌفه بكر خلٌفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81113عن مكتب تورٌد مواد
بناء  ،بجهة  :عمارة  5ش الٌسر ارض االمٌر كوتسٌكا شمة  3الدور الثالث
 - 272سٌد عبد العزٌز حمد هللا عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81159عن
مالبس المحجبات فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها  ،بجهة  :محل  1شمه ب  6مدخل  4م اطلس الممطم
 - 273رٌمون ولٌم جاد السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181115برلم  81147عن تجاره
مالبس حرٌمى فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها  ،بجهة  8 :حاره الصابر من ش الخضراء  -شٌاخه عشش النمل محل
بالدور االرضى
 - 274مصطفى محمحد محمود عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81156عن
تجارة مالبس جاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  :بلون  4م ا مساكن اطلس ج الممطم الخلٌفة
 - 275حسام السٌد عبدالوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181119برلم  75222عن لطع
غٌار موتسٌكالت  ، 5بجهة  :عمارة  111ش البساتٌن العمومى محل بالدور االرضى
 - 276مها دمحم عبد الرازق مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  81139عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :الشمه  82الدور الثامن عمار  34االخاء مساكن الضباط
 - 277ماٌكل عاطف شاكر فرج هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85996عن ورشه
رخام الحساب الغٌر وتورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت مع الجهات الملزمة بالخصم واالضافه فمط  ،بجهة  :شارع االسعاف شك
الثعبان طرة المعادى
 - 278نصرى عدلى رمٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  81559عن كوفٌر حرٌمى ،
بجهة  2 :ش هٌب دوس بجوار بنن اسكندرٌه
 - 279ابو السعود انشر وتمطٌع الرخام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81519عن مكتب
ادارى الدارة مصنع لنشر وجلى وتمطٌع الرخام  ، 5بجهة  6 :ش الجزائر الشطر العاشر
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 - 285دمحم علً دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181158برلم  81548عن بٌع كاوتش
بطارٌات السٌارات والتورٌدات  ،بجهة  141 :ش صالح الدٌن االٌوبً تمسٌم مباحث الماهرة الهضبة الوسطً الممطم
 - 281حسام السٌد عبدالوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181119برلم  75222عن لطع
غٌار موتسٌكالت  ، 5بجهة  :محل بالعمار  19ش  233م االمل دجله المعادى
 - 282اٌمن فرٌد متى زخارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81221عن اعمال النظافه
وجمع وتورٌد المخلفات دون اعاده تدوٌرها  ،بجهة  :ش الكنٌسه الغربً  -منشاه ناصر شمه بالدور االول علوى
 - 283عالء دمحم سٌد المغربل  ، 5تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81232عن تورٌدات
عمومٌة  ، 5بجهة  :عابدٌن  12 -ش حسن االكبر الدور الرابع
 - 284فاطمه السٌد عبد هللا غنٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81251عن جٌم حرٌمى
بعد فٌما عدا االنترنت الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  3 :ش سكه راتب الدرب االحمر الحلمٌه الجدٌده
 - 285عرفه عشرى عبد الجلٌل عرفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81275عن بٌع
مفروشات  ،بجهة  5 :ش ابو النجا السوق المدٌم
 - 286دمحم ابراهٌم محمود عثمان على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15555550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81277عن
مماوالت عمومٌه وتورٌدات مستلزمات مصانع وتصدٌر واستراد فٌما عدا المجموعه19الفمره  36من المجموعه  ، 6بجهة  :ق
 8214ش صالح الدٌن  -الحى السابع الهضبه الوسطى مشروع شركه التعمٌر شمه الدور االرضى
 - 287سالمه غرٌب ملٌجى غازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81282عن استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  8 :ش مهران البساتٌن
 - 288احمد محمود سٌد ابو النور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81294عن صٌانة
معدات نظافة  ،بجهة  42 :ش زكرٌا الحلوانى االبساتٌن عزبة النصر البساتٌن
 - 289دنٌا حسن محمود عبد العلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81284عن بٌوتً
سنتر  ،بجهة  11 :ش  153المعادي
 - 295سامٌه سٌد دمحم بهنساوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81358عن مكتب تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :شمه بالدور الثالث ماره  6ش  154مٌدان الحرٌه
 - 291عادل فتحً محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181129برلم  81334عن تجارة
اغذٌة واالعالف الحٌوانٌة  ، 5بجهة  184 :م سوزان مبارن تمسٌم شركة ابو الوفا المرحله  44الجمالٌه 5
 - 292دمحم احمد عثمان السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81586عن تجارة
وتورٌدات مفروشات  ،بجهة  413 :ش بورسعٌد الدور االول فوق االرضً فندق دمٌاط المحل رلم 4
 - 293احمد سٌد احمد السٌد بردٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81115عن بٌع
منظفات  ،بجهة  :م  3بلون  6مساكن اطلس محل  2الممطم
 - 294شرٌف على حمدى حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  81117عن
تورٌد كامٌرات واجهزة انذار وتركٌب شبكات واجهزة كمبٌوتر واعمال التوصٌف ةالبرمجة والتحلٌل لمواعد البٌانات وتورٌد
طابعات الكمبٌوتر وماكٌنات التصوٌر ومستلزماتها (فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة واالمن
والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة بموجب الموافمة االمنٌة رلم  184لسنة  ، 2518بجهة  131 :امتداد ش  9ح المعادى
 - 295عمرو دمحم احمد دمحم عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81572عن
تورٌدات وتصدٌر رخام وجرانٌت  ،بجهة  3 :ش عبدالشافى مصطفى
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 - 296دمحم فؤاد عبدهللا عبداللطٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 855550555 ،لٌد فى  25181112برلم  81594عن بماله
تموٌنٌة شامله  ، 5بجهة  :البساتٌن  2 -ش مصطفً رسمً من ش نور الدٌن ق  72تمسٌم الخلواتً
 - 297دمحم السٌد دمحم فهمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181118برلم  81159عن استٌراد وتصدٌر
وتجارة مستحضرات التجمٌل وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الغٌر(فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة ، )6
بجهة  :لطعه  559عمار  16مٌدان النافورة الدور االول شمة  1الممطم
 - 298منً نادر دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81216عن بٌع لطع غٌار
سٌارات  ،بجهة  :المعادي  2 -ش حسنً السلوتً من ش أحمد زكً 5
 - 299ولٌد صادق عوٌس صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  85956عن استٌراد
فٌما عدا المجموعة  19والفمرة  36من المجموعة  ، 6بجهة  6 :ش العنبرى من ش سٌد الدواخلى شمة رلم  1بالدور االرضى
الجمالٌة
 - 355على حسٌن سٌد احمد حماده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181154برلم  85982عن محل
اكسسوارات محمول  ،بجهة  :المحل رلم  1تجارى المطعه  9453الهضبه الوسطى الممطم
 - 351رضوى عبدالفتاح على خٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81177عن
ادارة الفنادق والبنسٌونات  ، 5بجهة  33 :ب ش رمسٌس شمة ( )164(& )163بالدور السادس عشر
 - 352فاطمة حسن دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181119برلم  81181عن كافٌة (فٌما عدا
استخدام االنترنت)  ،بجهة  :ق  9487جنوب س ش كرٌم بنونه -الممطم
 - 353عاشور ماهر احمد معوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  81196عن مماوالت
تأجٌر معدات  ، 5بجهة  :عمارة ( )6الرلابة االدارٌة -شمة (- )9زهراء المعادى
 - 354مى عبد الحمٌد دمحم خطاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  81227عن مطعم
ماكوالت ووجبات جاهزه  ،بجهة  :ق  6536ش  9الممطم
 - 355عمرو عبدالعظٌم احمد روبً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81262عن تسوٌك
عماري ( فٌما عدا الدعالٌة واالعالن )  ،بجهة  :المعادي  46 -شارع الشطر السادس شمه رلم  1بالدور االرضً
 - 356عمرو السٌد موسً دٌاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181128برلم  81357عن بٌع هداٌا
واكسسوارات ملعب اطفال  ،بجهة  3 :ش مصطفً رضا من ش النٌل
 - 357حسام سعٌد حسٌن عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  85998عن تجارة
ادوات منزلٌة  ،بجهة  :محل بالعمار  19ش ابو الفتوح حجازى
 - 358دمحم محمود عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181156برلم  81516عن تسوٌك عمارى ، 5
بجهة  44 :ش 158
 - 359هانى شنوده مٌالد شنوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  81293عن مخبز بلدى
نصف ألى  ،بجهة  25 :ش ابراهٌم عبد الهادى من ش الفٌوم دار السالم
 - 315صفاء على مصطفى احمد الجندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181158برلم  85756عن
ورشة مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  1 :ش ابو رواش احمد عبدالبالى من وادى النٌل من المعهد الدٌنى دار السالم
 - 311مصطفً محروس حسانٌن عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  81272عن
مطعم  ،بجهة  :الخلٌفه  -لطعه  349منطمه د تمسٌم الممطم محل رلم 1
ــــــــــــــــــــــ
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لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم صبحى عبد النبى بهنساوى وشرٌكه تامر فتحى اسماعٌل شركة  ،مماوالت وتورٌدات عمومٌه ،رأس مالها
، 155550555لٌدت فى  25181154برلم  ، 85985عن مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  45 :ش السرجه
 - 2عمرو دمحم سٌد وشرٌكة شركة  ،مماوالت عمومٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181157برلم ، 81533
عن مماوالت عمومٌة  ،بجهة  11 :شارع الجزائر الشطر السابع المعادي الجدٌدة
 - 3المغربى كورب شركة  ،تجارة خردوات ومستلومات مماهى واستٌراد وتصدٌر ،رأس مالها ، 25555550555لٌدت
فى  25181118برلم  ، 81174عن تجارة خردوات ومستلومات مماهى واستٌراد وتصدٌر  ،بجهة  34 :ش المنصورٌة
 - 4اٌمن عبدالحلٌم عبدالرحٌم وشرٌكه شركة  ،البرمجٌات وتصمٌم موالع االنترنت والتسوٌك (بموافمة امنٌة رلم
 4191/2518صادر ، ) 152/2518رأس مالها ، 355550555لٌدت فى  25181121برلم  ، 81255عن البرمجٌات وتصمٌم
موالع االنترنت والتسوٌك (بموافمة امنٌة رلم  4191/2518صادر  ، ) 152/2518بجهة  1/3 :ش شولى عبدالمنعم -تمسٌم
الالسلكى
 - 5فواد رمضان فواد وشركاة ورثة سعاد سٌد دمحم شركة  ،بٌع جبس واسمنت بالتجزئة ،رأس مالها ، 355550555لٌدت
فى  25181115برلم  ، 81151عن بٌع جبس واسمنت بالتجزئة  ،بجهة  4 :ش النصٌري ارض جوزٌل
 - 6محمود فاٌز دوبال وشرٌكه شركة  ،تسوٌك عمارى ،رأس مالها ، 55550555لٌدت فى  25181126برلم ، 81269
عن تسوٌك عمارى  ،بجهة  :عمار لم  45مدٌنه الفرسان شمه  2الدور االرضى  -الطرٌك الدائرى  -الممطم
 - 7جالل فتح الباب اسماعٌل وشركاه شركة  ،المٌام بأعمال التورٌدات العمومٌة واعمال وخدمات النظافه والمماوالت العمومٌة
والتوكٌالت التجارٌة ، .رأس مالها ، 3555550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 81311عن المٌام بأعمال التورٌدات
العمومٌة واعمال وخدمات النظافه والمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة  ، .بجهة  :عمار  9655شمه رلم  1حى  8الهضبة
الوسطى الممطم
 - 8احمس جروب اٌه جً  Ahmos Group A Gشركة  ،المٌام بأعمال التورٌدات العمومٌة واعمال وخدمات النظافه
والمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة ، .رأس مالها ، 3555550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 81311عن المٌام
بأعمال التورٌدات العمومٌة واعمال وخدمات النظافه والمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة  ، .بجهة  :عمار  9655شمه رلم 1
حى  8الهضبة الوسطى الممطم
 - 9عصام جالل حسن عبدالسمٌع وشرٌكه شركة  ،تجارة مالبس جاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة ) ،رأس مالها
، 155550555لٌدت فى  25181125برلم  ، 81255عن تجارة مالبس جاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  45 :ش
السبع لاعات البحرٌة  -الجمالٌة
 - 15عبدالرحمن على دمحم خٌر وشرٌكه شركة  ،تجارة الموبٌلٌا واالثاث ،رأس مالها ، 355550555لٌدت فى
 25181129برلم  ، 81327عن تجارة الموبٌلٌا واالثاث  ،بجهة  :دار السالم  25 -ش محمود شحاته
 - 11اسماء سعٌد عبد الحمٌد وشركائها شركة  ،استغالل المحاجر ومستخرجاتها التصدٌر والتورٌدات العمومٌه وعلى الشركه
الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمزاوله نشاطها ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181118برلم  ، 81161عن
استغالل المحاجر ومستخرجاتها التصدٌر والتورٌدات العمومٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمزاوله
نشاطها  ،بجهة  32 :ش دمحم خلٌل منشٌه المصرى  -طره البلد
 - 12هبة مأمون وشرٌكتها شركة  ،التجارة فى الخٌوط واالصواف وااللمشة بجمٌع انواعها وبٌع وشراء وتورٌد وتعبئة
وتخزٌن الخٌوط وااللمشة ،رأس مالها ، 255550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 81315عن التجارة فى الخٌوط
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واالصواف وااللمشة بجمٌع انواعها وبٌع وشراء وتورٌد وتعبئة وتخزٌن الخٌوط وااللمشة  ،بجهة  :العمارة المئمه على لطعه
ارض رلم  9116الممطم
 - 13محمود سٌد عبدالحمٌد طلبه وشرٌكه شركة  ،تورٌدات عمومٌة ، .رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى 25181154
برلم  ، 85972عن تورٌدات عمومٌة  ، .بجهة  :شمه رلم  28بالدور الثانى رلم  99ابراج الشرطة  -امتداد االمل
 - 14شركة دلتا المالٌة لالستثمار  Deltafinancial investmentشركة  ،الاشتران فى تأسٌس الشركات التى تصدر اورالا
مالٌه او فى زٌادة رؤوس اموالها وكذلن امناء الحفظ والراعى المعتمد للشركات المتوسطه والصغٌره  ،ادارة صنادٌك االستثمار ،
التروٌج وتغطٌة االكتتاب فى االوراق المالٌه وبمراعاة حكم الماده رلم  127من الالئحه التنفٌذٌه ٌجوز للشركه ان ٌكون لها مصلحه
او تشترن بأى وجه من الوجوه مع شركات االموال التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات ،رأس مالها ، 263315550555لٌدت فى  25181156برلم
 ، 81514عن الاشتران فى تأسٌس الشركات التى تصدر اورالا مالٌه او فى زٌادة رؤوس اموالها وكذلن امناء الحفظ والراعى
المعتمد للشركات المتوسطه والصغٌره  ،ادارة صنادٌك االستثمار  ،التروٌج وتغطٌة االكتتاب فى االوراق المالٌه وبمراعاة حكم
الماده رلم  127من الالئحه التنفٌذٌه ٌجوز للشركه ان ٌكون لها مصلحه او تشترن بأى وجه من الوجوه مع شركات االموال التى
تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى هذه
الشركات  ،بجهة  1571 :ش كورنٌش النٌل جاردن سٌتى شمة رلم ()8الدور االول
 - 15شركة دلتا المالٌة لالستثمار  Deltafinancial investmentشركة  ،او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والالئحه التنفٌذٌها ،رأس مالها ، 263315550555لٌدت فى  25181156برلم  ، 81514عن او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والالئحه التنفٌذٌها  ،بجهة  1571 :ش كورنٌش النٌل جاردن سٌتى شمة رلم ()8الدور االول
 - 16دمحم سامى دمحم على وشرٌكه شركة  ،التورٌدات العمومٌة ، 5رأس مالها ، 555550555لٌدت فى  25181157برلم
 ، 81532عن التورٌدات العمومٌة  ، 5بجهة  6 :أ عمارة طٌبة الدور االرضى -زهراء المعادى
 - 17دمحم عبدالعظٌم لاسم وشركاه شركة  ،بٌع عدسات طبٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181157برلم
 ، 81544عن بٌع عدسات طبٌة  ،بجهة  25 :ش عبدالعزٌز جاوٌش الدور االول فوق االرضى
 - 18خالد حفنً وشرٌكة شركة  ،المماوالت العمومٌة والمنتجات الخرسانة واستصالح االراضً ورصف الطرق والتصدٌر
،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181118برلم  ، 81165عن المماوالت العمومٌة والمنتجات الخرسانة واستصالح
االراضً ورصف الطرق والتصدٌر  ،بجهة  :عمارة  4/66الشطر الثامن المعادي الجدٌدة
 - 19ماٌكل وشرٌكه شركة  ،ادارة حمامات السباحة والرٌاضات المائٌة واللٌاله البدنٌه ،رأس مالها ، 255550555لٌدت
فى  25181154برلم  ، 85989عن ادارة حمامات السباحة والرٌاضات المائٌة واللٌاله البدنٌه  ،بجهة  :غرفه بالعمار رلم  24ش
احمد محمود اسماعٌل من ش مصر حلوان الزراعى  -طره
 - 25دمحم فاروق لمحاوى وشرٌكه شركة  ،ادارة المطاعم الثابته وتصنٌع الوجبات ،رأس مالها ، 455550555لٌدت فى
 25181112برلم  ، 81596عن ادارة المطاعم الثابته وتصنٌع الوجبات  ،بجهة  :محل رلم  4عمارة  9سى جراند سٌتى المرشدى
 - 21دمحم مراد مصطفى سلطان وشرٌكته شركة  ،تجارة الماكٌنات الحاسبة والكاتبة ،رأس مالها ، 155550555لٌدت فى
 25181127برلم  ، 81292عن تجارة الماكٌنات الحاسبة والكاتبة  ،بجهة  :المحل رلم  7بالعمار رلم  3ش شرٌف
 - 22سٌد فتحى سٌد احمد وشرٌكٌه شركة  ،تصدٌر الرخام والجرانٌت لحساب الغٌر ،رأس مالها ، 655550555لٌدت فى
 25181128برلم  ، 81312عن تصدٌر الرخام والجرانٌت لحساب الغٌر  ،بجهة  :شمة  21عمارة  52مدٌنة االمل االتوستراد
 - 23ورثه المرحوم دمحم علً علً الشٌمً ( رامً دمحم علً علً وشركاه ) شركة  ،تجارة االجهزة الكهربائٌة ، 5رأس مالها
، 125550555لٌدت فى  25181111برلم  ، 81562عن تجارة االجهزة الكهربائٌة  ، 5بجهة  76 :شارع عبدالسالم عارف -
عابدٌن
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 - 24خالد دمحم مصطفى وشركاه شركة  ،تجاره وتصدٌر الحلى واكسسوارتها ،رأس مالها ، 555550555لٌدت فى
 25181122برلم  ، 81222عن تجاره وتصدٌر الحلى واكسسوارتها  ،بجهة  32 :ب ش الخرنفش من ش المعز الحسٌن
 - 25دمحم سعٌد وشركاه شركة  ،اعمال السماالت والصٌانة المٌكانٌكٌة بموالع العمل والتورٌدات العمومٌة ، 5رأس مالها
، 2555550555لٌدت فى  25181125برلم  ، 81235عن اعمال السماالت والصٌانة المٌكانٌكٌة بموالع العمل والتورٌدات
العمومٌة  ، 5بجهة  :رلم  96الدور ( )4شمة ( )42ابراج الشرطة -امتداد االمل
 - 26احمد دمحم حامد وشركاه شركة  ،المٌام باعمال مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ،رأس مالها ، 2555550555لٌدت فى
 25181155برلم  ، 81551عن المٌام باعمال مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه  ،بجهة  :عمار  19ش النجار متفرع من ش
المواردى
 - 27ورثه ثرٌا مصطفى احمد حمٌده  -دمحم عبد هللا احمد عطٌه وشركاه شركة  ،مخبز بلدى ،رأس مالها 155550555
،لٌدت فى  25181157برلم  ، 81534عن مخبز بلدى  ،بجهة  36 :ش السد العالى من ش عبد الحمٌد مكى ح المعادى
 - 28سٌف هللا دمحم محمود وشركاه شركة  ،تسوٌك وتوزٌع مستلزمات الفنادق والتورٌدات العمومٌة ،رأس مالها
، 1555550555لٌدت فى  25181119برلم  ، 81185عن تسوٌك وتوزٌع مستلزمات الفنادق والتورٌدات العمومٌة  ،بجهة  16 :أ
ش معمل السكر  -جاردن سٌتى
 - 29دمحم ابوالفضل وشركاه شركة  ،تجارة المطاط بكافة اشكاله وانواعه وكذا تجارة وتركٌب ارضٌات الالند سكٌب ،رأس
مالها ، 155550555لٌدت فى  25181121برلم  ، 81256عن تجارة المطاط بكافة اشكاله وانواعه وكذا تجارة وتركٌب
ارضٌات الالند سكٌب  ،بجهة  15 :ش شرٌف من ش 156
 - 35اٌهاب وشركاه لتجارة المالبس المستعملة شركة  ،تجارة مالبس مستعمله فٌما عدا المالبس العسكرٌة ،رأس مالها
، 55550555لٌدت فى  25181118برلم  ، 81175عن تجارة مالبس مستعمله فٌما عدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  2 :ش العدوٌة
البرانى
 - 31اسامة على عبدالاله وشرٌكة شركة  ،مطعم للمأكوالت والمشروبات ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى
 25181121برلم  ، 81199عن مطعم للمأكوالت والمشروبات  ،بجهة  22 :ش سعٌد ذو الفمار و  9ش عبده بدران شٌاخات
المنٌل
 - 32احمد دمحم فؤاد وشركاه شركة  ،تورٌدات عمومٌة ،رأس مالها ، 555550555لٌدت فى  25181154برلم ، 85983
عن تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  1 :عطفه الشركة من ش لدرى .
 - 33أحمد دمحم أحمد ابوالعال وشرٌكه شركة  ،مماوالت عامة ومتكامله وتورٌدات عمومٌة فً مجال المماوالت ، 5رأس مالها
، 255550555لٌدت فى  25181113برلم  ، 81118عن مماوالت عامة ومتكامله وتورٌدات عمومٌة فً مجال المماوالت ، 5
بجهة  :عمارة  3شارع  453الدور الثانً امام مودرن اكادٌمً  -المعادي
 - 34محمود دمحم ابراهٌم وشركاه شركة  ،تجارة خردوات ،رأس مالها ، 255550555لٌدت فى  25181112برلم 81592
 ،عن تجارة خردوات  ،بجهة  :العمار  3درب الكتاب من حارة الٌهود
 - 35سامح بطرس مسعود وشركاه شركة  ،بٌوتى سنتر وتجمٌل سمنه ونحافة ( فٌما عدا العملٌات الجراحٌة ) ،رأس مالها
، 555550555لٌدت فى  25181121برلم  ، 81257عن بٌوتى سنتر وتجمٌل سمنه ونحافة ( فٌما عدا العملٌات الجراحٌة ) ،
بجهة  24 :ب  18الشطر الثالث  -زهراء
 - 36عواد موسً عواد وشركاة شركة  ،مركز طبً لعالج االورام دون اجراء العملٌات الجراحة ،رأس مالها
، 555550555لٌدت فى  25181113برلم  ، 81125عن مركز طبً لعالج االورام دون اجراء العملٌات الجراحة  ،بجهة  :شمة
 21/26نموذج  24ش الالسلكً الشطر  13ق 6/1
 - 37مدحت محمود دمحم رٌدى وشرٌكه شركة  ،تورٌدات عمومٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى 25181122
برلم  ، 81215عن تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  17 :ش احمد عمارة تمسٌم ارض الجمعٌة شمة  1الدور االول
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 - 38أحمد رضوان دمحم حسن شحاته وشرٌكه  5شركة  ،تعبئه وتغلٌف وتورٌد المواد الغذائٌة ، 5رأس مالها 255550555
،لٌدت فى  25181125برلم  ، 81239عن تعبئه وتغلٌف وتورٌد المواد الغذائٌة  ، 5بجهة  :لطعه  1155الحً االول الهضبه
الوسطً  -الممطم
 - 39حسام لبٌب دمحم بركات وشرٌكته شركة  ،معرض موبٌلٌا واثاث منزلى ،رأس مالها ، 2555550555لٌدت فى
 25181114برلم  ، 81126عن معرض موبٌلٌا واثاث منزلى  ،بجهة  :محل رلم  3بالعمار  2بلون  86الشطر الثالث عشر من
تمسٌم مدٌنة زهراء المعادى
 - 45احمد محمود الشرٌف ومحمود الشرٌف شركة  ،تسوٌك عمارى واستثمار عمارى وتورٌدات عمومٌة ،رأس مالها
، 155550555لٌدت فى  25181151برلم  ، 85971عن تسوٌك عمارى واستثمار عمارى وتورٌدات عمومٌة  ،بجهة  :عمارة 4
ص  38الشطر السابع زهراء المعادى
 - 41امجد دمحم فاروق احمد وشركاه شركة  ،تأجٌر مكاتب االدارٌه والتورٌدات العمومٌه ،رأس مالها 1555550555
،لٌدت فى  25181151برلم  ، 85958عن تأجٌر مكاتب االدارٌه والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة  9234 :على  3وحده وبدروم دور
ارضى منطمه س الممطم
 - 42طارق فؤاد بٌومى وشرٌكته شركة  ،بٌع وتورٌد المواد الغذائٌة وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والتورٌدات ،رأس مالها
، 555550555لٌدت فى  25181154برلم  ، 85987عن بٌع وتورٌد المواد الغذائٌة وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والتورٌدات ،
بجهة  56 :الشطر التاسع 1/14
 - 43اسماعٌل عبدالنعٌم وشركائه شركة  ،تجارة خضروات وفاكهه وتعبئتها وتوزٌعها وتورٌدها ،رأس مالها
، 3555550555لٌدت فى  25181118برلم  ، 81166عن تجارة خضروات وفاكهه وتعبئتها وتوزٌعها وتورٌدها  ،بجهة  :ق
 8559الحى السابع ش الجامعه الحدٌثه
 - 44انطوان وهبه صالح وشرٌكه شركة  ،تشغٌل المصوغات الذهبٌه بالنظام االلى ،رأس مالها ، 255550555لٌدت فى
 25181121برلم  ، 81251عن تشغٌل المصوغات الذهبٌه بالنظام االلى  ،بجهة  6/8 :عطفه عثمان افندى الدور الرابع بعد
االرضى  -الصالحٌة
 - 45سامح عماد الدٌن عبدالمنعم وشركاة شركة  ،جٌم العاب رٌاضٌة ( فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً
التراخٌص الالزمة ) ،رأس مالها ، 355550555لٌدت فى  25181126برلم  ، 81266عن جٌم العاب رٌاضٌة ( فٌما عدا
خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة )  ،بجهة  :محل  41ق  1 /9487جنوب س الهضبه العلٌا  -الممطم -
الخلٌفه
 - 46ورثة طلعت ابو النصر عنهم انجة فتحى وشركائها شركة  ،شراء وبٌع واستصالح وتمسٌم االراضى واالستمار العمارى
والمماوالت العمومٌة ،رأس مالها ، 5555550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 81315عن شراء وبٌع واستصالح وتمسٌم
االراضى واالستمار العمارى والمماوالت العمومٌة  ،بجهة  26 :ش شرٌف شمة  395الدور الثالث
 - 47شركه محسن رمضان دمحم دروٌش وشرٌكه شركة  ،توزٌع والتصنٌع لدى الغٌر للمستلزمات الطبٌه والمطهرات
والمنظفات واالغذٌه الطبٌه واالغذٌه الخاصه والمكمالت الغذائٌه واالعشاب الطبٌه والزٌوت ،رأس مالها ، 555550555لٌدت
فى  25181154برلم  ، 85973عن توزٌع والتصنٌع لدى الغٌر للمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمنظفات واالغذٌه الطبٌه
واالغذٌه الخاصه والمكمالت الغذائٌه واالعشاب الطبٌه والزٌوت  ،بجهة  :عمار رلم  94ابراج امتداد االمل  -االوتوستراد  -شمه
 - 48رحاب ابراهٌم وشرٌكها شركة  ،ادارة المستشفٌات والتسوٌك الطبى ،رأس مالها ، 2555550555لٌدت فى
 25181155برلم  ، 85992عن ادارة المستشفٌات والتسوٌك الطبى  ،بجهة  16 :ش  153الدور الثانى  -شمه 3
 - 49منتصر على عبد التواب رضوان وشركاه شركة  ،المٌام بأعمال تجارة المصنوعات البالستٌكٌه والتصدٌر والتورٌدات
والمماوالت العمومٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181113برلم  ، 81155عن المٌام بأعمال تجارة المصنوعات
البالستٌكٌه والتصدٌر والتورٌدات والمماوالت العمومٌة  ،بجهة  :مدٌنة الفرسان عمارة  56/5شمة  151الدور االول الممطم
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 - 55نهى العجٌل وشركاءها شركة  ،بٌع الهداٌا ،رأس مالها ، 2555550555لٌدت فى  25181115برلم  ، 81155عن
بٌع الهداٌا  ،بجهة  :الوحده  553/554اللدور الخامس بالملحك التجارى لهٌلتون رمسٌس لكائن بعبد المنعم رٌاض
 - 51اسامة فاٌز فرج هللا وشركائه  5شركة  ،كوافٌر حالله رجالً ، 5رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى 25181122
برلم  ، 81228عن كوافٌر حالله رجالً  ، 5بجهة  57 :أ ش  15من ش دمشك محل رلم  - 1المعادي
 - 52مصطفى عبدالحمٌد ابو العال وشرٌكه شركة  ،المماوالت العمومٌة والتورٌدات العمومٌة ،رأس مالها 655550555
،لٌدت فى  25181151برلم  ، 85963عن المماوالت العمومٌة والتورٌدات العمومٌة  ،بجهة  :شمه بالدور االول ق  1تمسٌم
مصلحة السجن سابما ً  46شارع  231حالٌا ً
ٌ - 53اسر دمحم واحمد فواد شركة  ،التورٌدات والمماوالت العامة وتسوٌك وتورٌد مواد البناء ،رأس مالها 1555550555
،لٌدت فى  25181156برلم  ، 81512عن التورٌدات والمماوالت العامة وتسوٌك وتورٌد مواد البناء  ،بجهة  14 :ش الجولف
المعادي سراٌات
 - 54عبد الفتاح خلٌل احمد وشركاه شركة  ،تجاره لوازم احذٌه ،رأس مالها ، 155550555لٌدت فى  25181157برلم
 ، 81531عن تجاره لوازم احذٌه  ،بجهة  7 :ش زلاق العاشرٌه حاره زوٌه
 - 55احمد معوض وشركاه شركة  ،اعمال النظافة وتورٌد عمال داخل جمهورٌة مصر العربٌة ، 5رأس مالها
، 155550555لٌدت فى  25181125برلم  ، 81238عن اعمال النظافة وتورٌد عمال داخل جمهورٌة مصر العربٌة  ، 5بجهة :
 2ش سمٌر سٌد احمد -منٌل الروضة
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خالد احمد عبد العظم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 71557 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره
 - 2هشام دمحم سعد دمحم االمبابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 67226 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره
 - 3دمحم سعٌد وطنى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 73523 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره
 - 4دمحم على على احمد الشٌمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 36522 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى بامر مخو لترن التجاره
 - 5الشٌمى للتجارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 36522 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب السجل تم محو المٌد
من السجل التجارى بامر مخو لترن التجاره
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 - 6شروق اسامه ابراهٌم فؤاد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 79568 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد لترن التجارة
 - 7وائل دمحم حسٌن كرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 35265 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره
 - 8دمحم عبدهللا على عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 79584 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجاري
 - 9أحمد مصطفى دمحم عمر مكرم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 62834 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد من السجل التجاري
 - 15سلوي كمال الدٌن مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 7311 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجاري
 - 11دالل عبد العزٌز حسن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 77696 :وفى تارٌخ  25181157تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة5
 - 12ناجى سعٌد نجٌب ٌالوت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 64551 :وفى تارٌخ  25181158تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد لترن التجارة
 - 13رامى محمود حماد حمدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 74229 :وفى تارٌخ  25181158تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 14مفرح حسن على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 77585 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره
 - 15ابراهٌم رمسٌس ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 31347 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 16مصلح دمحم دمحم جنٌدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 78613 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 17احمد احمد دمحم البرعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 49854 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد لترن التجارة
 - 18هاله السٌد ربٌع على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 76657 :وفى تارٌخ  25181112تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة
 - 19عبدهللا دمحم فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3545 :وفى تارٌخ  25181112تم محو/شطب السجل تم محو
المٌد من السجل التجاري نهائٌا
 - 25عبد المنعم فاٌز لدس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 22191 :وفى تارٌخ  25181112تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجاري نهائٌا
 - 21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /عبدالمنعم فاٌز لدسى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 22191 :وفى تارٌخ
 25181112تم محو/شطب السجل تم محو المٌد من السجل التجاري نهائٌا
 - 22خالد دمحم امٌن عبداللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 74259 :وفى تارٌخ  25181113تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجاري
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 - 23سعاد سٌد دمحم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 1335 :وفى تارٌخ  25181113تم محو/شطب السجل تم محو
المٌد من السجل التجاري
 - 24دمحم محمود رضوان عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 77951 :وفى تارٌخ  25181113تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجاري
 - 25اسماعٌل دمحم زكى حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85185 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا ً
 - 26اٌمن دمحم محمود رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 78591 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره
 - 27دمحم فتحً محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 46277 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجاري
 - 28اشرف دمحم احمد عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85427 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا ً
 - 29سعاد عطا عباده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 72144 :وفى تارٌخ  25181115تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد لترن التجارة
 - 35سعاد عطا عباده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 72144 :وفى تارٌخ  25181115تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد لترن التجارة
 - 31نجاح انور محمود سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 53653 :وفى تارٌخ  25181115تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا ً
 - 32جمٌله صالح رٌحان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 38815 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل نهائٌا
 - 33سعد ابراهٌم مدبولى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 66135 :وفى تارٌخ  25181119تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 5
 - 34حسن على حسن الحو  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 73469 :وفى تارٌخ  25181121تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة
 - 35احمد مدحت احمد مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 61688 :وفى تارٌخ  25181121تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 5
 - 36عصام مظهر عبد الموى احمد المتٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 67244 :وفى تارٌخ  25181122تم
محو/شطب السجل تم محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره
 - 37اٌه هشام سٌد عزام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 75768 :وفى تارٌخ  25181122تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 38عزمى صالح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 15467 :وفى تارٌخ  25181122تم محو/شطب السجل تم محو
المٌد من السجل نهائٌا
 - 39أٌة هللا وائل شمس الدٌن عبد الحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 77367 :وفى تارٌخ  25181125تم
محو/شطب السجل تم محو المٌد بامر محو لترن التجاره
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 - 45جهاد مصطفً احمد دمحم الخبٌري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 73764 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره
 - 41اٌمن نجٌب بسالى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 72936 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد لترن التجارة
 - 42ولٌد للمماوالت والتشطٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 52895 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 43ولٌد دمحم طنطاوى للرحالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 52895 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 44سامٌه مصطفى عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 73958 :وفى تارٌخ  25181127تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 5
 - 45بالل فولى حسٌن فولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 76745 :وفى تارٌخ  25181128تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 5
 - 46سامح عكاشه عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 23421 :وفى تارٌخ  25181128تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجاري نهائٌا
 - 47بالل فولً حسٌن فولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 78648 :وفى تارٌخ  25181128تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد لترن التجارة
 - 48مجدى عرٌان مسان خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 71934 :وفى تارٌخ  25181128تم محو/شطب السجل
تم محو المٌد لترن التجارة
 - 49نورهان مجدى مجد ابو المجد احمد شمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 79795 :وفى تارٌخ  25181129تم
محو/شطب السجل تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة
 - 55عاطف عاشور دمحم احمد الشرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 72819 :وفى تارٌخ  25181129تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا ً
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خالد ابراهٌم خالد السبكى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72363وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 2مصطفى دمحم دمحم عبدالعزٌز تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85464وفً تارٌخ  25181154 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 3هانى احمد دمحم عبد العظٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85519وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 4ولٌد ابراهٌم عطٌة على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  56115وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
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 - 5تعدل االسم التجارى لٌصبح  /شال مار للتجارة والتورٌدات  /ولٌد ابراهٌم عطٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  56115وفً
تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 6هبة الرفاعى محمود طلبة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  59643وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  355550555،جنٌه
 - 7حسٌن خمٌس رمضان جاب هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85745وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  755550555،جنٌه
 - 8دمحم عبد الرحمن حسن عبد الرحٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79591وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 9عدنان عبد المجٌد ابراهٌم دمحم البدوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85915وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 15دمحم عبدالمادر احمد عبدالمادر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  74928وفً تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 11احمد صالح عبد العزٌز دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  47368وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 12محمود السٌد دمحم عبدالحلٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  67595وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 13طارق حسٌن احمد رزق تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  77995وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 14شٌماء عبدالعلٌم النوبى عبدالعلٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  81518وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 15غرٌب امام جاد احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  57225وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 16طه دمحم طه سالم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  65153وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 17مصطفى عماد الدٌن سٌد على سٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  73954وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 18عبد العال دمحم السباعى بٌومى على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  42557وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55550555،جنٌه
 - 19صابرٌن رمضان عبد العاطى دمحم وفا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72344وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 25مصطفً محسن دمحم فوزي منٌر عبد العزٌز تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  55666وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  45555550555،جنٌه
 - 21دمحم ممدوح عباس سٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85553وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
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 - 22عمرو ابراهٌم عبد الصبور عكاشة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79872وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  655550555،جنٌه
 - 23هانى احمد دمحم صابر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  47256وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 24دمحم الزٌات حسن دمحمالزٌات تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  76821وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 25محمود دمحم دمحم علً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  81171وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55550555،جنٌه
 - 26حبٌشى للحداده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  71735وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 27هانى دمحم احمد عبده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85783وفً تارٌخ  25181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 28عمرو دمحم جالل اسماعٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  64928وفً تارٌخ  25181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 29جمال انور على سعد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  18552وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 35شعبان صادق عرابى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  26443وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 31عمر دمحم العدوى دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  59915وفً تارٌخ  25181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 32فوزٌة دمحم دمحم احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  74273وفً تارٌخ  25181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 33احمد دمحم احمد غنٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  65953وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 34طارق احمد فؤاد عبد اللطٌف تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  47115وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 35صفاء على مصطفى احمد الجندى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85756وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 36نبٌه جرجس عطٌه عوض هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  68563وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 37مانوٌل افرام نجٌب مٌخائٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  69858وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 38عبدالرحمن السٌد احمد محمود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  47948وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

30

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 39فاروق دمحم فاروق دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85144وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 45تامر شعبان دمحم ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  76866وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  655550555،جنٌه
 - 41دمحم أحمد عبدالفتاح الشٌمً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  75464وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 42احمد محمود حنفى دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  75634وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 43اسماعٌل ابراهٌم دمحم جاد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  61787وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55555.555،جنٌه
 - 44محمود حسن دمحم حسن خمٌس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  81271وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  355550555،جنٌه
 - 45سٌد سالمه حسن خضر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79557وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ولٌد صادق عوٌس صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85956وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 6 ، :ش العنبرى من ش سٌد الدواخلى شمة رلم  1بالدور االرضى الجمالٌة
 - 2حمدى صالح محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 41 ، :ش السبع لاعات البحرٌة

 85967وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 3مسعود ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85955وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل ( )1بالدور االرضى ق ( )6339الحى الخامس هضبة وسطى -الممطم
 - 4طه مصطفً عبد الحمٌد مهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 142 ، :ش السد البرانً
 - 5سمر كمال خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل بالعمار رلم  8ش فهمى باب اللوق
 - 6رجب على حسن فرجانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش العضم خلف مصنع كرارة سٌتى -شك الثعبان

 85965وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85975وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85971وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 7احمد ماجد طه مدكور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85961وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 37 ،ش ()263شمه بالدور الرابع باالرضى -المعادى الجدٌدة
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 - 8على دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 6درب الكٌالنى من ش السد

 85968وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 9رشاد سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :ش  263شمة  14الدور السابع المعادى

 85957وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 15رشا سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :ش  263شمة  14الدور السابع المعادى

 85957وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 11مصطفً ابراهٌم سمٌر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85969وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الخلٌفه  -محل بالدور االرضً رلم  1لطعه  6435ش رلم  44الممطم 5
 - 12دمحم سٌد محمود علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85964وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،مصر المدٌمة  153 -ش متحف المنٌل  -محل بالدور االرضً
 85966وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 13فرٌد سمٌر احمد عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش محمود جبر

 - 14هشام دمحم عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85965وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :شمه ( )16دور الرابع ب ( )14مساكن العبد -الممطم
 - 15جورج محب دمٌان ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  9486ش كرٌم بنونه
 - 16كرٌمة على دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 12 ،ش ٌعموب المبطى دار االماره مصر المدٌمة
 - 17احمد دمحم محمود طرخان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  9121ش  9س الهضبه العلٌا الممطم

 85959وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85962وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 85975وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 18احمد رفعت االٌاس السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76195وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /مساكن مشروع اسكندرٌه بلون مدخل  1حلوان
 85986وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 19هشام احمد ابو الفتوح ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  2 /ش مخٌمر من ش الفٌوم
 - 25كرٌم موسى جوده سالمه المصرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل رلم  2حاره الفرماوى من ش السوٌس
 - 21دمحم خالد نور الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 19 ، :حارة سٌف المواردي
 - 22فهد ابراهٌم السٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :عمارات صمر لرٌش المعادى

 85976وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85984وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 23احمد عثمان دمحم عثمان الشٌخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :غرفه بالشمه رلم  2بالعمار رلم  11ش الجزائر
 - 24سٌد هاشم سٌد عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،دار السالم  /ش طه احمد حسن الجسر البرانً

 85995وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 85991وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85979وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
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 - 25دمحم عبد العاطى محمود حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المعادى27-عمارات الكوٌتٌة
 - 26دمحم جمال عبدالرحمن علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :منطمة  7268ش  83منطمة س -الممطم

 85974وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85978وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 27على حسٌن سٌد احمد حماده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85982وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المحل رلم  1تجارى المطعه  9453الهضبه الوسطى الممطم
 - 28دمحم مراحٌل احمد تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  2بالدور االرضً بالعمار  76ش البستان

 85977وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85988وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 - 29دمحم رفعت عبد العال عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 479 ، :ش بورسعٌد

 - 35احمد فهمى ابو الممصان بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81552وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار رلم  8534المعراج السفلى شمة رلم  1بالدور االرضى المعادى
 - 31حسام سعٌد حسٌن عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل بالعمار  19ش ابو الفتوح حجازى
 - 32دمحم فولى على دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ح السالٌه العطوف ورشه  4بالدور االرضى

 85998وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81515وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

ٌ - 33وسف على هاشم حامد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المنطمه الصناعٌه مدخل اللٌثى شك الثعبان طره

 85994وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 34اشرف عبد هللا السٌد ابو ستٌته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 33 ، :ش اسماعٌل اباتظة السٌدة زٌنب
 - 35ماٌكل عاطف شاكر فرج هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع االسعاف شك الثعبان طرة المعادى

 85995وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85996وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 36زٌنب صالح الدٌن حامد السٌد الفٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81555وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :دار السالم  17ش ابو سمره من ش فرج ٌوسف شمه رلم 1
 - 37حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85935وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الخلٌفه ق  5144/5145محل رلم  9ب منطمه  5الممطم
 - 38حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85935وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الخلٌفه  -ق  5144علً  5145محل رلم  9ب منطمه  - 5الممطم
 - 39احمد جابر على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 23 ،ش الجمهورٌه محل رلم  1الدور االول

 8154وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 45حمادة عبد الحمٌد مرسً حمد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 32 ، :ش الطحاوي من ش دمحم ابو زٌد عزبة الورد

 81555وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,

 - 41دمحم سعٌد دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76214وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /شمه بالدور االول عمار رلم  25ىش  9فٌالت التجارٌٌن لسم الممطم
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 - 42احمد حسٌن سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81557وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار  5586ش كورنٌش المعراج زهراء المعادى خلف كارفور
 - 43دمحم كمال حسٌن محسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81556وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :دار السالم محل بالعمار رلم  1بشارع ابو شحاتهمن االمامٌٌن عزبه خٌر هللا
 - 44احمد المتولى دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72932وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان  /ق  6579بلون  7منطمة ج الممطم
 - 45شنوده سعٌد حنا تواضروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 32 ، :خان ابو طالٌه الدور االول
 - 46دمحم عالء حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 33 ،ش محطة المدابغ مصر المدٌمة

 81553وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 85999وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 47نصرى عدلى رمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2 ،ش هٌب دوس بجوار بنن اسكندرٌه

 81559وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 48مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر 15 ، :ح امام من ش حوض الزهور

 85993وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان

 - 49عمر على عمر الشرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :عطفه سٌد العنانى زلاق عوض درب الحباله

 85997وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 55عبد هللا حسن احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار  25شمه  2مشروع االسكان المعادى الجدٌده

 81558وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 51ابو السعود انشر وتمطٌع الرخام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 6 ، :ش الجزائر الشطر العاشر
 - 52احمد صالح دمحم الهندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش عمر بن الخطاب تمسٌم المساحة

 81519وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان ,

 81529وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 53دعاء عبد هللا عبد الرحٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 111 ، :مساكن صمر لرٌش

 81526وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 54محمود حنفى عٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  255ش احمد زكى

 81524وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 55دمحم عبدالمنعم ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش  155بجوار المطافى

 81523وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 56شرٌف بالل احمد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر19 ، :بلون  23المساكن الكوٌتٌة

 81522وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 57احمد منٌر بدٌر بنداري بدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81515وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل بالدور االرضً رلم  1شارع عطفة لٌفً سابما حالٌا  1عطفة عامر سوق الصٌارف حارة الٌهود
 - 58سامٌة دمحم سٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 47 ، :ش دمحم شاكر -الحلمٌة الجدٌدة

 81525وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 59دمحم محمود عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 44 ،ش 158

 81516وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 65شٌماء عبدالعلٌم النوبى عبدالعلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 5 ، :ش حافظ خلٌل ناصٌة  26ش الرمالى
 - 61امام على دروٌش مراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش 68

 81518وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان ,

 81517وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 62احمد دمحم عوض السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76573وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،افتتاح فرع بالعنوان  /راس سدر ش ارض الجمعٌة بملن دمحم عوض السٌد
 - 63احمد عامر دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 4 ،ح ابو عامر من ش الكباري منشٌة ناصر

 81525وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 81521وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 64دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 75 ، :ش المصر العٌنى
 - 65اسالم حموده رٌاض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :على  3الشطر الثامن عمارات المعادى
 - 66دمحم شكرى ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 126 ، :ش الهضبه الوسطى الحى الرابع الممطم

 81527وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81528وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 67حسن زكى سلٌمان على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71517وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  4 /زلاق مرٌم مٌدان السٌده عائشه رلم  5سابما
 81542وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 68شرٌف صابر عرٌان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 296 ، :ش دمحم امٌن الكتاتنى التونسى

 - 69طلعت عبدالرحمن زهري سٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :مدخل الشٌماء-طرٌك جبل طرة -بجوار شركة النٌل

 81535وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان ,

 - 75دمحم عبدالكرٌم دمحم الرشٌدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش  291المعادي متفرع كم ش 356

 81535وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 71محمود دمحم عبدالمحسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 157/35 ، :ش حسٌن ابوالنجا  -ش النجاح ع خٌر هللا

 81541وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 72احمد مصطفى فاروز عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72833وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان /محل بالدور االرضى ق  21ب 3مدٌنة التجارٌٌن -الممطم بنشاط /كافٌة لتمدٌم المشروبات
وراس مال 15555/عشرة االف جنٌه الغٌر
 - 73احمد عبدالحلٌم دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5198 ، :ش  9الممطم

 81545وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 74ابراهٌم احمد ابراهٌم ابوالعنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش الرشٌدى المنٌرة شمه رلم  2الدور االول

 81538وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 75احمد مصطفى فاروز عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72833وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل بالدور االرضى ق 21ب  3مدٌنة التجارٌٌن -الممطم
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 - 76مصطفى على عمر عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش الخرنفش من ش المعز لدٌن هللا الفاطمى
 - 77دمحم مشهور رشوان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الجبانات  -طره كوتسٌكا

 81537وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81543وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
 81536وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 78عبد الرحمن دمحم عبد المحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 24 ، :شارع العروبة

 - 79رمضان عبدالرازق فاضل عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 3 ، :ش الرشٌدى محل رلم 2

 66356وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,

 - 85صفاء على مصطفى احمد الجندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85756وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 1 ، :ش ابو رواش احمد عبدالبالى من وادى النٌل من المعهد الدٌنى دار السالم
 - 81مجدى احمد دمحم احمد عزام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 29 ، :ش احمد عزام من حسن التهامى

 81546وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 82هدٌر مجدي دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81551وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ق  8128منطمة س شارع  9محل  6بجوار ماركت الراٌة الممطم
 - 83احمد صالح عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  47368وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  1 /مجاوره  5بلون  6عماره  6بالمشروع االمرٌكى
 - 84رٌهام عبدالرؤوف زكرٌا عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81545وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 6 ، :أ حارة عاكف من ش الشٌخ رٌحان شمة بالدور االرضى
 - 85رٌهام عبدالرؤوف زكرٌا عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 366 ، :بلون  15حرفٌن
 - 86هدي دمحم بهاء الدٌن علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الطابك االول عمار مج السادس م المعراج

 81545وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,

 81552وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 87دمحم بدر احمد علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81547وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
عمار  15الشطر العاشر بلون  65شمة  351بالدور الثالث فوق االرضً زهراء المعادي
 - 88دمحم علً دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81548وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 141 ،ش صالح الدٌن االٌوبً تمسٌم مباحث الماهرة الهضبة الوسطً الممطم
 - 89دمحم ابراهٌم انور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81553وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،المعادي  -شمه  31الدور الثالث عماره  2/1ش الزهراء الشطر 5
 - 95سها سمٌر دمحم فهمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،الخلٌفه  -شمه  55عمار  82مساكن اطلس الممطم

 81557وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 91عباس محمود عباس احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش مٌدان طلعت حرب
 - 92دمحم نجاح حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ب  15م اطلس مدخل  2الممطم

 81549وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81555وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
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 - 93محمود نبٌل سلٌمان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الخلٌفه  8 -حاره النضاره الحلمٌه المدٌمه
 - 94بٌتر ماجد نعٌم اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 44 ، :مساكن الشركه العربٌه محل  6الممطم
 - 95دمحم طه دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 51ش بسٌط فرنسٌس زهراء المعادى

 81554وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81555وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81565وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 96اكرم دسولى اسماعٌل مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81563وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 34 ، :نموزج  -دجله المعادى عمارات نٌركو الشطر الثالث بالشمه رلم  35الدور الثالث
 - 97هبه لبٌب رزق حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81565وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،محل رلم  24بالدور االرضى بالعمار رلم  26ش شرٌف عماره االٌموبلٌا
 - 98دمحم عبدالغنى عبدالحكٌم فتح الباب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 4 ، :ش ال بٌت من المعهد الدٌنى دا السالم

 81561وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 99حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85935وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم أفتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  /الخلٌفه لطعه  5144/5145محل رلم  9ب منطمه  - 5الممطم بنشاط  /كوافٌر رجالً
براس مال الف جنٌه
 - 155أحمد دمحم أحمد بارح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،الخلٌفه  -ق  8553ش الجامعه الحدٌثه  -الممطم
 - 151احمد نبٌل سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،البساتٌن  6 -ش مصطفً الصاوي اخر ش مهران

 81566وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 81564وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 152احمد دمحم احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76588وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائنبالعنوان 8 /أ مساكن نٌركو زهراء المعادى
 - 153عصام عطٌفى عبد الجابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 15 ، :ش ارض شرٌف محل  1الدور االرضى
 - 154سمر محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 8ش ابراهٌم العزب من حسن التهامى البساتٌن

 81558وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,

 81559وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 155دمحم سالمه دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،تعدٌل العنوان الى  /شمة  55تمسٌم الخطٌب ش 262

 71296وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 156غرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  57225وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان  19 /ش شهاب المهندسٌن بنشاط تجاره مالبس جاهزه واحذٌه براس مال عشره الف
جنٌهل الغٌر و بسمه تجارٌه عشوش
 - 157ولٌد مسعد دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عمار  11ش مساكن السعودٌه الشطر السابع

 81567وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 158هشام دمحم سعد دمحم االمبابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81585وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  -المبنً 11ج  4 /تمسٌم الالسلكً المعادي الجدٌدة الوحدة VB1156 143
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 81569وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 159باسم رضا عٌاد جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 117 ، :شارع 9

 - 115احمد عباس عبد المنعم عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش السٌوفٌة
 - 111دمحم رمضان عواد نادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 29 ، :ش احمد الحصاوى

 81577وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81578وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 112حسن عبدالحمٌد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81587وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  -لطعه رلم  1356ش  71عمار  18الدور فوق االرضً شمه رلم 2
 81574وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 113اسماء سٌد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 16 ، :ش دمحم حسن خلٌل من ش السد العالى

 - 114مصطفى دمحم عزت مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش بوالق حمدى المطبعه االهلٌه  -بوالق محل رلم9
 - 115دمحم فواد احمد عز الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  /ح كامل ابو سرٌع من ش العروبة

 81575وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81595وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 116دمحم احمد عثمان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81586وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 413 ، :ش بورسعٌد الدور االول فوق االرضً فندق دمٌاط المحل رلم 4
 - 117عمرو دمحم احمد دمحم عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش عبدالشافى مصطفى
 - 118أحمد عبدالنبً تونسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :البساتٌن  4 -ش مستجد من ش دمحم نور الدٌن

 81572وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81579وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 119دمحم لرنى سٌد عبد الواحد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ب شارع تنفٌذ االحكام مكتب

 81585وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 125شرٌف محرم عثمان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش سلٌمان الفوال من ش الترعة من ش 155

 81582وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 121محمود زكى سٌد على زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 12 ، :ش صالح حسٌن ع دسولى
 - 122دمحم ٌحٌى عبدالعال الشٌمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6452 ، :الحى الخامس الهضبه الوسطى  -الممطم

 81576وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,

 81589وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 123ماجد عوض هللا ٌعموب عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 25 ، :ش السد العالى بجوار محطه مترو المعادى
 - 124سٌد عزت سٌد دمحم محسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :ش عبدهللا سباق ابو الوفا دار السالم
 - 125بطرس فاروق شاكر منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشمه بالدور التاسع عمارة  5ج شارع  199دجلة

 81571وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,

 81575وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81591وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 126حنا عبدالمالن حنا تعلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81588وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عابدٌن  -شمه رلم  4بالدور الثانً بالعمار رلم  2ش الشواربً
 - 127دمحم ابراهٌم عادل شافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85778وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تصحٌح العنوان لٌصبح  1 /ج 4/تمسٌم الالسلكً الدور الرابع المعادي الجدٌدة
 - 128دمحم عبد النبى محمود الجزٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 94 ، :ش 9

 81583وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 129نبٌل مورٌس جوهر متري جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 19 ، :ش اوالد حسن بكر من الحرٌة ح المعادي
 - 135ضٌاء كمال دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  7638الهضبة الوسطى الممطم

 81593وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,

 81573وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 131مؤمن عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد حمدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصف الـتأشٌر 46 ، :أ ش النصر الشطر الثانى المعادى الجدٌده

 81595وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل

 - 132عبد الرحمن علً دمحم الهادي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81581وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  65 /ش  7ح حنفً سابما المعادي الدور  3شمة 7
 - 133دمحم فؤاد عبدهللا عبداللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81594وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :البساتٌن  2 -ش مصطفً رسمً من ش نور الدٌن ق  72تمسٌم الخلواتً
 81153وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 134محمود حسن سٌف عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :أ تمسٌم مساكن الرئاسه

 - 135احمد محمود احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72457وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  85 /ش الدبلوماسٌٌن من ش مصر حلوان الزراعى محل رلم 1
 - 136دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81521وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  73 /ش المصر العٌنى السٌدة زٌنب
 - 137بكر خلٌفه بكر خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81113وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،عمارة  5ش الٌسر ارض االمٌر كوتسٌكا شمة  3الدور الثالث
 - 138دمحم خلٌل عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش العضم خلف شركة فرست شك الثعبان

 81156وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 139أحمد دمحم أحمد سالمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الخلٌفه  -شمه  7م 5ب 6مساكن اطلس ج الممطم

 81111وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 145خالد دمحم عبد الممصود رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش صالح سالم السٌده عائشه
 - 141وفاء عبدهللا نصر عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :ش الصلٌبة

 81116وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81155وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 142دمحم احمد ابو العنٌن ابو الفضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  69665وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  /عمار  45ش الوحده  725بملن مصطفى حسٌن سلٌمان دمحم طور سٌناء
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 - 143سامى دمحم سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،شمه  37م  2ب  65م مصر العلٌا  -الممطم

 81158وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 81154وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 144عبد هللا عطا احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :ش حسٌن ٌوسف
 - 145محمود مصطفى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  1155الحى االول الهضبه الوسطى الممطم الخلٌفة
 - 146اسماعٌل دمحم ذكً حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ب  13م االسكندرٌة الممطم

 81157وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81115وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 147سٌد عبد العزٌز حمد هللا عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل  1شمه ب  6مدخل  4م اطلس الممطم
 - 148لٌون ودٌع سٌداروس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مبنى  55ش  18سرٌات
 - 149صالح شعبان زكى سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش المماصٌص الصاغه
 - 155احمد رجب سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش االسعاف شك التعبان المنطمة الصناعٌة طرة

 81159وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,

 81151وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81599وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81114وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 151عدى دمحم لطب دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :شارع ابراهٌم زاٌد  -طره الحجارة

 81152وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 152عطٌه عباس خلٌل نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر اللٌثى شك الثعبان طره

 81119وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 153عادل دمحم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشٌخ موسى من بهجت االسالم

 81598وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 154احمد سٌد احمد السٌد بردٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :م  3بلون  6مساكن اطلس محل  2الممطم

 81115وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 155شرٌف على حمدى حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 131 ، :امتداد ش  9ح المعادى
 - 156اٌمن احمد عزالدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  5575الحى الرابع  -الهضبه الوسطى

 81117وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,

 81112وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 157حسام محمود عبد العزٌزدمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 23 ، :ش ابو بكر الصدٌك من ش المٌثاق

 81131وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 158دمحم حسن علً حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81135وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :دار السالم  5 /ش نور الدٌن االسالم عزبة خٌر هللا محل
 - 159نجالء محمود عزوز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :ش الوافدٌه

 81145وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 165دمحم فتحً احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عابدٌن  2 -ش صبري ابو علم الدور الثالث

 81132وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 81137وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 161احمد دمحم دمحم عوض منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 34 ، :ش االسٌوطى من شارع الحرٌة عزبه دسولى

 - 162دمحم عبد العظٌم عبد الفتاح عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  64163وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :أفتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان  /لوٌسنا كفر الشٌخ ابراهٌم -هٌثم عبدالعظٌم عبدالفتاح بنشاط /غربله
حاصالت زراعٌة براس مال 25555 /
 - 163رأفت محمود الحداد جودة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81125وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :دار السالم  11 -ش الصٌانه عزبه خٌر هللا  -البساتٌن شمه بالدور االرضى
 - 164عٌد احمد بدر دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 3 ،ش الشواربى  -محل  1بالدور االرضى

 81135وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 81139وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 165مها دمحم عبد الرازق مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشمه  82الدور الثامن عمار  34االخاء مساكن الضباط

 - 166مصطفً مجدي سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72445وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً بالعنوان  /طور سٌناء عماره  96مبارن الجدٌدة
 - 167ابراهٌم فتحً ابراهٌم الجوهري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 23 ، :ش الجمهورٌة معرض  2بالدور االرضً
 - 168سامح حمدى مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 19 ، :ش السمالبة
 - 169تٌسٌر صالح محمود عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :د 4/تمسٌم الالسلكى

 81133وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,

 81138وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81122وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 175محمود جعفر ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81124وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ق  3373الهضبة الوسطى الحى الثانى شمة  1االرضى
 - 171رشا حسٌن دمحم بسٌونى زرارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67345وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضلفه فرع بالعنوان  9 /شارع الجاللى من احمد سعٌد الظاهر
 - 172دمحم مصطفً دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ع ج ع  6تمسٌم الالسلكً

 81127وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 173مصطفى انس عٌسوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  77653وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح  2 /عطفه حجاج من شارع ٌحً بن زٌد
 - 174محمود احمد عبدالشافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  31377وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان  /طور سٌناء العمار رلم  26حى الزهراء طور سٌناء بسمه تجارٌه المرٌم بنشاط  /مكتب
استغالل المحاجر بدون استخدام المتفجرات براس مال 15555عشره الف جنٌه
 - 175محمود احمد مسلسل ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمه رلم  1بلون  215مساكن المحمودٌة  -الممطم

 81121وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 176ابراهٌم مدحت ابراهٌم دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 58 ، :ش حلوان

 81136وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 177دمحم سمٌر سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  6عمارة  114مساكن صمر لرٌش

 81129وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 178رامى حنا شحاته حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر4 ، :ح العدوٌة من ش المماصٌص الدور االول

 81128وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 179محمود مجدى سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72426وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/طورسٌناء عماره  41شمة 4الزهراء بنشاط مكتب استغالل محاجر براس مال 155555
 - 185عمرو ابراهٌم عبد الصبور عكاشة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  79872وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  135 /شارع بورسعٌد السٌدة زٌنب
 81134وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 181احمد فتحى عبدالعظٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش  353العروبه  -المعادى الجدٌدة
 - 182ابراهٌم احمد على الدماصى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 43 ، :ش البصرى من ش احمد زكى

 81123وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 183نادر لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81143وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الجمالٌة15-سكة برجوان-الخرنفش-الدور االول بعد االرضى
 81149وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 184اٌمن احمد فرج خلٌفة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 74 ، :ش عٌن الصٌرة  -ارض ٌعموب

 - 185رٌمون ولٌم جاد السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81147وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 8 ، :حاره الصابر من ش الخضراء  -شٌاخه عشش النمل محل بالدور االرضى
 - 186سٌده دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 4 ،ش  279المعادى الجدٌدة المعادى

 81155وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 187ناصر عبد الحمٌد سهل حماد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 44 ، :ش ابوبرٌن عرب المعادى عزبه الورد
 - 188عمر احمد علً فواد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل  1و  2ش  17ق  355د مٌدان النافورة الممطم
 - 189صٌدلٌة د  /دمحم مجدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 - 9 ، :ش السد البرانى السٌدة زٌنب

 81153وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81146وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81148وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 195محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85452وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان  /المعادي  -المحل رلم  3عمارة  89أمتداد االمل بنشاط  /التعبئه والتغلٌف لمواد
التشطٌب بسمة تجارٌة  /دي أي واي براس مال 25555 /عشرون الف جنٌه مصري ال غٌر
 - 191دمحم محمود سالمه ابو سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش الشعار من ش السالم ارض البصٌرى
 - 192احمد زٌان عثمان سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مدخل الشٌماء شك الثعبان طره

 81144وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81152وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 85452وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 193محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المعادي  -المحل رلم  3عمارة  89امتداد االمل

 - 194محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85452وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ع ( )1ش  233دجلة محل ( )1عمارات الشرطة -المعادي
 - 195عماد حمدان دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81145وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل رلم  1الدور االرضى عمار  17أ مساكن محمود حنفى الخلٌفة
 - 196امٌر سامى رزق جرجس رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 35 ، :ش حسن عاصم الزمالن
 - 197محمود دمحم دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،مدخل الشٌماء شك التعبان -طرة

 81167وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,

 81171وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 198احمد ماهر موسى كفراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81163وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 13 ، :درب الكتاب حاره الٌهود الدور الثالث بعد االرضى
 74222وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 199عاطف سٌد ابراهٌم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  18 /شارع مبارن صالح االمٌرٌة

 - 255مصطفى محمحد محمود عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بلون  4م ا مساكن اطلس ج الممطم الخلٌفة

 81156وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 251محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 88 ، :امتداد االمل محل رلم 4

 85452وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 252هانً عنتر احمد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم 7-ش الجسر البرانً /محل باالرضً

 81157وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 253محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85452وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان  88امتداد االمل محل رلم  4المعادي
 - 254عنتر دمحم عبدالرحمن عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 43 ، :ش تمسٌم اهالً المنٌل ارض الجمعٌة
 - 255ولٌد عٌد عجٌب عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع سمٌر شاكر منشٌة ناصر
 - 256احمد عبد السالم طه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :ش الضببٌه وكاله السلحدار

 81165وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
 81164وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 257رضا شعبان عبدة عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ح البلهوان
 - 258شرٌن محمود ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش مخازن الشركه الكٌماوٌات الخرطه الجدٌد

 81158وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,

 81172وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81173وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 259دمحم السٌد دمحم فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81159وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،لطعه  559عمار  16مٌدان النافورة الدور االول شمة  1الممطم
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ٌ - 215اسر محمود امام محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش عبد التواب بٌومى من ش بٌن المزارع البساتٌن

 81169وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 211بوفٌه الفؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81162وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
 435ش بورسعٌد محل  4بالدور الثانى فوق االرضى
 - 212امام دمحم عفت عبد الواحد مجاهد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71574وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح /محل رلم  6بالدور االرضى المرتفع بالمطعه  1726بالحى االول الهضبه الوسطى
الممطم
 - 213فاطمة حسن دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  9487جنوب س ش كرٌم بنونه -الممطم

 81181وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 214محمود جمعة زهران امٌن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81188وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 28 ، :شارع مصر حلوان الزراعى  -بجوار اكادٌمٌه السادات  -برج المهندسٌن العسكرٌن
 - 215دمحم محمود دمحم ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ممر الخوجه من ش دمحم فرٌد باب اللوق

 81195وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 216فرح حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 119 ، :ب مساكن صمر لرٌش

 81189وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 217دمحم محمود حمدان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  -شارع اسٌا نزله اندرٌا محل رلم 2

 81184وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

ٌ - 218اسمٌن عصام صالح مهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 183 ، :ش التحرٌر باب اللوق الدور السابع شمة رلم 655
 - 219دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع بالعنوان برج النور تماطع 155/151

 81191وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 67757وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 225دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان محل رلم  95/96/97مجمع الحرفٌٌن الشطر الخامس /زهراء المعادي
 - 221وجدى لوندى اٌلٌا لوندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81178وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 11 ، :ش الكنٌسه الرسولٌه منشاة ناصر شمه بالدور االول العلوى الجمالٌه
 - 222رضوى عبدالفتاح على خٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81177وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 33 ، :ب ش رمسٌس شمة ( )164(& )163بالدور السادس عشر
 - 223صٌدلٌة د /دمحم جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81179وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،محل رلم ( )1عمارة ( )4ارض االستثمار طرٌك المطامٌة ابراج بدر
 - 224دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /برج النور تماطع  151/155المعادى
 - 225دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  /محل رلم  95/96/79مجمع الحرفٌٌن الشطر الخامس زهراء
 - 226دمحم محى الدٌن عبد الحمٌد على زاٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :حوش تشوٌن رلم  1214بمنطمه طره

 81192وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
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 - 227دمحم محى زكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان محل رلم  95/96/97مجمع الحرفٌٌن الشطر الخامس /زهراء المعادي
 81189وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 228فرج حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 119 ، :ب مساكن صمر لرٌش

 - 229عمر دمحم عثمان اسماعٌل سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81176وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 3 ، :عمارات االولاف شمه  6غرفه من شمه ش السد العالى
 - 235دمحم عبد الوهاب عبد الحلٌم ابو سنه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65585وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان  /راس سدر شمه رلم  11عماره  5ال  85وحدة ابو صرٌره بملن ناصر عٌد
صباح بسمة تجارٌة  /الفٌروز بنشاط /مكتب اداري استغالل المحاجر براس مال  1555555ملٌون جنٌه مصري ال غٌر
 81182وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 231هانم دروٌش رفاعى دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :ش احمد حشمت محل رلم  19الزمالن

 - 232عمر مصطفً سمٌر عبدالحفٌظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81183وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :برج  15ابراج سما الماهرة الدائرى الممطم شمة ()112
 - 233جمال الدٌن دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81187وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 41 ، :عمارات بٌتشو امرٌكان الدور الثالث شمه  15المعادى
 - 234مدحت سالم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65878وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /شمه رلم  1الدور االرضً  -عمار رلم  45ش احمد جوده م.نصر
 - 235اسماء حسٌن على البٌبانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 32 ، :ش دمحم لدرى

 81193وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 236سمٌره عبد الحكم عبد هللا شاهٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :غرفه من شمه بالعمار رلم  11ش نوبار

 81185وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 237حسام السٌد عبدالوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمارة  111ش البساتٌن العمومى محل بالدور االرضى

 75222وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 238حسام السٌد عبدالوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل بالعمار  19ش  233م االمل دجله المعادى

 75222وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 239حسام السٌد عبد الوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75222وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌس اخر بالعنوان  /المعادي عماره  111شارع البساتٌن العمومً محل بالدور االرضً بنشاط  /لطع
غٌار موتسٌكالت راس مال 25555 /
 - 245حسن مصطفً حسن دهب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش خالد بن الولٌد من ش 9
 - 241حجاج سالم دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 12 ،ش العروبة خلف برج المانونٌن -دار السالم

 81211وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81253وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 242االلفى لتورٌد المواد الغذائٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بلون  4مساكن اطلس مدخل  1الممطم محل

 81252وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 81194وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 243حازم دمحم رضا عبدالحكم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 24 ، :ب 3تمسٌم الالسلكى

 - 244سٌد عاطف خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81255وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 14 ، :ش عبود منشٌة ناصر -الدوٌمة شمة بالدور االرضى
 - 245طاهر كمال سٌد احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 34 ، :ج ش ٌحى ابراهٌم الزمالن لصر النٌل
 - 246عمرو فراج سالمه جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 43 ، :ش حسن ٌوسف من ش الفٌوم دار السالم

 81259وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81195وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81254وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 247محسن محروس كمال عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 317 ، :ش  356المعادى الجدٌدة المعادى

 - 248دمحم محمود طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  53367وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
تعدٌل العنوان الى  7 /أ ش  553عمارات تمسٌم المادة االمعادى
 81258وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 249جبر رجب عبد التواب جبر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 125 ، :ش المماٌن ع بخٌت منشٌة ناصر الجمالٌة

 - 255مصطفى دمحم عبد الغنى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 1 ، :ش احمد عبد الرازق تمسٌم المساحة المعادى
 - 251عادل فؤاد احمد علً سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الخلٌفه  7 -م السٌدة عائشة 5

 81214وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 81212وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 252حسٌن عبد اللطٌف عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  452وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح  11 /ش الشواربى  -الدور االول مع الغاءه كفرع .
 - 253حسٌن عبد اللطٌف عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  452وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح  39 /ش شرٌف داخل الممر  -عابدٌن
 81198وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 254احمد ابراهٌم صبره عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 127 ، :مٌدان دمحم فرٌد عابدٌن
 - 255سعٌد دمحمي عبد العزٌز حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 97 ، :ش  155حدائك المعادي

 81215وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 256عاشور ماهر احمد معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمارة ( )6الرلابة االدارٌة -شمة (- )9زهراء المعادى

 81196وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 257مصطفى سعٌد امام عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 9 ، :ش الممطم  -لطعه  9122منطمة س
 - 258احمد حمدي الجوهري دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عابدٌن  3 -عطفه بدر ارض شرٌف 5
 - 259عالء دمحم سٌد المغربل  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عابدٌن  12 -ش حسن االكبر الدور الرابع

 81197وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 81213وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81232وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 81235وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 265عبد العزٌز حماده دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  17ش ام المؤمنٌن شمه  15الدور الخامس

 - 261مروة حسن مصطفً حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81225وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  -عمار رلم  8تمسٌم المساكن الكوٌتٌة الدور االرضً 5
 - 262عمرو سعٌد عبد هللا سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش ٌوسف الجندي المبنً الٌونانً وحدة رلم 218
 - 263احمد فتح هللا دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 1 ،عمارات الشركة السعودٌة

 81224وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81233وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 264امٌل مٌخائٌل حنا عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم  64ش الفٌوم

 81218وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 265ابانوب سمٌر ملوكه جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش انس ابن مالن كوتسٌكا

 81231وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 266منً نادر دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،المعادي  2 -ش حسنً السلوتً من ش أحمد زكً 5

 81216وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 267حسن سعدالدٌن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 1513 ، :كورنٌش النٌل  -مصر المدٌمة
ٌ - 268اسر السٌد سالمة فرحات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش الممن

 65842وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,

 81225وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 269حسن سعدالدٌن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65842وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  1513 /كورنٌش النٌل  -مصر المدٌمة 5
 - 275مى عبد الحمٌد دمحم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  6536ش  9الممطم
 - 271احمد جمال سٌد بغدادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش  287المعادى الجدٌده شمه 1

 81227وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81226وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 272حسن فؤاد حسن احمد رسالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش على جالل المنٌل
 - 273محمود عطا محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش حلموم الجمل -الدرب االحمر

 81229وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81234وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 274اٌمن فرٌد متى زخارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81221وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش الكنٌسه الغربً  -منشاه ناصر شمه بالدور االول علوى
 - 275اشرف ابراهٌم دمحم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :شك التعبان حوش ابو طالب
 - 276هشام سٌد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار رلم  15حارة المصر الكبٌر محل رلم 1

 81241وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,

 81245وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 277منى عرفه جبر ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :ش ابراهٌم عبد الهادى من التل دارالسالم

 81243وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 278طارق احمد فؤاد عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان  14 /ش الشٌخ العروسى
 - 279دمحم لبٌب دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 11 ،ح اللبانة

 47115وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81245وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 285دمحم السٌد عطا السٌد زنكل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /لطعة  8845ش  9الممطم

 73565وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 281عمرو جمٌل دمحم خورشٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش حسن الشوربجى االمام الشافعى

 81247وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 282احمد امٌر عبد المنعم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 15 ، :ش عمر المحتسب
 - 283باسم سعٌد دمٌان ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  23/ش جامع االسماعٌلى

 75972وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 284تامر حمزة عبدهللا السٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار  19ق  9المعراج الرئٌسى
 - 285سٌد سمٌر سعٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 29 ، :ش لولة محل رلم  1باالرضى عابدٌن

 81236وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,

 81244وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81249وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 286مصطفى محمود السٌد احمد البدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 34 ، :ش احمد دروٌش مصر حلوان الزراعى -دار السالم

 81248وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 287اٌمان سعد زكً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  55754وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  35 /ش دمحم الصغٌر بنشاط  /تجارة نظارات طبٌة وشمسٌة براس مال 12555
 - 288اٌمان سعد زكً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
35شارع دمحم الصغٌر

 57754وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 289امٌر فؤاد ٌعموب سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81246وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :شمه بالعمار  11مساكن الشركة السعودٌة الشطر السابع المعادى
 - 295عمر دمحم سٌد دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  55 /شحسن المامون الحى الثامن
 - 291احمد دمحم احمد غنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،اضافة فرع العنوان  14 /ش الشٌخ العروسى

 85851وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 65953وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 292دمحم امٌن دمحم دمحم احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81237وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 56 ، :ش حسنن دسولى حدائك المعادى محل رلم  2بالدور االرضى
 - 293على عمر عٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81242وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،شمة  1بالدور االول عمار  4نموذج  74الشطر العاشر ش الجزائر
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 - 294دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81521وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان  73 /شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب  -بنشاط  /بٌع مالبس طبٌة ( فٌما عدا
المالبس العسكرٌة ) بسمة تجارٌة  /مؤسسة المروة للمالبس الطبٌة  -براس مال 155555/مائه الف جنٌه مصري ال غٌر
 - 295دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81521وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الممر الرئٌسً لٌصبح  75 /شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب
 - 296دمحم احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 6 ،حاره الماذنه االمام اللٌثى

 81268وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

ٌ - 297اسر دمحم فتحى سلٌم المسلمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 38 ، :عمارات الشرطة  -امتداد االمل  -االوتوستراد

 81274وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 298مصطفى دمحم احمد على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ب  13مساكن اطلس

 81261وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 299دمحم رمضان عبد السمٌع عبد الجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 16 ، :ش  8الخرطة المدٌمة شمة بالدور االرضً

 81257وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 355دمحم محمود ٌوسف ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81256وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ق  9294الحى الثامن الهضبه الوسطىالممطم شمه بالدور الثانى بعد االرضى
 - 351سعٌد لدرى محمود روبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شك الثعبان  -خلف مصنع العظم سابما ً  -طره

 81259وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 352فاطمه السٌد عبد هللا غنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش سكه راتب الدرب االحمر الحلمٌه الجدٌده

 81251وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 353ولٌد عبد الرازق كامل ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش صدلً بركة الفٌل

 81263وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 354دمحم جمال الدٌن عبد الحلٌم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 8 ، :شك الثعبان  311المعادى الجدٌده شمه بالدور الرابع
 - 355مصطفً محروس حسانٌن عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر ، :الخلٌفه  -لطعه  349منطمه د تمسٌم الممطم محل رلم 1

 81265وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 81272وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان

 - 356عادل سمٌر ممدوح شاكر  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المعادي  85 -ش عطفه ناصر  68شمه 1

 81253وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 357نادر سٌد سلٌمان عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :الدرب الجدٌد ش االمٌر ٌوسف السٌدة زٌنب

 81275وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 358ممدوح عبد الفتاح جاد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81265وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :محل  36المركز التجاري المعراج العلوي المجاورة 2
 - 359دمحم محمود طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الغاء الفرع الكائن بالعنوان  12 /ش  311المعادى

 53367وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 315عمرو عبدالعظٌم احمد روبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81262وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  46 -شارع الشطر السادس شمه رلم  1بالدور االرضً
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 - 311خالد عبد الوهاب عبد الرحمن شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81254وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :شمة بالعمار  51ش عمارات صمر لرٌش شرق االتوستراد المعادى
 - 312اسامة اسماعٌل عطٌة دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 49 ، :ش نوبار محل رلم  16الدور العلوى -باب اللوق

 81273وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 313محمود حسن دمحم حسن خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :الشمة  5الدور الثالث عماره  11ش  353المعادى
 - 314ولٌد صالح زهران حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 55 ، :ش دمحم حسٌن هٌكل

 81271وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 71445وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 315دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 73 ، :شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب 5

 81521وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 316دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 75 ، :شارع المصر العٌنً السٌدة زٌنب

 81521وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 317مروان دمحم حسٌن مروان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81252وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المعادي  -شمه  17عمارة  98ش امتداد االمل االوتوستراد
 - 318عرفه عشرى عبد الجلٌل عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 5 ، :ش ابو النجا السوق المدٌم

 81275وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 319محمود عزت سعد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 4 ، :ش الرشٌد عامر من ش ابو برٌن

 81264وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 325رحاب رفعت رفاعى عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 115 ، :مدٌنه الفسطاط

 81267وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 321احمد حران عكاشه دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش سعد الدٌن المبتدٌات

 81255وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 322عبدالرحٌم دمحم عبدالمنعم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81258وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :مدخل بدر اللٌثى ضمن حوش خالد عبدالرؤوف شك الثعبان طره
ٌ - 323وحنا سناده مرجان رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 32 ، :ش غرٌب بدوى فاٌده كامل
 - 324ابراهٌم السٌد حسن اللٌثى عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :عماره  3ش  453الدور الثالث الشطر 11

 81288وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81296وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,

 - 325هبه احمد لطفى دمحم امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمه رلم  8بالعمار رلم  28ش

 81295وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 326صالح عبده سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شك التعبان بجوار مصنع حجاج طرة

 81281وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 327دمحم سٌد احمد امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عماره  14مساكن العرائس صمر لرٌش

 81278وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
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 - 328زٌنب عبدالفتاح بدوى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81285وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 25 ، :ش اسماعٌل متولى من مصر حلوان الزراعى -دار السالم
 81284وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 329دنٌا حسن محمود عبد العلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش  153المعادي
 - 335دمحم سامى اسماعٌل عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 2 ، :ش مجرى العٌون
 - 331احمد رمضان شاذلى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :حارة الكرمانى المبتدٌان السٌدة زٌنب

 81276وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,

 81283وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81298وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 332محسن على ابراهٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :برج الكرنن الدور االول ش مصر حلوان الزراعى

 81289وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 333اٌمان حسٌن عمران سبع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :ش جمعه عضٌم -دار السالم

 81286وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 334ممدوح عٌاد توفٌلس حنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ح ولٌم عزٌز الزراٌب منشٌة ناصر

 - 335دمحم ابراهٌم محمود عثمان على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81277وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :ق  8214ش صالح الدٌن  -الحى السابع الهضبه الوسطى مشروع شركه التعمٌر شمه الدور االرضى
 - 336عمر عطٌه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  27976وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
تعدٌل العنوان لٌصبح  2 /ش نور النبى من ش الفٌوم  -دار السالم
 81279وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 337رضا متولى عبد الحلٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش ارض الحداد بٌرام سلطان البساتٌن

 - 338عثمان عبد العال حسن عصمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ب  6مساكن اسبٌكو الممطم
 - 339ابراهٌم دمحم احمد الخولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمة  3عمارة ( )21ش 155

 81291وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,

 81295وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 345محمود احمد عبد الشافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :حوش حجاج بمنطمة شك الثعبان

 31377وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 341محمود احمد عبدالشافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان  /حوش حجاج بمنطمة شك الثعبان

 31377وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 342مؤسسة التالوى لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  62312وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /لطعه  6585شمة  6الدور الثانى الممطم
 - 343سالمه غرٌب ملٌجى غازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش مهران البساتٌن
 - 344نبٌل نعٌم بولس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 65 ، :ش حسن التهامى

 81282وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81287وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 345مها حسٌن عبد العزٌز شعبان السعدنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر ، :دار السالم  25ش جامع العٌسوٌه محل بالدور االرضى
 - 346عبد النعٌم محمود خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :مدخل بدر اللٌثً شك التعبان طرة
 - 347هانى شنوده مٌالد شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :ش ابراهٌم عبد الهادى من ش الفٌوم دار السالم

 81285وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,

 81293وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 348احمد محمود سٌد ابو النور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 42 ، :ش زكرٌا الحلوانى االبساتٌن عزبة النصر البساتٌن

 81294وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 349احمد دمحم عارف عبدالهادى عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 153 ، :ش عبدالعزٌز ال سعود المنٌل
 - 355صفاء سعد عوض عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش السمالٌه ح الٌهود
 - 351سٌد فرٌج دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 5 ،ش دمحم عٌد من ش حسنٌن دسولى

 81297وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان

 81359وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 81352وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81354وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 352امٌنه عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :عماره  1/12زهراء المعادى محل  3المعادى
 - 353دمحم احمد مصطفً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مدخل بدر اللٌثً خلف حوش جبرائٌل شك التعبان

 81351وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 81317وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 354اسالم دمحم نجٌب دمحم مسلم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78766وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  /الهرم رلم 184هـ البوابه الثانٌه ش العشرٌن حدائك االهرام
 - 355البحٌري لتجارة البٌض  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل بالعمار  15أ شارع الشٌخ البغال  -السٌدة زٌنب

 81316وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81353وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 356سٌد عبد الحمٌد السٌد على عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 67 ، :ش امتداد رشاد عبد الهادى محل 1

 - 357احمد عبدالفتاح انسى عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68559وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  18 /أ عمارات العبور صالح سالم
 - 358احمد عبدالفتاح انسى عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 15 ، :ش النجار الدور االرضى

 68559وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 359مؤسسه حمدان لتجاره حدٌد الخرده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 1 ، :ش نبٌل الخشاب بٌرام سلطان
 - 365مجدى جنٌدى جاد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :ش اسماعٌل اباظة

 81313وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 81355وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 361دمحم احمد زكرٌا دمحم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بوالق  48 -ش بوالق الجدٌد

 81356وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 362هشام عبد المنعم ابراهٌم حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71754وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  1 /ش لبٌب عبده سالم من ش الثوره  -ح المعادى
 - 363تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /االنجى للدوات الكتابٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71754وفً تارٌخ  25181128تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  1 /ش لبٌب عبده سالم من ش الثوره  -ح المعادى
 81299وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 364بٌتر رفعت ادٌب ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :دار السالم ش النور من االمامٌن ع خٌر هللا

 - 365صباح ابراهٌم بدر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81314وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 12 ، :ش الدكتور حندوسه جاردن سٌتى شمه بالدور االول بعد االرضى رلم 4
 - 366عٌد عبد الرازق احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش دمحم اسماعٌل امام مجمع المدارس
 - 367سامٌه سٌد دمحم بهنساوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمه بالدور الثالث ماره  6ش  154مٌدان الحرٌه

 81355وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81358وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 81357وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 368عمرو السٌد موسً دٌاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش مصطفً رضا من ش النٌل

 - 369أحمد فكري احمد حامد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81319وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 27 ، :ش ابو المنسً الشرلاوي من ش حسن التهامً  -البساتٌن 5
 - 375دمحم دمحم نجاتً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،المعادي  -طرٌك الجٌش خلف منطمه شك الثعبان طره

 81325وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 81339وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 371اٌمان دمحم محمود عبد المطلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 42 ، :ش بهجت على الزمالن لصر النٌل
 - 372فاطمه سٌد عبدالجواد عبدالحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :دار السالم  155ش الفٌوم

 81321وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,

 - 373عادل فتحً محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81334وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 184 ، :م سوزان مبارن تمسٌم شركة ابو الوفا المرحله  44الجمالٌه 5
 - 374اسالم دمحم عبد الفتاح متولى سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 152 ، :ش  9المعادى
 - 375دمحم رضا السٌد غرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمارة  7268شمه  8المعسكر المعراج

 81333وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,

 81327وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 376هٌثم ابو العال توفٌك توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش سكة حدٌد االمام عٌن الصٌره السٌده زٌنب

 81318وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 377عصام الدٌن دمحم الحسٌنى محمود نصار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81328وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :ق  5بلون  88زهراء المعادى  -الشطر الثالث شمه بالدور الثانى فوق االرضى
 - 378عماد عبدالرازق ٌاسٌن عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :دار السالم  17 -ش هاشم العطار من ش الفٌوم

 81335وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
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 - 379صالح فؤاد عثمان ٌحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81322وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 27 ، :ش جوهر المائد الدور الثانً بعد االرضً  -الجمالٌة
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مجدى مسعود دمحم جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75873وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تشكٌل ولحام المعادن
 - 2احمد رفعت االٌاس السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76195وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح /تصدٌر الرخام
 - 3وائل حسن دمحم ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51439وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط التصدٌر
 - 4احمد المتولى دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72932وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تصوٌر مستندات
 - 5دمحم احمد دمحم احمد الصاٌح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78296وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /تحضٌر وبٌع ماكوالت جاهزه ومٌاه غازٌه
 - 6سامح سمٌر الٌاس بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  62543وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط /بٌع وتجهٌز النظارات الطبٌه
 - 7عبد العال دمحم السباعى بٌومى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42557وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط  /تعبئة وتغلٌف ادوات كوباٌات واطباق ورلٌة وبالستٌكٌة
 - 8احمد حسٌن عبد الحمٌد حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68948وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /التصدٌر والتورٌدات
 - 9عالء نادى عبد التواب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73375وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
أضافه نشاط  /تورٌدات عمومٌة 5
 - 15دمحم احمد عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4257وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :اضافة
نشاط /تغلٌف ادوات وكوباٌات واطباق ورلٌة وبالستٌكٌة
 - 11سٌد ابراهٌم سٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67416وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تورٌدات عمومٌة
 - 12أحمد سلٌمان حسن أحمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76416وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تورٌدات عمومٌة
 - 13محرم فؤاد على عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  77445وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح /تصدٌر وتورٌدات عمومٌة ومماوالت
 - 14احمد عبدالرحمن حسٌن حسن علوان  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  79849وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح /تورٌدات عمومٌه
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 - 15سامح مٌخائٌل بهٌج مرلص  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74565وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط  /تأجٌرسٌارات للغٌر
ٌ - 16اسر صالح على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  39483وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط /مماوالت االعمال التكمٌلٌه
 - 17المغربً اوبتكس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  53975وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
النشاط لٌصبح  /تجارة النظارات واالجهزة البصرٌة 5
 - 18ربٌع زكى عبد المتجلى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76833وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /المماوالت العامة والهدم والبناء
 - 19دمحم ابراهٌم عادل شافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85778وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /تورٌد مواد تعبئة وتغلٌف ومهمات مصانع وادوات مكتبٌه
 - 25احمد عبدالعزٌز احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67645وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /صٌانه وتورٌد وتركٌب التكٌٌف واالجهزة المنزلٌة والتورٌدات العمومٌة
 - 21مجدى احمد دمحم احمد عزام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81546وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /تورٌد رخام وجرانٌت
 - 22حنا فاروق لبٌب شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71952وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /تجارة ورق دشت ( نفاٌات ورق )
 - 23عمرو ابراهٌم عبد الصبور عكاشة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  79872وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح بماله تموٌنٌة شاملة
 - 24دمحم جوده عبد الحمٌد العمرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  39232وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط  /تورٌد لطع غٌار السٌارات
 - 25عمر حسن السٌد النجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74185وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط استشارات تجارٌة فً المجال الزراعً
 - 26عصام جمال ابو الحجاج حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78156وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط  /ادارة وتشغٌل مالعب وادارة كافتٌرٌات فبما عدا خدمات االنترنت
 - 27فرٌده عبد النبى حسن عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85445وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط  /تورٌد وتركٌب معدات المخابز واالفران وتشطٌباتها الداخلٌه الكامله
 - 28رزق عفٌفى رزق عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  29461وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /اعمال تورٌد وتركٌب الزجاج وااللومنٌوم واالستٌٌراد والتصدٌر ومماوالت اعمال متكامله فٌما عدا
المجموعه  19والفمره  36من المجموعه 6
 - 29تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مؤسسة المهندس رزق عفٌفى رزق لالستٌراد واعمال الزجاج وااللومنٌوم  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  29461وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /اعمال تورٌد وتركٌب
الزجاج وااللومنٌوم واالستٌٌراد والتصدٌر ومماوالت اعمال متكامله فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه 6
 - 35تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /مؤسسة المهندس رزق عفٌفى رزق العمال الزجاج والسكوربت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 29461وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /اعمال تورٌد وتركٌب الزجاج
وااللومنٌوم واالستٌٌراد والتصدٌر ومماوالت اعمال متكامله فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه 6
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 - 31عاطف سٌد ابراهٌم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74222وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /مشغل تجارة وتورٌد وتصدٌر منسوجات
 - 32احمد محمود احمد سٌد ابوعٌطه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  47867وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط /تمدٌم مأكوالت ومشروبات ساخنة وباردة
 - 33هانى دمحم احمد عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85783وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /مكتب تورٌدات احذٌه
 - 34دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
الغاء نشاط تورٌد المواد الغذائٌة واالنشاءات المعمارٌة  /اضافة نشاط تأجٌر السٌارات وتأجٌر المعدات
 - 35دمحم محى ذكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تم
الغاء تورٌد المواد الغذائٌه نشاط االنشاءات المعمارٌة وتم اضافه نشاط  /تأجٌر السٌارات وتأجٌر المعدات
 - 36الٌكترٌن خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7839وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
النشاص لٌصبح  /مماوالت كهربائٌة
 - 37احمد خلف دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  44398وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /تسوٌك المواد الغذائٌه
 - 38عمر دمحم العدوى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  59915وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة
 - 39محمود شلبى دمحم حسن داود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75353وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط  /نمل بضائع
 - 45عمر عطٌه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  27976وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
النشاط لٌصبح  /مماوالت عامة
 - 41اسامه دمحم عبد هللا ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78375وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط  /تورٌدات متكاملة
 - 42على دمحم حماد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71815وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
حذف نشاط  /تجهٌزات فندلٌة وعطور وتوكٌالت
 - 43دمحم فتحى عبدالرحٌم عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73317وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافة نشاط المماوالت العمومٌة
 - 44عاطف ٌحٌى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51959وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه
 - 45تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /عاطف ٌحً احمد للتورٌدات الفندلٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51959وفً تارٌخ
25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :اضافه نشاط تورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه
 - 46تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /االنجى للدوات الكتابٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71754وفً تارٌخ 25181128تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /مكتبة
 - 47هشام عبد المنعم ابراهٌم حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71754وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /مكتبة
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 - 48اسماعٌل ابراهٌم دمحم جاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  61787وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
الغاء نشاط االستٌراد
 - 49وائل رفعت سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72469وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تورٌد موبٌلٌا واثاث منزلى ومكتبى
 - 55تامر عٌد زكى منتصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  77867وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافة نشاط  /تعلٌم لٌادة السٌارات
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1كرٌمة على دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85962وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 2احمد دمحم محمود طرخان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85975وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 3مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85993وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 4احمد صالح دمحم الهندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81529وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 5دمحم مشهور رشوان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81543وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 6مجدى احمد دمحم احمد عزام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81546وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 7ولٌد مسعد دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81567وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 8هشام دمحم سعد دمحم االمبابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81585وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 9باسم رضا عٌاد جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81569وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 15اٌمن احمد عزالدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81112وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 11حسام محمود عبد العزٌزدمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81131وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 12دمحم حسن علً حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81135وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 13نجالء محمود عزوز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81145وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 14محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85452وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 15محمود دمحم دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81171وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 16جمال الدٌن دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81187وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 17حازم دمحم رضا عبدالحكم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81194وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 18سٌد عاطف خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81255وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 19منى عرفه جبر ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81243وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 25محمود عزت سعد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81264وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 21رحاب رفعت رفاعى عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81267وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 22عٌد عبد الرازق احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81355وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 23صفاء على مصطفى احمد الجندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85756وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 24هشام دمحم عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85965وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 25جورج محب دمٌان ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85959وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 26عمر على عمر الشرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85997وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 27عبد هللا حسن احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81558وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 28ابو السعود انشر وتمطٌع الرخام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81519وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 29رمضان عبدالرازق فاضل عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  66356وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
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 - 35عبد الرحمن دمحم عبد المحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81536وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 31احمد عباس عبد المنعم عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81577وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 32دمحم رمضان عواد نادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81578وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 33شرٌف على حمدى حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81117وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 34عماد حمدان دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81145وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 35امٌر سامى رزق جرجس رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81167وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 36حجاج سالم دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81253وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 37االلفى لتورٌد المواد الغذائٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81252وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 38دمحم لبٌب دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81245وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 39مروان دمحم حسٌن مروان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81252وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 45عرفه عشرى عبد الجلٌل عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81275وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 41دنٌا حسن محمود عبد العلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81284وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 42أحمد فكري احمد حامد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81319وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 43دمحم دمحم نجاتً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81325وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 44على دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85968وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 45رشاد سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85957وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 46رشا سمٌر مصطفى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85957وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 47دمحم بدر احمد علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81547وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 48دمحم علً دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81548وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 49دمحم احمد عثمان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81586وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 55عمرو دمحم احمد دمحم عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81572وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 51لٌون ودٌع سٌداروس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81151وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 52صالح شعبان زكى سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81599وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 53رأفت محمود الحداد جودة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81125وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 54عٌد احمد بدر دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81135وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 55احمد زٌان عثمان سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81152وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 56احمد منٌر بدٌر بنداري بدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81515وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 57هانم دروٌش رفاعى دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81182وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 58عمر مصطفً سمٌر عبدالحفٌظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81183وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 59مى عبد الحمٌد دمحم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81227وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 65احمد جمال سٌد بغدادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81226وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 61حسن فؤاد حسن احمد رسالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81229وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 62دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81521وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 63دمحم سامى اسماعٌل عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81276وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 64صباح ابراهٌم بدر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81314وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 65اٌمان دمحم محمود عبد المطلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81339وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 66احمد ماجد طه مدكور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85961وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 67دمحم عبد العاطى محمود حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85974وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 68ماٌكل عاطف شاكر فرج هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85996وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 69زٌنب صالح الدٌن حامد السٌد الفٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81555وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 75دمحم محمود عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81516وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 71محمود دمحم عبدالمحسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81541وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 72سها سمٌر دمحم فهمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81557وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 73هبه لبٌب رزق حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81565وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 74حمٌدة دمحم صالح حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85935وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 75سامى دمحم سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81158وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 76دمحم مصطفً دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81127وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 77رضا شعبان عبدة عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81172وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 78دمحم محمود حمدان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81184وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 79احمد ابراهٌم صبره عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81198وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ٌ - 85اسمٌن عصام صالح مهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81191وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 81مروة حسن مصطفً حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81225وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 82عمرو سعٌد عبد هللا سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81224وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 83مصطفى محمود السٌد احمد البدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81248وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 84فاطمه السٌد عبد هللا غنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81251وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 85ولٌد عبد الرازق كامل ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81263وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 86محمود احمد عبد الشافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  31377وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 87البحٌري لتجارة البٌض  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81316وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 88كرٌم موسى جوده سالمه المصرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85995وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 89دمحم خالد نور الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85976وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 95فهد ابراهٌم السٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85984وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 91أحمد دمحم أحمد بارح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81566وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 92احمد نبٌل سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81564وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 93أحمد عبدالنبً تونسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81579وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 94دمحم لرنى سٌد عبد الواحد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81585وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 95سٌد عبد العزٌز حمد هللا عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81159وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 96مها دمحم عبد الرازق مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81139وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 97مصطفى محمحد محمود عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81156وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
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 - 98محسن دمحم مرسى لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85452وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 99هانً عنتر احمد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81157وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 155دمحم محى الدٌن عبد الحمٌد على زاٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81192وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 151دمحم محى زكى ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67757وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 152تامر حمزة عبدهللا السٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81244وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 153سٌد سمٌر سعٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81249وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 154اسامة اسماعٌل عطٌة دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81273وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 155بٌتر رفعت ادٌب ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81299وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 156هشام احمد ابو الفتوح ابو المجد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85986وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 157شنوده سعٌد حنا تواضروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81553وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 158محمود حنفى عٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81524وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 159احمد مصطفى فاروز عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72833وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 115رٌهام عبدالرؤوف زكرٌا عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81545وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 111هدي دمحم بهاء الدٌن علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81552وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 112اسماء سٌد احمد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81574وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 113عادل دمحم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81598وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 114احمد دمحم دمحم عوض منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81137وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 115اسماء حسٌن على البٌبانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81193وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 116اٌمن فرٌد متى زخارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81221وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 117اشرف ابراهٌم دمحم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81241وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 118صالح عبده سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81281وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 119دمحم سٌد احمد امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81278وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 125زٌنب عبدالفتاح بدوى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81285وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 121سامٌه سٌد دمحم بهنساوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81358وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 122دمحم عالء حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85999وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 123نصرى عدلى رمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81559وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 124دعاء عبد هللا عبد الرحٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81526وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 125مصطفى على عمر عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81537وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 126هدٌر مجدي دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81551وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 127حسن عبدالحمٌد حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81587وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 128احمد سٌد احمد السٌد بردٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81115وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 129دمحم فتحً احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81132وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 135سمٌره عبد الحكم عبد هللا شاهٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81185وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 131حسام السٌد عبدالوهاب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75222وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 132حسن مصطفً حسن دهب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81211وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 133محمود عطا محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81234وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 134هشام سٌد محمود مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81245وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 135احمد حران عكاشه دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81255وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 136عبدالرحٌم دمحم عبدالمنعم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81258وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 137وحنا سناده مرجان رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81288وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 138ابراهٌم السٌد حسن اللٌثى عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81296وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 139هبه احمد لطفى دمحم امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81295وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 145عمرو السٌد موسً دٌاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81357وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 141سمر كمال خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85975وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 142دمحم عبدالكرٌم دمحم الرشٌدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81535وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 143دمحم عبدالغنى عبدالحكٌم فتح الباب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81561وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 144سٌد عزت سٌد دمحم محسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81575وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 145بطرس فاروق شاكر منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81591وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 146عبد هللا عطا احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81154وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 147محمود جعفر ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81124وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 148ناصر عبد الحمٌد سهل حماد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81153وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 149عمر احمد علً فواد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81146وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 155ولٌد عٌد عجٌب عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81165وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 151رضوى عبدالفتاح على خٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81177وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 152مصطفى دمحم عبد الغنى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81214وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 153عادل فؤاد احمد علً سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81212وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 154امٌل مٌخائٌل حنا عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81218وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 155عمرو عبدالعظٌم احمد روبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81262وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 156خالد عبد الوهاب عبد الرحمن شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81254وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 157دمحم ابراهٌم محمود عثمان على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81277وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 158مؤسسه حمدان لتجاره حدٌد الخرده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81313وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 159عادل فتحً محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81334وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 165رجب على حسن فرجانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85971وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 161احمد جابر على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  8154وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 162حمادة عبد الحمٌد مرسً حمد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81555وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 163سامٌة دمحم سٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81525وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 164عباس محمود عباس احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81549وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 165دمحم نجاح حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81555وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 166حنا عبدالمالن حنا تعلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81588وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 167وفاء عبدهللا نصر عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81155وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 168محمود احمد مسلسل ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81121وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 169رٌمون ولٌم جاد السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81147وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 175سٌده دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81155وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 171احمد عبد السالم طه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81164وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 172وجدى لوندى اٌلٌا لوندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81178وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 173احمد فتح هللا دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81233وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 174دمحم جمال الدٌن عبد الحلٌم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81265وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 175مصطفً محروس حسانٌن عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81272وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 176عثمان عبد العال حسن عصمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81291وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 177ابراهٌم دمحم احمد الخولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81295وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 178هٌثم ابو العال توفٌك توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81318وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 179عصام الدٌن دمحم الحسٌنى محمود نصار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81328وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 185دمحم جمال عبدالرحمن علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85978وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 181شٌماء عبدالعلٌم النوبى عبدالعلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81518وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 182طلعت عبدالرحمن زهري سٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81535وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 183دمحم ٌحٌى عبدالعال الشٌمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81589وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 184ماجد عوض هللا ٌعموب عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81571وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 185محمود مصطفى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81157وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 186تٌسٌر صالح محمود عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81122وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 187صٌدلٌة د  /دمحم مجدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81148وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 188عنتر دمحم عبدالرحمن عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81158وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 189صٌدلٌة د /دمحم جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81179وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 195جبر رجب عبد التواب جبر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81258وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 191ابانوب سمٌر ملوكه جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81231وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 192عادل سمٌر ممدوح شاكر  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81253وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 193نادر سٌد سلٌمان عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81275وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 194ممدوح عبد الفتاح جاد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81265وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 195رضا متولى عبد الحلٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81279وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 196سٌد عبد الحمٌد السٌد على عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81353وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 197اسالم دمحم عبد الفتاح متولى سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81333وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 198دمحم رضا السٌد غرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81327وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 199دمحم رفعت عبد العال عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85988وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

68

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 255احمد فهمى ابو الممصان بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81552وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 251اسالم حموده رٌاض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81527وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 252دمحم شكرى ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81528وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 253دمحم طه دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81565وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 254بكر خلٌفه بكر خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81113وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 255دمحم خلٌل عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81156وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 256بوفٌه الفؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81162وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 257فاطمة حسن دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81181وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 258احمد حمدي الجوهري دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81213وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 259دمحم امٌن دمحم دمحم احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81237وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 215على عمر عٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81242وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 211عبد النعٌم محمود خلف محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81285وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 212هانى شنوده مٌالد شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81293وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 213احمد محمود سٌد ابو النور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81294وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 214صالح فؤاد عثمان ٌحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81322وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 215على حسٌن سٌد احمد حماده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85982وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 216وسف على هاشم حامد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85994وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 217اشرف عبد هللا السٌد ابو ستٌته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85995وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 218امام على دروٌش مراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81517وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 219شرٌف صابر عرٌان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81542وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 225اكرم دسولى اسماعٌل مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81563وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 221دمحم عبد النبى محمود الجزٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81583وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 222نبٌل مورٌس جوهر متري جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81593وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 223خالد دمحم عبد الممصود رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81116وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 224طه مصطفً عبد الحمٌد مهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85965وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 225نادر لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81143وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 226اٌمن احمد فرج خلٌفة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81149وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 227شرٌن محمود ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81173وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 228عاشور ماهر احمد معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81196وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 229مصطفى سعٌد امام عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81197وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 235اٌمان سعد زكً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  57754وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 231امٌر فؤاد ٌعموب سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81246وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 232مصطفى دمحم احمد على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81261وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 233دمحم رمضان عبد السمٌع عبد الجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81257وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 234نبٌل نعٌم بولس سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81287وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 235مها حسٌن عبد العزٌز شعبان السعدنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81297وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 236عماد عبدالرازق ٌاسٌن عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81335وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 237مسعود ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85955وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 238دمحم فولى على دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81515وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 239دمحم مراحٌل احمد تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85977وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 245احمد عامر دمحم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81525وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 241محمود نبٌل سلٌمان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81554وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 242ضٌاء كمال دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81573وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 243أحمد دمحم أحمد سالمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81111وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 244ابراهٌم مدحت ابراهٌم دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81136وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 245دمحم سمٌر سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81129وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 246رامى حنا شحاته حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81128وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 247دمحم السٌد دمحم فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81159وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 248محمود جمعة زهران امٌن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81188وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 249دمحم محمود دمحم ٌوسف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81195وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 255فرح حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81189وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 251سعٌد دمحمي عبد العزٌز حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81215وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 252عبد العزٌز حماده دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81235وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 253دمحم محمود ٌوسف ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81256وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 254سعٌد لدرى محمود روبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81259وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 255سالمه غرٌب ملٌجى غازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81282وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 256سٌد فرٌج دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81354وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 257امٌنه عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81351وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 258دمحم احمد مصطفً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81317وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 259ولٌد صادق عوٌس صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85956وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 265حمدى صالح محمود اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85967وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 261حسام سعٌد حسٌن عبدالموجود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85998وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 262دمحم عادل عبد العلٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81521وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 263بٌتر ماجد نعٌم اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81555وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 264مؤمن عبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد حمدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81595وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 265عبد الرحمن علً دمحم الهادي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81581وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 266دمحم فؤاد عبدهللا عبداللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81594وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 267محمود حسن سٌف عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81153وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 268احمد فتحى عبدالعظٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81134وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 269ابراهٌم احمد على الدماصى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81123وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 275اسر محمود امام محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81169وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 271شٌماء حسٌن أدرٌس أسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81217وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 272عالء دمحم سٌد المغربل  ، 5تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81232وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 273دمحم احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81268وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ٌ - 274اسر دمحم فتحى سلٌم المسلمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81274وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 275احمد دمحم عارف عبدالهادى عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81359وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 276صفاء سعد عوض عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81352وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 277احمد عثمان دمحم عثمان الشٌخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85991وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 278سٌد هاشم سٌد عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85979وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 279شرٌف بالل احمد السنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81522وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 285احمد عبدالحلٌم دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81545وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 281ابراهٌم احمد ابراهٌم ابوالعنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81538وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 282عصام عطٌفى عبد الجابر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81558وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 283سمر محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81559وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 284مصطفى دمحم عزت مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81575وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 285دمحم فواد احمد عز الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81595وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 286احمد رجب سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81114وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 287عدى دمحم لطب دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81152وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 288عطٌه عباس خلٌل نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81119وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 289احمد ماهر موسى كفراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81163وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 295طاهر كمال سٌد احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81259وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 291عمرو فراج سالمه جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81195وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 292عمرو جمٌل دمحم خورشٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81247وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 293احمد امٌر عبد المنعم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81236وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 294احمد رمضان شاذلى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81283وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 295محسن على ابراهٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81298وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 296اٌمان حسٌن عمران سبع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81289وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 297فاطمه سٌد عبدالجواد عبدالحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81321وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 298مصطفً ابراهٌم سمٌر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85969وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 299دمحم سٌد محمود علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85964وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 355فرٌد سمٌر احمد عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85966وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 351احمد حسٌن سٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81557وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 352دمحم كمال حسٌن محسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81556وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 353دمحم عبدالمنعم ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81523وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 354دمحم ابراهٌم انور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81553وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 355شرٌف محرم عثمان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81582وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 356محمود زكى سٌد على زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81576وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 357اسماعٌل دمحم ذكً حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81115وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 358ابراهٌم فتحً ابراهٌم الجوهري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81133وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 359سامح حمدى مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81138وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 315دمحم محمود سالمه ابو سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81144وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 311فرج حامد فرج عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81189وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 312عمر دمحم عثمان اسماعٌل سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81176وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 313محسن محروس كمال عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81254وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 314منً نادر دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81216وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 315حسن سعدالدٌن مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65842وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 316اسر السٌد سالمة فرحات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81225وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 317محمود حسن دمحم حسن خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81271وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 318ممدوح عٌاد توفٌلس حنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81286وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 319مجدى جنٌدى جاد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81355وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 325دمحم احمد زكرٌا دمحم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81356وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 25181151 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  55665الى :تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابراهٌم
احمد عبدالكرٌم للرحالت 5
 ، - 2فى تارٌخ 25181151 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  65388الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /مؤسسة المى
لبٌع الدواجن
 ، - 3فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  68919الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /
فٌوتشرللتسوٌك العمارى
 ، - 4فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  75873الى :اضافة سمة تجارٌة ٌ /ونٌتد انجٌنٌرنج
united engineering
 ، - 5فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  76195الى :تعدٌل السمه لتصبح /توباز لتصدٌر
الرخام
 ، - 6فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  51439الى :اضافة السمة التجارٌة  /الصفوة
 ، - 7فى تارٌخ 25181155 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  76214الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  /العوضى
لالستٌراد والتصدٌر
 ، - 8فى تارٌخ 25181156 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85745الى :اضافة السمة التجارٌة  /وٌندو كلٌن
window clean
 ، - 9فى تارٌخ 25181156 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  62543الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  /اتش دى
للعدسات الطبٌه h d
 ، - 15فى تارٌخ 25181156 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  49154الى :تعدٌل السمه التجارٌة لفرع سفاجا
لتصبح  /سكٌبر //مع تعدٌل السمه التجارٌة لفرع الجونه لتصبح  /جى بار
 ، - 11فى تارٌخ 25181156 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  65525الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /مؤسسة
الهنا لالستٌراد والتصدٌر
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 ، - 12فى تارٌخ 25181157 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  73375الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /النادي
للتسوٌك العماري والتورٌدات العمومٌة 5
 ، - 13فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  65991الى :تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح /
ثٌرابٌست مساج سبا
 ، - 14فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79849الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  /اسكاى
SKY
 ، - 15فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67595الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /شاٌنا
لالستٌراد والتصدٌر
 ، - 16فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67595الى :شاٌنا لالستٌراد والتصدٌر
 ، - 17فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  77573الى :تعدٌل السمة الى  /دار المثمف للنشر
 ، - 18فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  75558الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /تربو
كول
 ، - 19فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85335الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /تاٌجر
للمماوالت العمومٌة واعمال النظافة
 ، - 25فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85778الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  /هاى
سلوشن
 ، - 21فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  81546الى :تعدٌل السمة لتصبح  /موسسة االمانة
للرخام والجرانٌت
 ، - 22فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  42557الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /فرونما
كراون
 ، - 23فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71952الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /االمانه
لتجارة ورق دشت ( نفاٌات ورق )
 ، - 24فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72457الى :اضافه السمه التجارٌه  /كافٌه
الدبلوماسٌن
 ، - 25فى تارٌخ 25181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  75122الى :تعدٌل السمه التجارٌه الى /مؤسسه عبر
البحار لالستٌراد والتصدٌر
 ، - 26فى تارٌخ 25181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  38566الى :مستشفً د /أسامة العزٌزي
 ، - 27فى تارٌخ 25181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67757الى :العمار للتورٌدات
 ، - 28فى تارٌخ 25181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67757الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  /العمار
للتورٌدات
 ، - 29فى تارٌخ 25181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  52497الى :تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /مكتب
رحالت عبدالشهٌد ابراهٌم خلٌل سعد
 ، - 35فى تارٌخ 25181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79625الى :تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /بى
نٌشتى
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 ، - 31فى تارٌخ 25181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  81173الى :اضافة سمه تجارٌة /العمار
 ، - 32فى تارٌخ 25181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67312الى :تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح /اللورد
لالجهزة الكهربائٌة
 ، - 33فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  76547الى :اضافة السمة التجارٌة /مكتب الشرعان
للمماوالت العمومٌة والتورٌدات
 ، - 34فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  76574الى :اضافه السمه التجارٌه  /مكتب الشرعان
للمماوالت العمومٌه والتورٌدات
 ، - 35فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71815الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /الٌانز
انلمٌتٌد
 ، - 36فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  78375الى :اضافة سمة تجارٌة لتصبح  /اٌه او ام
A-o - M
 ، - 37فى تارٌخ 25181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71754الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /االنجى
للدوات الكتابٌة
 ، - 38فى تارٌخ 25181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  81261الى :اضافه السمه التجارٌه  /تارجت اف اس
اٌه اس Target F.s. a .s
 ، - 39فى تارٌخ 25181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  81157الى :اضافة سمه تجارٌة لتصبح  /بروفٌشنال
فود
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد سٌد احمد محروس  ،تارٌخ 25181151 :
 - 2دمحم على كامل اسماعٌل  ،تارٌخ 25181111 :
 - 3اسماء عدلً علً دمحم  ،تارٌخ 25181115 :

برلم 77272
برلم 72322
برلم 77573

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

78

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم حسن عبدالمؤمن وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 63865 :وفى تارٌخ  25181151تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب
 - 2ال صدٌك للرحالت  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 13477 :وفى تارٌخ  25181151تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة ومحوها نهائٌا ً واستلم كل شرٌن كافة حموله و مستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 3طارق حسن خلٌل وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 23863 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركه وتصفٌتها ماستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل
 - 4عصام عبد هللا دمحم وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 74953 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل
 - 5احمد دمحم فؤاد وكرٌم دمحم فؤاد  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 68947 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد من السجل التجاري لنمل الممر
 - 6تعدٌل اسم الشركى لٌصبح /دمحم عبد الحكٌم دمحم احمد ومحمود دمحم رجب الجنزورى وشركائهم مع بماء السمه التجارٌة كما هى
 ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 68947 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب السجل تم محو المٌد من السجل التجاري
لنمل الممر
 - 7تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /دمحم عبدالحكٌم دمحم احمد وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 68947 :وفى تارٌخ
 25181154تم محو/شطب السجل تم محو المٌد من السجل التجاري لنمل الممر
 - 8اٌمن حسٌن وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 59418 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب السجل تم
محو المٌد من السجل التجاري واستلم كل شرٌن كافة حمولة و مستحماتة
 - 9دمحم حسنٌن دمحم علً  ,زاهر حسنٌن دمحم علً  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 43831 :وفى تارٌخ  25181156تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى
المٌد من السجل 5
 - 15كرٌم سراج وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 74979 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل
 - 11اوالد فتحى دمحم حسن وشركائهم (اسمان الدوران وملن الجمبرى )  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 59989 :وفى
تارٌخ  25181158تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة
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 - 12ناجى سعٌد نجٌب وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 65375 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري جنوب
الماهرة 5
 - 13سعٌد مصطفى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 33455 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهره
 - 14خالد ابراهٌم وتامر حسٌن  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 76873 :وفى تارٌخ  25181115تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل
 - 15شركة احمد عبد النبى صالح وشرٌكة  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 65115 :وفى تارٌخ  25181115تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى الفٌد من السجل التجارى جنوب
الماهرة
 - 16احمد ٌوسف لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 75882 :وفى تارٌخ  25181115تم محو/شطب
السجل تم محو المٌد لاللغاء الفرع
 - 17ولٌد على بسطاوٌسى جابر وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 65975 :وفى تارٌخ  25181118تم
محو/شطب السجل الغاء الفرع 5
 - 18ضٌوف الرحمن للسٌاحٌة  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 65975 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل
الغاء الفرع 5
 - 19مصطفى على وشرٌكه عبدالمنعم على سٌد على  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 21394 :وفى تارٌخ 25181118
تم محو/شطب السجل المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركه
 - 25مصطفى على وشرٌكه عبدالمنعم على سٌد على  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 21394 :وفى تارٌخ 25181118
تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل
التجارى
 - 21حسن حامد مكاوى وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 393 :وفى تارٌخ  25181119تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة
 - 22شركه محمود وفرج  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 393 :وفى تارٌخ  25181119تم محو/شطب السجل تم فسخ
الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة
 - 23خالد دمحم ودمحم فتحً  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 73468 :وفى تارٌخ  25181121تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة
 - 24اسالم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 76151 :وفى تارٌخ  25181122تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 25الحفناوى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 64763 :وفى تارٌخ  25181122تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة ومحوها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته ولذلن ٌلغً المٌد من السجل التجاري
 - 26ربٌع دمحم احمد وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 51237 :وفى تارٌخ  25181125تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 27محمود دمحم صالح الدٌن عشوب وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 62953 :وفى تارٌخ  25181126تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة
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 - 28شركه عالء الدٌن عوض شلبً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 71858 :وفى تارٌخ  25181126تم
محو/شطب السجل تم نمل الفرع
 - 29شركه عالء الدٌن للسٌاحه والسفرٌات  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 71858 :وفى تارٌخ  25181126تم
محو/شطب السجل تم نمل الفرع
 - 35شركة سٌتى جروب لالوراق المالٌه (ش.م.م)  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 51132 :وفى تارٌخ 25181127
تم محو/شطب السجل الموافمة على مد المدة الممررة للتصفٌة بعد االطالع على تمرٌر المصفى لمدة سنتٌن اخرٌن من
 35/7/2518حتى 29/7/2525
 - 31دكتور احمد سٌد وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 59256 :وفى تارٌخ  25181128تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري
 - 32هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 17822 :وفى تارٌخ  25181129تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري 5
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عمرو سٌد حسنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  58759،وفً تارٌخ  25181154،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 2تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /احمد نجٌب دمحم وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  58759،وفً تارٌخ
 25181154،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 3عمرو سٌد حسنٌن وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  58759،وفً تارٌخ  25181154،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 4تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /احمد نجٌب دمحم وشرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  58759،وفً تارٌخ
 25181154،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 5تعدٌل االسم التجارى الى  /مصطفى فرحان حماد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78464،وفً تارٌخ
 25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 6نادٌة فرحان وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78464،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 7باهر الشرلاوى وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  77349،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 8شركة لاسم للمالبس شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  25253،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  41550555،جنٌه
 - 9اٌهاب صالح انور على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  65658،وفً تارٌخ  25181156،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3555550555،جنٌه
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 - 15شركة دمحم عباس وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  65183،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 11حنان شهدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 12منً احمد سعٌد وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 13تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ
 25181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 14حنان شهدى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555.000،جنٌه
 - 15منً احمد سعٌد وشرٌكٌها شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ  25181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 16تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  4516،وفً تارٌخ
 25181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
ٌ - 17اسر فهٌم السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  73274،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2273560555،جنٌه
ٌ - 18اسر فهٌم السٌد وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  73274،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2273560555،جنٌه
 - 19احمد ٌاسٌن عوٌس وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  71536،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 25تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم احمد ٌاسٌن عوٌس وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  71536،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 21موافى دمحم محرم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 22تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 23تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 24تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 25تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ 25181113،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 26موافى دمحم محرم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
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 - 27تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 28تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 29تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ 25181113،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 35تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 32تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 33تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ 25181113،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 34موافى دمحم محرم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 35تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214،وفً تارٌخ  25181113،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  65555550555،جنٌه
 - 36دمحم مسعود مراجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  66625،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 37حجاج مرعً ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  55574،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 38حجاج مرعً ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  55574،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 39امٌرة فتح هللا وشرٌها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  66387،وفً تارٌخ  25181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 45هٌثم ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  78924،وفً تارٌخ  25181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 41تعدٌل االسم التجارى الى  /نعمات حسن فولى وشركاها مع بماء السمة التجارٌة كما هى توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 27657،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 455730555،
جنٌه
 - 42نعمات حسن فولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  27657،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  455730555،جنٌه
 - 43تعدل الى  /احمد دمحم وجدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  27657،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  455730555،جنٌه
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 - 44تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح /مدحت عبد العظٌم على بدر وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  27657،وفً
تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  455730555،جنٌه
 - 45رجب دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  58557،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 46تعدٌل االسم الى  /ابراهٌم مرعى ابراهٌم عٌد وشرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  58557،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 47احمد فواد شرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  75712،وفً تارٌخ  25181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 48تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /مصطفى صالح وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  75712،وفً تارٌخ
 25181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم عاطف محمود رسالن وشرٌكاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  65551وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر 45 ، :عمارات امتداد االمل شمه  31الدور الثالث المعادى الجدٌده
 - 2تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /هبه دمحم توفٌك وشركاها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  61565وفً تارٌخ
 25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  11 /ش الحدائك ثكنات المعادى الدور الثانى
 - 3ولٌد احمد حسن سلٌمان وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  61565وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  11 /ش الحدائك ثكنات المعادى الدور الثانى
 - 4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /طارق احمد حسن سلٌمان وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  61565وفً تارٌخ
 25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  11 /ش الحدائك ثكنات المعادى الدور الثانى
 - 5فراج عبدهللا وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  65284وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركة بالعنوان  /مركز الموصٌه  -فزارة
 - 6شركة النٌل للمشروعات والتجاره  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  3518وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركة/بالوحدة رلمg156بالدور االرضى بالمركز التجارى الترفٌهى الكائن لطعة رلم a2المنشٌة
الجدٌدة بجوار كارفور-محرم بٌن
 - 7شركة النٌل للمشروعات والتجاره  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  3518وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع/بالوحدة رلم f157مساحتها 95متر مربع بالدور االرضى بالمركز التجارى الترفٌهى المملون
للشركة -لطعة رلم  a2المنشٌة الجدٌدةبجوار كارفور لسم محرم بٌن
 - 8االلصر للسمسره فى االوراق المالٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  25851وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :غلك الفرع الكائن بالعنوان  25 /ش العادلى  -برج ناصر .
 - 9األلصر لتداول االوراق المالٌة وامسان السجالت  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  25851وفً تارٌخ  25181154تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :غلك الفرع الكائن بالعنوان  25 /ش العادلى  -برج ناصر .
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 - 15االلصر لتداول االوراق المالٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  25851وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :غلك الفرع الكائن بالعنوان  25 /ش العادلى  -برج ناصر .
 - 11احمد دمحم فؤاد وكرٌم دمحم فؤاد  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  68947وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح  /شمه رلم  - 16الدور الثالث فوق االرضى والبدروم عمار رلم  3شارع
رشدان  -مٌدان المساحة
 - 12تعدٌل اسم الشركى لٌصبح /دمحم عبد الحكٌم دمحم احمد ومحمود دمحم رجب الجنزورى وشركائهم مع بماء السمه التجارٌة كما
هى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  68947وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر
الشركة الرئٌسى لٌصبح  /شمه رلم  - 16الدور الثالث فوق االرضى والبدروم عمار رلم  3شارع رشدان  -مٌدان المساحة
 - 13تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /دمحم عبدالحكٌم دمحم احمد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  68947وفً تارٌخ
 25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح  /شمه رلم  - 16الدور الثالث فوق
االرضى والبدروم عمار رلم  3شارع رشدان  -مٌدان المساحة
 - 14شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 15عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 16عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 17تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  ، 5شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 18تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها
برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس
بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 19شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 25عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 21عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 22تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  ، 5توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 23تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها
برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس
بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 24شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
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 - 25عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 26عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ
 25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 27تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  ، 5شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 28تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها
برلم  46195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  653الدور السادس
بالعمار رلم  28ش طلعت حرب
 - 29نبٌل كامل فهمى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :شارع رٌاض شمة  5/الدور االول لسم حلوان

 5651وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 35نبٌل كامل فهمى وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :شارع رٌاض شمة  5/الدور االول لسم حلوان

 5651وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 31باهر الشرلاوى وشرٌكاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  77349وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /شمه رلم  1بالدور االرضى بالعمار االرضى بالعمار الكائن لطعه رلم /5ز 4 /تمسٌم الجمعٌه
التعاونٌه السكان العاملٌن بالهٌئه المومٌه لالتصاالت السلكٌه والالسلكٌه
 - 32دمحم ابو بكر وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  63218وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع بالعنوان  13خارجً  3بالعمار رلم  38شارع حسن باشا عاصم الزمالن نفس نشاط الرئٌسً
 - 33اٌهاب صالح انور على وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  65658وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل الممر الرئٌسً  57 /شارع الخلٌفة المامون شمة  16الدور الثالث فوق االرضً مٌدان روكسً مصر
الجدٌدة
 - 34مصطفى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  68535وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  9 /ش المجلس االسالمى المنطمة العاشرة مدٌنة نصر اول
 - 35شركة رشاد فاروق الشحات عبد الحمٌد شعٌر و شرٌكاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  85152وفً تارٌخ
 25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الشركة لٌصبح  /شمه رلم  61الدور السادس  -عمار رلم 23/25
ش شرٌف باشا
 - 36تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  contempللمماوالت (عبد هللا منٌر حمٌد وشرٌكه)  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 55134وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  12 /و/هـ شارع المنشاوى من ش
الالسلكى
 - 37تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ /كونتمب  Contempللمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 55134وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  12 /و/هـ شارع المنشاوى من ش
الالسلكى
 - 38موافى دمحم محرم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 39تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
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 - 45تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 41تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 42تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 43موافى دمحم محرم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 44تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 45تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 46تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 47تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ 25181113
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 48موافى دمحم محرم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 49تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ  25181113تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى الجدٌدة
 - 55تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 51تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 52تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  62214وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمة  2بالعمار رلم  24ش  351خورشٌد سابما المعادى
الجدٌدة
 - 53شركه اٌه ام اٌه للمماوالت عبدهللا حمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  55134وفً تارٌخ  25181113تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  12 /و/هـ شارع المنشاوى من ش الالسلكى
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 - 54تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ A M Aاٌه ام اٌه للمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم 55134
وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  12 /و/هـ شارع المنشاوى من ش الالسلكى
 - 55صابر زٌدان وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  79962وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركة بالعنوان  /منطمه السوق الشرلى رلم  C 62مدٌنه الرحاب
 - 56احمد ٌوسف لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75882وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان  26 /ش سٌد داود تمسٌم الالسلكى
 - 57دالٌا ٌحٌى اسماعٌل وشرٌكتها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  68155وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /الشمه رلم  4بالدور االرضى الكائن بالمطعه رلم 1745الحى االول الهضبه الوسطى
الممطم
 - 58تعدٌل نادٌة ابراهٌم والعامري فاروق وشركائهما  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان الى  12 -الدلى  -لسم الدلً
 - 59نادٌه ابراهٌم دمحم السٌد وشركائها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان الى  12 -الدلى  -لسم الدلً

 13212وفً تارٌخ  25181115تم

 13212وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 65الشركة المتحدة للحبوب  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم  18و 19بلون  9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب الجدٌده
وتعٌٌن السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد  12/15/1957الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 61المتحدة للحبوب ٌونى جرٌن ش.م.م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم  18و 19بلون  9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب
الجدٌده وتعٌٌن السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد  12/15/1957الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 62اندماج شركه ٌونٌفرت االسكندرٌه للتعبئه االلٌه فً شركه المتحده للحبوب(ٌونً جرٌن)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك
لٌدها برلم  12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم
 18و 19بلون  9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب الجدٌده وتعٌٌن السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد
 12/15/1957الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 63الشركة المتحدة للحبوب  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم  18و 19بلون  9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب الجدٌده وتعٌٌن
السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد  12/15/1957الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 64المتحدة للحبوب ٌونى جرٌن ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم  18و 19بلون  9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب
الجدٌده وتعٌٌن السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد  12/15/1957الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 65اندماج شركه ٌونٌفرت االسكندرٌه للتعبئه االلٌه فً شركه المتحده للحبوب(ٌونً جرٌن)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
 12554وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /المطعه رلم  18و 19بلون
 9المنطمه الصناعٌه الثالثه مدٌنة برج العرب الجدٌده وتعٌٌن السٌد /عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع من موالٌد 12/15/1957
الجٌزه مصرى الجنسٌه
 - 66دمحم عادل عبدالمنعم وشركاه  ، 5توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75635وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /ش البٌه من ش  9لطعة  9546منطمة س الممطم
 - 67سامح عبد النعٌم وشرٌكة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  78438وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع للشركة بالعنوان  69 /شارع االربعٌن تمسٌم الخلواتً  -البساتٌن
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 - 68تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  contempللمماوالت (عبد هللا منٌر حمٌد وشرٌكه)  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 55134وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز ادارة الشركة لٌصبح 12و 5/شارع
المنشاوي تمسٌم الالسلكً
 - 69شركه اٌه ام اٌه للمماوالت عبدهللا حمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  55134وفً تارٌخ  25181121تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز ادارة الشركة لٌصبح 12و 5/شارع المنشاوي تمسٌم الالسلكً
 - 75تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ /كونتمب  Contempللمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 55134وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز ادارة الشركة لٌصبح 12و 5/شارع
المنشاوي تمسٌم الالسلكً
 - 71تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ A M Aاٌه ام اٌه للمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم 55134
وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز ادارة الشركة لٌصبح 12و 5/شارع المنشاوي تمسٌم
الالسلكً
 - 72انفٌنٌتى للنشروالتوزٌع  /دمحم عباس وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  52223وفً تارٌخ  25181121تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان  8 /أ تنظٌم ش ثروت باشا شمة  4الدور االول
 - 73شركة انس عادل دمحم المغربى وشرٌكته ٌاسمٌن احمد على عبد الرحمن  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  29 /ش  156المعادى الماهرة

 76241وفً

 - 74مصطفى الدفراوى واحمد الدفراوى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  77591وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح  128 /تمسٌم المستمبل  -الهضبه الوسطى  -الممطم
 - 75شركة المشرق للتجارة والتوزٌع  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  77591وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح  128 /تمسٌم المستمبل  -الهضبه الوسطى  -الممطم
ٌ - 76سرى رشاد عبدالمعبود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75545وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  36/بالدور االول بعد االرضى بالمركز التجارى الجامعة بالزا -ش جٌهان امام استاد
جامعة المنصورة بالمرب من الدفاع المدنى
ٌ - 77سرى رشاد عبدالمعبود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75545وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /رلم ( )1بالعمار ( )23ش فوزى معاذ -سموحه
ٌ - 78سرى رشاد عبدالمعبود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75545وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :التتاح فرع بالعنوان  /محل رلم ( )236ش عبدالسالم عارف -لوران
 - 79االشراف للمماوالت واالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  64524وفً تارٌخ
 25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه الفٌوم الجدٌده بنشاط
مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه جمالونات بسمه تجارٌه
االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
 - 85اشرف الماضى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  64524وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه الفٌوم الجدٌده بنشاط مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان
سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه جمالونات بسمه تجارٌه االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
 - 81تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مجموعة الماضى وشركاه لالستثماروالتنمٌه ( اٌجٌدكو)  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 64524وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه
الفٌوم الجدٌده بنشاط مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه
جمالونات بسمه تجارٌه االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
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 - 82االشراف للمماوالت واالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  64524وفً تارٌخ
 25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه الفٌوم الجدٌده بنشاط
مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه جمالونات بسمه تجارٌه
االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
 - 83اشرف الماضى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  64524وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه الفٌوم الجدٌده بنشاط مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان
سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه جمالونات بسمه تجارٌه االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
 - 84تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مجموعة الماضى وشركاه لالستثماروالتنمٌه ( اٌجٌدكو)  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 64524وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاع فرع بالعنوان لطعة االرض رلم  69م5الصناعٌه
الفٌوم الجدٌده بنشاط مصنع العمال الكرٌتال باب حدٌد شبان سوراعمال الومٌتال باب الومنٌوم شبان واجهات هٌاكل معدنٌه
جمالونات بسمه تجارٌه االشراف العمال الكرٌتال وااللومنٌوم
 - 85وائل عجاج وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركه لٌصبح /عماره 13/19الشطر الثالث زهراء المعادى شمه 21
 - 86وائل عجاج وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع للشركه بالعنوان 3/1 /دجله الشطر الخامس المعادى
 - 87تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ 25181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركه لٌصبح /عماره 13/19الشطر الثالث زهراء المعادى شمه
21
 - 88تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ 25181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اضافة فرع للشركه بالعنوان 3/1 /دجله الشطر الخامس المعادى
 - 89وائل عجاج وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركه لٌصبح /عماره 13/19الشطر الثالث زهراء المعادى شمه 21
 - 95وائل عجاج وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافة فرع للشركه بالعنوان 3/1 /دجله الشطر الخامس المعادى
 - 91تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ 25181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز العام للشركه لٌصبح /عماره 13/19الشطر الثالث زهراء المعادى شمه
21
 - 92تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46656وفً تارٌخ 25181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اضافة فرع للشركه بالعنوان 3/1 /دجله الشطر الخامس المعادى
 - 93دمحم احمد مصطفى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  85321وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اصبح المركز الرئٌس للشركه /وحده  c go 04سٌتادل بالزا تماطع االوتوستراد مع اول الطرٌك الصاعد
الممطم
 - 94دمحم احمد مصطفى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصف الـتأشٌر ، :اصبح العنوان 223 /ش نادى الشروق فرعا للشركه

 85321وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 95شركة رٌفولتا اى فى اى  ، Revolta Egypt EVIتوصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  85321وفً تارٌخ  25181126تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اصبح المركز الرئٌس للشركه /وحده  c go 04سٌتادل بالزا تماطع االوتوستراد مع اول
الطرٌك الصاعد الممطم
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 - 96شركة رٌفولتا اى فى اى  ، Revolta Egypt EVIتوصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اصبح العنوان 223 /ش نادى الشروق فرعا للشركه

 85321وفً تارٌخ  25181126تم

 - 97شركه عالء الدٌن عوض شلبً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71858وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :نمل ممر الفرع الكائن بالعنوان  /شمة رلم  17الدور الرابع عمار رلم  18ش ضرٌح سعد زغلول-
السٌدة زٌنب-الماهرة لٌصبح /محل رلم  2برج الطٌران عمار  43ش جمال عبدالناصر المبلً
 - 98شركه عالء الدٌن للسٌاحه والسفرٌات  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71858وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :نمل ممر الفرع الكائن بالعنوان  /شمة رلم  17الدور الرابع عمار رلم  18ش ضرٌح سعد زغلول-
السٌدة زٌنب-الماهرة لٌصبح /محل رلم  2برج الطٌران عمار  43ش جمال عبدالناصر المبلً
 - 99هٌثم ابراهٌم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  59429وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة رلم()9بالعمار ( )3535مدٌنة المعراج
 - 155شركة دجله الهندسٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  59429وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة رلم()9بالعمار ( )3535مدٌنة المعراج
 - 151تعدٌل االسم التجارى الى  /دمحم ابو المعاطى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 65325وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح 36 /برج  152عمارات االمل
االتوستراد
 - 152عماد احمد شافعى وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  65325وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح 36 /برج  152عمارات االمل االتوستراد
 - 153هٌثم ابراهٌم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  59429وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة رلم()9بالعمار ( )3535مدٌنة المعراج
 - 154المصرٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة -اٌمن -عٌد عبد الرؤف واشرف اسماعٌل  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 66371وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل الممرالى  /شمة  11بالدور االول فوق االرضى
بالعمارة رلم  16من عمارات  16عمارة تمسٌم الالسلكى
 - 155أحمد طارق وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  73825وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركه بالعنوان /الكائنه بور المٌزانٌن بالعمار رلم  17ش عطبره العجوزه
 - 156عبدالسالم فاروق وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  51668وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع للشركة بالعنوان  /فً الشارع الرئٌسً لسم الحسنة امام سنترال الحسنة
 - 157عبدالسالم فاروق وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  51668وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع للشركة بالعنوان  /فً الشارع الرئٌسً لسم الحسنة امام سنترال الحسنة
 - 158عبدالسالم فاروق وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  51668وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع للشركة بالعنوان  /فً الشارع الرئٌسً لسم الحسنة امام سنترال الحسنة
 - 159تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /احمد عاشور وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  85335وفً تارٌخ 25181129
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /شارع  255دجلة المعادى  -ق  2اسكان المادة
 - 115دمحم سالم وشركاؤه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  85335وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /شارع  255دجلة المعادى  -ق  2اسكان المادة

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

91

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 111الشركه المصرٌه المابضه للصوامع والتخزٌن  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  45325وفً تارٌخ  25181129تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اضافة فرع للشركه بالعنوان /طهطا مشروع غرب طهطا لطاع الصناعات الغذائٌه بالمنطمه
الصناعٌه غرب طهطا
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شهاب الدٌن طلعت دمحم دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة واضافة نشاط  /تورٌد
المستلزمات الطبٌة والمستحضرات االبٌولوجٌة لغرض الشركة  ،سبك لٌدها برلم  59752وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /طلعت دمحم وشركاة  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة واضافة نشاط /
تورٌد المستلزمات الطبٌة والمستحضرات االبٌولوجٌة لغرض الشركة  ،سبك لٌدها برلم  59752وفً تارٌخ 25181151تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 3شركة المشارٌع واالنظمة المتمدمة  ،شركة مساهمة اضافه نشاط  /االستثمار العمارى وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه حك من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمال او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ً الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
 ، .سبك لٌدها برلم  18569وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة مساهمة
 - 4شركه المشارٌع واالنظمة المتمدمه (ادكوم)  ،شركة مساهمة اضافه نشاط  /االستثمار العمارى وٌجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه حك من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمال او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ً الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  18569وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة مساهمة
 - 5الشركه المتحده للمماوالت واعمال الحداده  /محمود فتحى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل النشاط لٌصبح/المماوالت العمومٌة
والمماوالت المتخصصة واالعمال التكمٌلٌة وكذلن المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة بالمماوالت وعملٌات البناء واالسكان
واعمال الحداده وااللومنٌوم واالرما واعمال الكرٌتال وسلن الشبن والفورجٌة والجمالونات والتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت
التجارٌة المرتبطة بهذا النشاط  ، 5سبك لٌدها برلم  51913وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة
بسٌطة
 - 6عمرو سٌد حسنٌن وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة  ، .سبك لٌدها برلم  58759وفً
تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /احمد نجٌب دمحم وشرٌكة  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة ، .
سبك لٌدها برلم  58759وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8عمرو سٌد حسنٌن وشركاه  ،شركة تضامن حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة  ، .سبك لٌدها برلم  58759وفً
تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 9تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /احمد نجٌب دمحم وشرٌكة  ،شركة تضامن حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركة  ، .سبك
لٌدها برلم  58759وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 15امل احمد همام وشركائها  ،شركة تضامن تعدٌل نشاط الشركه لٌصبح  /بٌع وتمطٌع الرخام والجرانٌت  ، .سبك لٌدها برلم
 39973وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
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 - 11اٌهاب صالح انور على وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  65658وفً تارٌخ
25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 12دمحم عبد المنعم غرباوى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  32153وفً تارٌخ
25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 13عبدالمنعم دمحم غرباوى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  32153وفً تارٌخ
25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 14تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/احمد عابدٌن مصطفى وشرٌكه  ،شركة تضامن الغاء نشاط/انشاءة اداره مراكز استشارٌة
ودراسات متخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرهاوالغاء نشاط انتاج البرامج وانظمة الحاسبات االلٌة وتطبٌماتها
بختلف انواعها وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  ،سبك لٌدها برلم  64897وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
شركة تضامن
 - 15ابراهٌم سعٌد دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن الغاء نشاط/انشاءة اداره مراكز استشارٌة ودراسات متخصصة فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطوٌرهاوالغاء نشاط انتاج البرامج وانظمة الحاسبات االلٌة وتطبٌماتها بختلف انواعها وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  ،سبك لٌدها برلم  64897وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 16شركة دمحم عباس وشرٌكاه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 19
والفمره  36من المجموعه  6وبٌع وتجارة وتسوٌك اللحوم والمواد الغذائٌه الخام والمصنعه والتخزٌن المبرد لحساب الغٌر  ،سبك
لٌدها برلم  65183وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 17محمود على عثمان وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 19
والفمره 36من المجموعه  6والتخلٌص الجمركى والشحن الجوى  ،سبك لٌدها برلم  67315وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 18تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/خالد السٌد خالد دمحم نوفل وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره 36من المجموعه  6والتخلٌص الجمركى والشحن الجوى  ،سبك لٌدها برلم 67315
وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 19تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /خالد السٌد خالد دمحم نوفل وشرٌكتة  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركه لٌصبح /استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره 36من المجموعه  6والتخلٌص الجمركى والشحن الجوى  ،سبك لٌدها برلم 67315
وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 25هال ه علٌش وشرٌكتها  ،شركة تضامن اعمال الوكالة عن شركات الطٌران وتمدٌم التسهٌالت لها فى كافة المطارات المدنٌة
بجمهورٌة مصر العربٌة داخل الدائرة الجمركٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة5وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من االوجه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه العمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، 5سبك لٌدها برلم  48352وفً تارٌخ
25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 21العالمٌة العمال الطٌران  IAB International Aviation Businessش م م  .لانون 159لسنة  81والئحتة  ،شركة
تضامن اعمال الوكالة عن شركات الطٌران وتمدٌم التسهٌالت لها فى كافة المطارات المدنٌة بجمهورٌة مصر العربٌة داخل الدائرة
الجمركٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة
االنشطة5وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من االوجه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه
العمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، 5سبك لٌدها برلم  48352وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
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 - 22هاله علٌش وشرٌكتها  ،شركة مساهمة اعمال الوكالة عن شركات الطٌران وتمدٌم التسهٌالت لها فى كافة المطارات المدنٌة
بجمهورٌة مصر العربٌة داخل الدائرة الجمركٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة5وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من االوجه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه العمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، 5سبك لٌدها برلم  48352وفً تارٌخ
25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة مساهمة
 - 23العالمٌة العمال الطٌران  IAB International Aviation Businessش م م  .لانون 159لسنة  81والئحتة  ،شركة
مساهمة اعمال الوكالة عن شركات الطٌران وتمدٌم التسهٌالت لها فى كافة المطارات المدنٌة بجمهورٌة مصر العربٌة داخل الدائرة
الجمركٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة
االنشطة5وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من االوجه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌهه
العمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، 5سبك لٌدها برلم  48352وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة مساهمة
ٌ - 24اسر فهٌم السٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط االستٌراد من النشاط  ،سبك لٌدها برلم  73274وفً تارٌخ
25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ٌ - 25اسر فهٌم السٌد وشركاه  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستٌراد من النشاط  ،سبك لٌدها برلم  73274وفً تارٌخ
25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 26عماد دمحم ابراهٌم خلٌل وشرٌكٌه  ،شركة تضامن تعدٌل الغرض الى  /المماوالت والتشطٌبات والتسوٌك واالستثمار العمارى
 ،سبك لٌدها برلم  63255وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 27تعدٌل االسم التجارى الى  /ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشركاؤه  ،شركة تضامن تعدٌل الغرض الى  /المماوالت والتشطٌبات
والتسوٌك واالستثمار العمارى  ،سبك لٌدها برلم  63255وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة
تضامن
 - 28دمحم مطر دمحم عبدالرحمن وفرٌد فاٌز فهٌم  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركة لٌصبح  /التصدٌر فمط  ،سبك لٌدها برلم
 79431وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 29مهندس  /حسٌن حلمً وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط /تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه وتمدٌم خدمات العماله الفنٌه داخل
جمهورٌة مصر العربٌه  ،سبك لٌدها برلم  47921وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 35تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  contempللمماوالت (عبد هللا منٌر حمٌد وشرٌكه)  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من
غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  55134وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 31شركه اٌه ام اٌه للمماوالت عبدهللا حمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من غرض الشركه  ،سبك لٌدها
برلم  55134وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 32تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ A M Aاٌه ام اٌه للمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من
غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  55134وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 33تعدٌل اسم الشركه لٌصبح ِ /كونتمب  Contempللمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط  /االستٌراد من
غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  55134وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 34تعدٌل نادٌة ابراهٌم والعامري فاروق وشركائهما  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط استٌراد وتصدٌر الكتب الً الدول العربٌة
واالوروبٌة واالمرٌكٌة  ،سبك لٌدها برلم  13212وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 35نادٌه ابراهٌم دمحم السٌد وشركائها  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط استٌراد وتصدٌر الكتب الً الدول العربٌة واالوروبٌة
واالمرٌكٌة  ،سبك لٌدها برلم  13212وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 36جورج بطرس ٌوسف وشركاه  ،شركة تضامن اضافه نشاط  /تحلٌل المعادن  ، 5سبك لٌدها برلم  64975وفً تارٌخ
25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 37تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /جورج بطرس ٌوسف وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه نشاط  /تحلٌل المعادن  ، 5سبك لٌدها
برلم  64975وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 38وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه  ،شركة تضامن ٌضاف الً غرض الشركة  /المماوالت العمومٌة ، 5سبك لٌدها برلم
 85458وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 39اشرف وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافة نشاط  /تنمٌب واستخراج واستغالل خامات المناجم و محاجر الرخام  ،سبك لٌدها
برلم  46327وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 45اشرف وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافة نشاط  /تنمٌب واستخراج واستغالل خامات المناجم و محاجر الرخام  ،سبك لٌدها
برلم  46327وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 41رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه  ،شركة تضامن تجارة وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر وجمٌع االجهزة االلكترونٌة
والكامٌرات المرالبة ولطع الغٌار والتوكٌالت التجارٌة المتعلمة بهذا المجال ، 5سبك لٌدها برلم  79419وفً تارٌخ
25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 42تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته  ،شركة تضامن تجارة وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر
وجمٌع االجهزة االلكترونٌة والكامٌرات المرالبة ولطع الغٌار والتوكٌالت التجارٌة المتعلمة بهذا المجال ، 5سبك لٌدها برلم
 79419وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 43رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تجارة وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر وجمٌع االجهزة االلكترونٌة
والكامٌرات المرالبة ولطع الغٌار والتوكٌالت التجارٌة المتعلمة بهذا المجال ، 5سبك لٌدها برلم  79419وفً تارٌخ
25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 44تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة تجارة وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر
وجمٌع االجهزة االلكترونٌة والكامٌرات المرالبة ولطع الغٌار والتوكٌالت التجارٌة المتعلمة بهذا المجال ، 5سبك لٌدها برلم
 79419وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 45شركه مالن محمود دمحم وشرٌكتها  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط المطبوعات  ،سبك لٌدها برلم  71954وفً تارٌخ
25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 46المجموعه الدولٌه للتجارة/حسام الرفاعى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافة نشاط تدوٌر مخلفات  ،سبك لٌدها برلم 27784
وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 47تعدٌل االسم التجارى لٌصبح المجموعة الدولٌة للتجارة/حسام الرفاعى وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة اضافة نشاط تدوٌر مخلفات
 ،سبك لٌدها برلم  27784وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 48حسام الرفاعى وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة اضافة نشاط تدوٌر مخلفات  ،سبك لٌدها برلم  27784وفً تارٌخ
25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 49تعدٌل االسم التجارى الى  /نعمات حسن فولى وشركاها مع بماء السمة التجارٌة كما هى  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط/
االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  27657وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 55نعمات حسن فولى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط /االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  27657وفً تارٌخ 25181127تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 51تعدل الى  /احمد دمحم وجدى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط /االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  27657وفً تارٌخ
25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 52تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح /مدحت عبد العظٌم على بدر وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط /االستٌراد  ،سبك
لٌدها برلم  27657وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 53هٌثم ابراهٌم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل النشاط لٌصبح /ورٌد وصٌانة وتركٌب معدات لطع المعادن ولوازمها
والمعدات الثمٌله وادوات الرفع وملحماتها ولطع غٌارها ومعاٌرتها وتأجٌرها ومماوالت حفر واختبار ابار المٌاه والمماوالت
الكهرومٌكانٌكٌة واالستشارات الهندسٌة واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( فٌما عدا المجموعه  19والفمرة  36من
المجموعه  ، ) 6سبك لٌدها برلم  59429وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 54هشام فكرى اسماعٌل وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط االستٌراد ، 5سبك لٌدها برلم  27523وفً تارٌخ
25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 55هشام فكرى اسماعٌل وشركاه  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستٌراد ، 5سبك لٌدها برلم  27523وفً تارٌخ
25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 56أحمد طارق وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط /االستٌراد من غرض الشركه  ،سبك لٌدها برلم  73825وفً تارٌخ
25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 57باسم فاٌك سلٌم خلٌل وشرٌكه  ،شركة تضامن الغاء نشاط  /االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  72891وفً تارٌخ
25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 58عمرو طه احمد وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة الغاء نشاط  /االستٌراد  -اضافه غرض  /التورٌدات العمومٌة وتورٌد المواد
الغذائٌة والمحاصٌل الزراعٌة والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  55259وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حجاج مرعً ابراهٌم عٌد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  55574وفً تارٌخ
25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 2تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حجاج مرعً ابراهٌم عٌد وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  55574وفً تارٌخ
25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 3تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حجاج مرعً ابراهٌم عٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  55574وفً تارٌخ
25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 4تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حجاج مرعً ابراهٌم عٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  55574وفً تارٌخ
25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
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الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم سٌد عواد وشركائه  ،سبك لٌدها برلم  68718وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم سٌد عواد وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  68718وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 3حنان شهدى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  4516وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة
بسٌطة
 - 4منً احمد سعٌد وشرٌكٌها  ،سبك لٌدها برلم  4516وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 5تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها  ،سبك لٌدها برلم  4516وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ٌ - 6اسر فهٌم السٌد وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  73274وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر:
شركة تضامن
 - 7حجاج مرعً ابراهٌم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  55574وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8عبد العال محمود عبد العال وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  62496وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 9تعدٌل االسم التجارى الى  /ممدوح حماده دمحم حماده وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  62496وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 15تعدٌا اسم الشركة لتصبح /ممدوح حماده دمحم حماده وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  62496وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /عبد العال محمود عبد العال وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  62496وفً تارٌخ 25181118تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 12ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  25575وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 13رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  79419وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 14تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته  ،سبك لٌدها برلم  79419وفً تارٌخ 25181125تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 15تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /عبدالمادر عبدالحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  58435وفً تارٌخ 25181126تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

97

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 16عبد المادر عبد الحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  58435وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل الكٌان المانونى ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 17الحمد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة (فسب اٌجٌبت)  ،سبك لٌدها برلم  58435وفً تارٌخ 25181126تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  25181154 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  68947الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح  /دمحم عبدالحكٌم دمحم احمد وشركاه
 ، - 2فى تارٌخ  25181155 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  15728الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح /محمود عبد الجابرى وشرٌكٌه
 ، - 3فى تارٌخ  25181155 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  78464الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /مصطفى فرحان حماد وشركاه
 ، - 4فى تارٌخ  25181158 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  64897الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح/احمد عابدٌن مصطفى وشرٌكه
 ، - 5فى تارٌخ  25181111 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  4516الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها
 ، - 6فى تارٌخ  25181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  4516الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها
 ، - 7فى تارٌخ  25181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72847الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح  /دمحم عالء الدٌن دمحم مصطفً وشرٌكه
 ، - 8فى تارٌخ  25181111 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72847الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح  /دمحم عالء الدٌن دمحم مصطفً وشرٌكه
 ، - 9فى تارٌخ  25181112 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  63255الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشركاؤه
 ، - 15فى تارٌخ  25181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  31829الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح  /مصطفى دمحم مهدى وشركاه
 ، - 11فى تارٌخ  25181113 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  62214الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه
 ، - 12فى تارٌخ  25181113 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  62214الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه
 ، - 13فى تارٌخ  25181113 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  62214الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه
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 ، - 14فى تارٌخ  25181113 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  55134الى :تعدٌل اسم الشركه
لٌصبح ِ /كونتمب  Contempللمماوالت منٌرحمٌد وشرٌكه
 ، - 15فى تارٌخ  25181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  73226الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح  /دمحم سالمه وعصام سالمه وشركائهما
 ، - 16فى تارٌخ  25181115 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  13212الى :تعدٌل نادٌة ابراهٌم
والعامري فاروق وشركائهما
 ، - 17فى تارٌخ  25181121 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  55134الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح  contempللمماوالت (عبد هللا منٌر حمٌد وشرٌكه)
 ، - 18فى تارٌخ  25181125 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79419الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته
 ، - 19فى تارٌخ  25181125 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79419الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته
 ، - 25فى تارٌخ  25181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  65325الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /دمحم ابو المعاطى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى
 ، - 21فى تارٌخ  25181127 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  27657الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /نعمات حسن فولى وشركاها مع بماء السمة التجارٌة كما هى
 ، - 22فى تارٌخ  25181129 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85335الى :تعدٌل اسم الشركة
لٌصبح  /احمد عاشور وشرٌكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود تأسٌس الشركات
والتعدبل امام الشهر العمارى ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى عمل توكل رسمى غٌر لابل لاللغاء والتولٌع على  /1عمود شراء
وبٌع ورهن وصرف ارباح اسهم مٌنا لالتصاالت وعددها  495555سهم والخاصه بشركة المشارٌع واالنظمه المتمدمه (ادكوم )
للبنن االهلى المصرى كما ان له الحك فى ان ٌوكل البنن االهلى المصرى فى استخدام حصٌله البٌع واالرباح والكوبونات فى سداد
اى مدٌونٌه مستحمه له على الشركة االهلى المابضه لالتصاالت الخاصه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 18569
 - 2طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود تأسٌس الشركات
والتعدبل امام الشهر العمارى ولرئٌس مجلس االدارة الحك فى عمل توكل رسمى غٌر لابل لاللغاء والتولٌع على  /1عمود شراء
وبٌع ورهن وصرف ارباح اسهم مٌنا لالتصاالت وعددها  495555سهم والخاصه بشركة المشارٌع واالنظمه المتمدمه (ادكوم )
للبنن االهلى المصرى كما ان له الحك فى ان ٌوكل البنن االهلى المصرى فى استخدام حصٌله البٌع واالرباح والكوبونات فى سداد
اى مدٌونٌه مستحمه له على الشركة االهلى المابضه لالتصاالت الخاصه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 18569
 - 3طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بالصفمه اسهم مٌنا لالتصاالت  /2تفوٌضالبنن االهلى فى اتخاذ
االجراءات الالزمه لشراء ونمل ملكٌه ورهن وبٌع وصرف ارباح االسهم محل التوكٌل ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل
من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء االدارة المنتدبٌن او كل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى تعٌٌن
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عدة مدٌرٌن و وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة تفوٌضه فى
التصرف بالبٌع لبعض اصول الشركة الثابته و المنموله  ،تارٌخ  25181151 :برلم 18569
 - 4طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بالصفمه اسهم مٌنا لالتصاالت  /2تفوٌضالبنن االهلى فى اتخاذ
االجراءات الالزمه لشراء ونمل ملكٌه ورهن وبٌع وصرف ارباح االسهم محل التوكٌل ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل
من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء االدارة المنتدبٌن او كل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى تعٌٌن
عدة مدٌرٌن و وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة تفوٌضه فى
التصرف بالبٌع لبعض اصول الشركة الثابته و المنموله  ،تارٌخ  25181151 :برلم 18569
 - 5طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والسٌارات باسم الشركة وان ٌكون من حك السادة  /سلمى طارق
امٌن ملش والسٌد /كامل طارق امٌن ملش التولٌع مجتمعٌن نٌابه عن الشركة كافة التعالدات وشراء وبٌع االصول الثابته واالسهم
والسندات وكذلن جمٌع التعامالت البنكٌه فى فتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واالستعالم عن الحسابات  ، .تارٌخ 25181151 :
برلم 18569
 - 6طارق كامل امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والسٌارات باسم الشركة وان ٌكون من حك السادة  /سلمى طارق
امٌن ملش والسٌد /كامل طارق امٌن ملش التولٌع مجتمعٌن نٌابه عن الشركة كافة التعالدات وشراء وبٌع االصول الثابته واالسهم
والسندات وكذلن جمٌع التعامالت البنكٌه فى فتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واالستعالم عن الحسابات  ، .تارٌخ 25181151 :
برلم 18569
 - 7سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 8سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 9سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 15مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
 - 11مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
 - 12مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
 - 13سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 14سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 15سمٌر عبدالغنى عبدالجبارحسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 16مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
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 - 17مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
 - 18مها دمحم محمود حسن شركة تضامن تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولهاومستحماتها  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 61565
برلم

 - 19كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :
52319
 - 25حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 21حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 22هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :
 - 23مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 24عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :
52319
 - 25شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :
52319
 - 26علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  ،تارٌخ 25181151 :

برلم

برلم

برلم 52319

 - 27كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد /
علوى دمحم تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة
المنتدب ) والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة
العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن
الشركة على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 28حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم
تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب )
والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود
والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة
على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 29حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم
تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب )
والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود
والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة
على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 35هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم
تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب )
والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود
والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة
على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 31مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم تٌمور ( رئٌس
مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب ) والسٌد  /شرٌف
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دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات
واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة على كافة
التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 32عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم
تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب )
والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود
والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة
على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 33شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى
دمحم تٌمور ( رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب )
والسٌد  /شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود
والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة
على كافة التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 34علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المنتدب للشئون المالٌة واالدارٌة ٌ -كون للسٌد  /علوى دمحم تٌمور (
رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) والسٌد  /عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم العفٌفى ( عضو مجلس االدارة المنتدب ) والسٌد /
شرٌف دمحم على علوى تٌمور ( عضو مجلس االدارة ) حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات
واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط الشركة واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن حك التولٌع عن الشركة على كافة
التعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 35كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات
والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة
مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على
كافة العمود بما فٌها عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود
الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 36حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى
وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن
امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها
عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات
واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 37حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى
وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن
امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها
عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات
واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 38هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى
وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن
امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها
عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات
واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 39مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون
المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات
الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع واالشراء
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واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات
وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 45عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى
وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن
امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها
عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات
واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 41شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى
وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن
امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها
عمود البٌع واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات
واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 42علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت لدى وامام كافة
البنون المعتمده والعامله بجمهورٌه مصر العربٌه او خارجها واٌضا ً لهم الحك فى تمثٌل الشركة مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة
الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع
واالشراء واالٌجار للعمار والمنمول واصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات
والضمانات وكافة عمود التسهٌالت االئتمانٌه  ،تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 43كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات
ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 44حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم
الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 45حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم
الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 46هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم الحك
مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 47مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او
منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 48عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم
الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 49شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم
الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 55علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وكفاله الغٌر بكافه انواعها وكذلن تأسٌس الشركات ولهم الحك
مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181151 :برلم 52319
 - 51كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
52319
 - 52حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
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 - 53حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 54هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 55مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319
برلم 52319

برلم 52319
برلم 52319

 - 56عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 57شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 58علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 59كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 65حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 61حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 62هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 63مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319
برلم 52319

 - 64عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 65شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 66علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 67كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 68حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 69حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 75هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 71مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319
برلم 52319

 - 72عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 73شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 74علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 75كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 76حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 77حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 78هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 79مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319
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 - 85عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 81شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :
 - 82علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 83كرٌم طارق محمود عبد الفتاح نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
52319

برلم

 - 84حسن مصطفى حسن عبده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 85حاتم على جمال دمحم الناظر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

 - 86هشام اكرم دمحم سٌد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 87مارن تومى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319

برلم 52319

 - 88عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 89شرٌف دمحم على علوى تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :
 - 95علوي دمحم تٌمور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181151 :

برلم 52319
برلم 52319

برلم 52319

 - 91عبد هللا عبد العزٌز عطٌه توصٌة بسٌطة عضو مجلس ادارة تم خروجه للوفاة  5واعادة تشكٌل مجلس االدارة كالتى
/السٌد/شرٌف عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة رئٌس مجلس االدارة والسٌدهٌ /اسمٌن عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة عضو مجلس ادارة والسٌده/
فردوس احمد سعٌد الرافعى عضو مجلس االدارة  ، 5تارٌخ  25181154 :برلم 27196
 - 92عبد هللا عبد العزٌز عطٌه توصٌة بسٌطة عضو مجلس ادارة تم خروجه للوفاة  5واعادة تشكٌل مجلس االدارة كالتى
/السٌد/شرٌف عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة رئٌس مجلس االدارة والسٌدهٌ /اسمٌن عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة عضو مجلس ادارة والسٌده/
فردوس احمد سعٌد الرافعى عضو مجلس االدارة  ، 5تارٌخ  25181154 :برلم 27196
 - 93عبد هللا عبد العزٌز عطٌه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم خروجه للوفاة  5واعادة تشكٌل مجلس االدارة كالتى
/السٌد/شرٌف عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة رئٌس مجلس االدارة والسٌدهٌ /اسمٌن عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة عضو مجلس ادارة والسٌده/
فردوس احمد سعٌد الرافعى عضو مجلس االدارة  ، 5تارٌخ  25181154 :برلم 27196
 - 94عبد هللا عبد العزٌز عطٌه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تم خروجه للوفاة  5واعادة تشكٌل مجلس االدارة كالتى
/السٌد/شرٌف عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة رئٌس مجلس االدارة والسٌدهٌ /اسمٌن عبدهللا عبدالعزٌز عطٌة عضو مجلس ادارة والسٌده/
فردوس احمد سعٌد الرافعى عضو مجلس االدارة  ، 5تارٌخ  25181154 :برلم 27196
 - 95محمود سٌد عواد عواد شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
 - 96محمود سٌد عواد عواد شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
 - 97محمود سٌد عواد عواد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
 - 98محمود سٌد عواد عواد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
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 - 99كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 155كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 151كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 152محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 153محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 154محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 155دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 156دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 157دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 158مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 159مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 115مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 111اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 112اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 113اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 114محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 115محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
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 - 116محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 117كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 118كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 119كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 125محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 121محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 122محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 123دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 124دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 125دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 126مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 127مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 128مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 129اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 135اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 131اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله
ومستحماته  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 132محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
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 - 133محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 134محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، .
تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 135كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 136كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 137كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 138محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 139محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 145محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 141دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 142دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 143دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 144مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 145مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 146مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 147اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 148اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 149اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها
ومستحماتها  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
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 - 155محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 151محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 152محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها .
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 153كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم
68947
 - 154كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم
68947
 - 155كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم
68947
 - 156محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم
68947
 - 157محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم
68947
 - 158محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد /
محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر
حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع
والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون
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والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ 25181154 :
68947

برلم

 - 159دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم رسالن
عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات
وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 165دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم رسالن
عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات
وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 161دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم رسالن
عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات
وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 162مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 163مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 164مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 165اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود
دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 166اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود
دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
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على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 167اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود
دمحم دمحم رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل
ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 168محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 169محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 175محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /محمود دمحم دمحم
رسالن عوٌس منفردا ً وله الحك فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع
العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 171كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 172كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 173كرٌم دمحم فؤاد عبد السمٌع شطٌه شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 174محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 175محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
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 - 176محمود دمحمدمحم رجب الجنزورى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 177دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 178دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 179دمحم دمحم دمحم عوض شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة
واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ :
 25181154برلم 68947
 - 185مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 181مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 182مصطفى امٌن محمود نصار شركة تضامن شرٌن متضامن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 183اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 184اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 185اٌمان حلمى احمد مصطفى شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 186محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 187محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
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 - 188محمود دمحم دمحم رسالن عوٌس شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر  ، .تارٌخ  25181154 :برلم 68947
 - 189اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌمثل المدٌران اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى وجلٌن
انتونى باتن الشركة ولهما الحك منفردٌن فى التعامل على حسابات الشركة بالبنون بدون حد الصى على جمٌع المعامالت كما ٌمثالن
فى عاللتها مع الغٌر ولهما منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن
غرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع
كافة المبالغ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السنداتاالذنٌة التجارٌة  ،تارٌخ  25181154 :برلم 22392
 - 195اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات5كما
ٌكون لهما منفردٌن حك السحب من حسابات الشركة لدى البنون على انه بالنسبة للمروض عن غٌر طرٌك فتح االعتمادات وبٌع
المحالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتراكات فى المؤسسات االخرى فال ٌجوز اجراؤها اال بناءعلى لرار اجماعى من
الشركاء5والٌكون التصرف ملزما للشركة اال اذا ولعه احد المدٌرٌن  ،تارٌخ  25181154 :برلم 22392
 - 191اسماء احمد دمحم لبٌب الجوٌنى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام او غٌرهما من العاملٌن مشغوعا بالصفة التى ٌتعامل بها
مع مرعاة الحكم المنظم للسحب من حساباتالشركة لدى البنون ، 5تارٌخ  25181154 :برلم 22392
 - 192السٌد /بٌرنارد دمانوسكى شركة مساهمة تحمٌل نائب مدٌرعام العملٌات  ،تارٌخ 25181154 :
 - 193جٌفرى مارن اٌدلمان شركة مساهمة تحمٌل نائب مدٌرعام العملٌات  ،تارٌخ 25181154 :

برلم 45228

برلم 45228

 - 194السٌد /بٌرنارد دمانوسكى شركة مساهمة تحمٌل المدٌر العام والعضو المنتدب بدال من السٌد /ادن مكاى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 45228
 - 195جٌفرى مارن اٌدلمان شركة مساهمة تحمٌل المدٌر العام والعضو المنتدب بدال من السٌد /ادن مكاى  ،تارٌخ :
 25181154برلم 45228
 - 196بطرس نمر بطرس فلتس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب رئٌس مجلس
اداره ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 197سونٌا ذكى فرج حنا شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب رئٌس مجلس
اداره ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 198واصف فكتور لسطندى روفائٌل فانوس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب
رئٌس مجلس اداره ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 199بطرس نمر بطرس فلتس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب رئٌس مجلس
اداره والعضو المنتدب لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 255سونٌا ذكى فرج حنا شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب رئٌس مجلس
اداره والعضو المنتدب لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 251واصف فكتور لسطندى روفائٌل فانوس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرر المجلس بالجماع انتخابه فى نائب
رئٌس مجلس اداره والعضو المنتدب لمده ثالث سنوات  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 252بطرس نمر بطرس فلتس شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تفوٌضرئٌس مجلس االداره المهندس /واصف فكتور
لسطندى روفائٌل فانوس وعضوى المجلس المهندس/بطرس نمر بطرس والمهندسه/سونٌا زكى فرج حنا منفردٌن فى بٌع السٌارات
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المملوكه للشركه بكافه انواعها وكذلن شراء السٌارات بانواعها وكذلن بٌع وشراء المعدات واالالت والمولدات بكافه انواعها
وتسجٌل الشركه والتولٌع امام الشهر العمارى والمرور وكافه الجهات المناحه للتراخٌص  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 253سونٌا ذكى فرج حنا شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تفوٌضرئٌس مجلس االداره المهندس /واصف فكتور
لسطندى روفائٌل فانوس وعضوى المجلس المهندس/بطرس نمر بطرس والمهندسه/سونٌا زكى فرج حنا منفردٌن فى بٌع السٌارات
المملوكه للشركه بكافه انواعها وكذلن شراء السٌارات بانواعها وكذلن بٌع وشراء المعدات واالالت والمولدات بكافه انواعها
وتسجٌل الشركه والتولٌع امام الشهر العمارى والمرور وكافه الجهات المناحه للتراخٌص  ،تارٌخ  25181154 :برلم 21436
 - 254واصف فكتور لسطندى روفائٌل فانوس شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌضرئٌس مجلس االداره المهندس/
واصف فكتور لسطندى روفائٌل فانوس وعضوى المجلس المهندس/بطرس نمر بطرس والمهندسه/سونٌا زكى فرج حنا منفردٌن
فى بٌع السٌارات المملوكه للشركه بكافه انواعها وكذلن شراء السٌارات بانواعها وكذلن بٌع وشراء المعدات واالالت والمولدات
بكافه انواعها وتسجٌل الشركه والتولٌع امام الشهر العمارى والمرور وكافه الجهات المناحه للتراخٌص  ،تارٌخ 25181154 :
برلم 21436
 - 255باهر زكى دمحم رشاد توصٌة بسٌطة تحمٌل اضاف الى بند االداره والتولٌع على ان ٌكون للشرٌن االول باهر زكى دمحم
رشاد حك االلتراض والرهن من البنون  ،تارٌخ  25181155 :برلم 77349
 - 256سٌده عترٌس عبدهللا شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها للوفاة  ،تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 257عبد الوهاب عالء دمحم لاسم شركة تضامن شرٌن متضامن خروجها للوفاة  ،تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 258فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 259فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 215فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 211فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 212فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 213فؤاد دمحم عبدالهادى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 214فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 215فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 216فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 217فؤاد دمحم عبدالهادى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
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 - 218فؤاد دمحم عبدالهادى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 219فؤاد دمحم عبدالهادى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 225فؤاد دمحم عبدالهادى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 221فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 222فؤاد دمحم عبدالهادى شركة تضامن تحمٌل تعٌنه مدٌرا للفرع الكائن بالعنوان  125 /امتداد رمسٌس مدٌنة نصر بدال من
السٌد  /عبدالسالم عبدالجواد ابراهٌم  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 223نادٌة فرحان حماد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181155برلم 78464
 - 224نادٌة فرحان حماد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181155برلم 78464
 - 225مصطفى فرحان حماد توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181155برلم 78464
 - 226مصطفى فرحان حماد توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها  ،تارٌخ :
 25181155برلم 78464
 - 227نادٌة فرحان حماد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول كشرٌن متضامن  -ودخول عدد  3شركاء موصٌٌن لصر
مذكورٌن بمعد الشركة  -وتعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /مصطفى فرحان حماد منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
وله حك السحب وجمٌع التعامالت البنكٌة منفردا شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حك
توكٌل الغٌر فى كل ماسبك  ،تارٌخ  25181155 :برلم 78464
 - 228نادٌة فرحان حماد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول كشرٌن متضامن  -ودخول عدد  3شركاء موصٌٌن لصر
مذكورٌن بمعد الشركة  -وتعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /مصطفى فرحان حماد منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
وله حك السحب وجمٌع التعامالت البنكٌة منفردا شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حك
توكٌل الغٌر فى كل ماسبك  ،تارٌخ  25181155 :برلم 78464
 - 229مصطفى فرحان حماد توصٌة بسٌطة تحمٌل دخول كشرٌن متضامن  -ودخول عدد  3شركاء موصٌٌن لصر مذكورٌن
بمعد الشركة  -وتعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /مصطفى فرحان حماد منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله حك
السحب وجمٌع التعامالت البنكٌة منفردا شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حك توكٌل
الغٌر فى كل ماسبك  ،تارٌخ  25181155 :برلم 78464
 - 235مصطفى فرحان حماد توصٌة بسٌطة تحمٌل دخول كشرٌن متضامن  -ودخول عدد  3شركاء موصٌٌن لصر مذكورٌن
بمعد الشركة  -وتعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /مصطفى فرحان حماد منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وله حك
السحب وجمٌع التعامالت البنكٌة منفردا شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله حك توكٌل
الغٌر فى كل ماسبك  ،تارٌخ  25181155 :برلم 78464
 - 231دمحم على سٌد الجابرى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181155برلم 15728
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 - 232دمحم على سٌد الجابرى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181155برلم 15728
 - 233ولٌد مهدى عبد هللا دمحم الجابرى شركة تضامن تحمٌل تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181155برلم 15728
 - 234ولٌد مهدى عبد هللا دمحم الجابرى شركة تضامن تحمٌل تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181155برلم 15728
 - 235دمحم على سٌد الجابرى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الثالثه  -محمود على دمحم سٌداحمد الجابرى -دمحم محمود على دمحم الجابرى-ولٌد مهدى عبد هللا
دمحم الجابرى  ،تارٌخ  25181155 :برلم 15728
 - 236دمحم على سٌد الجابرى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الثالثه  -محمود على دمحم سٌداحمد الجابرى -دمحم محمود على دمحم الجابرى-ولٌد مهدى عبد هللا
دمحم الجابرى  ،تارٌخ  25181155 :برلم 15728
 - 237ولٌد مهدى عبد هللا دمحم الجابرى شركة تضامن تحمٌل تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الثالثه  -محمود على دمحم سٌداحمد الجابرى -دمحم محمود على دمحم الجابرى-ولٌد مهدى عبد هللا
دمحم الجابرى  ،تارٌخ  25181155 :برلم 15728
 - 238ولٌد مهدى عبد هللا دمحم الجابرى شركة تضامن تحمٌل تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن الثالثه  -محمود على دمحم سٌداحمد الجابرى -دمحم محمود على دمحم الجابرى-ولٌد مهدى عبد هللا
دمحم الجابرى  ،تارٌخ  25181155 :برلم 15728
 - 239صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181156برلم 26311
 - 245صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181156برلم 26311
ٌ - 241وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ
 25181156 :برلم 26311
ٌ - 242وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ
 25181156 :برلم 26311
 - 243جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
 - 244جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصً ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
 - 245صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ 25181156 :
برلم 26311
 - 246صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ 25181156 :
برلم 26311
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ٌ - 247وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ :
 25181156برلم 26311
ٌ - 248وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ :
 25181156برلم 26311
 - 249جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ :
 25181156برلم 26311
 - 255جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته من متضامن الى موصً  ، 5تارٌخ :
 25181156برلم 26311
 - 251صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى منفردا وله
حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض والرهن
والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181156برلم 26311
 - 252صبرى راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى منفردا وله
حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض والرهن
والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181156برلم 26311
ٌ - 253وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى
منفردا وله حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض
والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
ٌ - 254وسف راغب ٌنى غبلاير توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى
منفردا وله حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض
والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
 - 255جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى
منفردا وله حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض
والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
 - 256جورج صبرى راغب ٌنى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع للسٌد جورج صبرى راغب ٌنى
منفردا وله حك التصرف فى بٌع وشراء كافه اصول الشركه الثابته والمنموله وله حك تولٌع الشٌكات امام كافه البنون وااللتراض
والرهن والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه والتمثٌل امام الشهر العمارى وله الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ،
تارٌخ  25181156 :برلم 26311
 - 257دمحم مراد نفادي دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة من موصً الً متضامن  ،تارٌخ 25181156 :
65658

برلم

 - 258احمد عابدٌن مصطفى عبد المطلب شركة تضامن مدٌر وشرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة العامة والخاصة وامام الغٌر وامام البنون والمصارف فى كافة المعامالت البنكٌة ، 5تارٌخ :
 25181158برلم 64897
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 - 259احمد عابدٌن مصطفى عبد المطلب شركة تضامن مدٌر وشرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة العامة والخاصة وامام الغٌر وامام البنون والمصارف فى كافة المعامالت البنكٌة ، 5تارٌخ :
 25181158برلم 64897
 - 265اعارة السٌد المهندس /احمد دمحم عبدالوهاب عبدالممصود شركة مساهمة تحمٌل مدٌر عام العملٌات وعضو مجلس االداره
 ،تارٌخ  25181111 :برلم 36187
 - 261منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 262منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 263منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 264شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 265شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 266شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 267منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 268منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 269منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 275شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 271شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 272شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل بند حك الداره والتولٌع لتصبح الشرٌكه المتضامنه
/شٌروٌت شافعً حسن شافعً منفردا  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 273منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 274منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
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 - 275منى احمد سعٌد امٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 276شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 277شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 278شٌروٌت شافعً حسن شافعً توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 279منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 285منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 281منى احمد سعٌد امٌن شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 282شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 283شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 284شٌروٌت شافعً حسن شافعً شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل االسم لٌصبح  /منى احمد سعٌد عبدهللا طبما لبطاله الرلم
المومى كما تم تعدٌل صفته لتصبح شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ  25181111 :برلم 4516
 - 285مصطفً محمود مجاهد عبد الحلٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخولة تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للشركاء
مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وغٌر حكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض
الشركة وضمن اغراضها وبعنونها امافٌما عدا التصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض
للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181112 :برلم 73274
 - 286مصطفً محمود مجاهد عبد الحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخولة تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للشركاء
مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات والمصالح الحكومٌة وغٌر حكومٌة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض
الشركة وضمن اغراضها وبعنونها امافٌما عدا التصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض
للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181112 :برلم 73274
 - 287دمحم ابراهٌم خلٌل ابوزٌن شركة تضامن تحمٌل دخوله كشرٌن متضامن  -تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء
المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بأسم
الشركة ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذه فى حك بالى الشركاء  ،تارٌخ  25181112 :برلم 63255
 - 288دمحم ابراهٌم خلٌل ابوزٌن شركة تضامن تحمٌل دخوله كشرٌن متضامن  -تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء
المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بأسم
الشركة ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذه فى حك بالى الشركاء  ،تارٌخ  25181112 :برلم 63255
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 - 289سعٌد دمحم ابراهٌم خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخوله كشرٌن متضامن  -تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء
المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بأسم
الشركة ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذه فى حك بالى الشركاء  ،تارٌخ  25181112 :برلم 63255
 - 295سعٌد دمحم ابراهٌم خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخوله كشرٌن متضامن  -تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء
المتضامنٌن جمٌعا مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك اغراض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بأسم
الشركة ولتحمٌك اغراضها لتكون نافذه فى حك بالى الشركاء  ،تارٌخ  25181112 :برلم 63255
 - 291دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 31829

 - 292دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 31829

 - 293دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 31829

 - 294دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 31829

 - 295مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 296مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 297مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 298مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 299عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 355عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 351عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 352عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه للوفاه  ،تارٌخ 25181112 :
31829

برلم

 - 353دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بند
االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 354دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بند
االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 355دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بند
االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
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 - 356دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بند
االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 357مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن -
كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 358مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن -
كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 359مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن -
كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 315مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن -
كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 311عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما
تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 312عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما
تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 313عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما
تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 314عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -كما
تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر  -عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 315دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 316دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 317دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 318دمحم مهدى نصر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 25181112برلم 31829
 - 319مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
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 - 325مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 321مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 322مصطفى دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 323عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 324عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 325عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 326عمر دمحم مهدى نصر عبد المادر توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 31829
 - 327بٌرنارد دمانوسكى شركة مساهمة تحمٌل نائب مدٌر عام العملٌات  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 74665

 - 328جٌفرىمارن اٌدلمان شركة مساهمة تحمٌل نائب مدٌر عام العملٌات  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 74665

 - 329بٌرنارد دمانوسكى شركة مساهمة تحمٌل المدٌر العام والعضو المنتدب بدال من ادن مكاى  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 74665
 - 335جٌفرىمارن اٌدلمان شركة مساهمة تحمٌل المدٌر العام والعضو المنتدب بدال من ادن مكاى  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 74665
 - 331كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 332كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 333كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 334كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 335كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 336موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 337اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 338اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 339اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 345موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 341موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 342موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 343موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 344اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 345اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 346كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 347كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 348كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 349كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 355كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 351موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 352موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 353اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 354اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 355اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 356اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 357اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 358كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 359كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 365موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 361موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 362موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 363موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 364اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 365اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 366اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 367كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 368كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 369كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 375موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 371موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 372موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 373موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 374اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 375اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول فى الشركة كشرٌن موصى  -ودخروج عدد  2شركاء
موصٌٌن مذكور اسمهم بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 376كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 377كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 378كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 379كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 385كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 381موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 382اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 383اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 384اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 385موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 386موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 387موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 388موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
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 - 389اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 395اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 391كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 392كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 393كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 394كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 395كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 396موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 397موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 398اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 399اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 455اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 451اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 452اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 453كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 454كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 455موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
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 - 456موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 457موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 458موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 459اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 415اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 411اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 412كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 413كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 414كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 415موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 416موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 417موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 418موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 419اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 425اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 421كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 422كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 423كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 424كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 425كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 426موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 427اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 428اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 429اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 435موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 431موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 432موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 433موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 434اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 435اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 436كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 437كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 438كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 439كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 445كمال فرج على عبدالعال توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 441موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 442موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 443اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 444اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 445اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 446اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 447اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 448كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 449كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 455موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 451موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 452موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 453موافى دمحم امام دمحم محرم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 454اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 455اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 456اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
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 - 457كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 458كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 459كمال فرج على عبدالعال شركة تضامن شرٌن موصى خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 465موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 461موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 462موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 463موافى دمحم امام دمحم محرم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول
شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 464اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 465اٌمن دمحم دمحم سٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ودخول شرٌن
موصى مذكور اسمه بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181113 :برلم 62214
 - 466عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 467عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 468محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 469محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 475سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 471سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 472فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
73226

برلم

 - 473فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
73226

برلم
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 - 474دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 475دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح  ، /تارٌخ 25181114 :
برلم 73226
 - 476عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 477عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 478محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 479محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 485سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 481سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 482فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم سالمه
سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة ولهما اٌضا
حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 483فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم سالمه
سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة ولهما اٌضا
حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 484دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 485دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح /للشرٌكٌن المتضامنٌن  /دمحم
سالمه سعٌد احمد على  -عصام سالمه سعٌد احمد مجتمعٌن او منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة الرسمٌة والغٌر الحكومٌة
ولهما اٌضا حك التعامل مع البنون والسحب وااللتراض باسم الشركه  ،تارٌخ  25181114 :برلم 73226
 - 486عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
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 - 487عصام سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 488محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 489محمود سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 495سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 491سعٌد سالمه سعٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 492فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 493فهد مصطفى سٌد بدرى توصٌة بسٌطة تحمٌل تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181114برلم 73226
 - 494دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181114 :برلم 73226
 - 495دمحم سالمه سعٌد احمد على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181114 :برلم 73226
 - 496احمد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 497خالد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 498دمحم مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 499حجاج مرعً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
برلم 55574
 - 555احمد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 551خالد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 552دمحم مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 553حجاج مرعً ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574
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 - 554احمد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 555خالد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 556دمحم مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 557حجاج مرعً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
برلم 55574
 - 558احمد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 559خالد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 515دمحم مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 511حجاج مرعً ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 512احمد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 513خالد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 514دمحم مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 515حجاج مرعً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
برلم 55574
 - 516احمد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 517خالد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 518دمحم مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 519حجاج مرعً ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم دخوله للشركة كشرٌن متضامن  ، 5تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 525احمد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
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 - 521خالد مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 522دمحم مرعً ابراهٌم عٌد توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 523حجاج مرعً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك
االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 524احمد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 525خالد مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 526دمحم مرعً ابراهٌم عٌد شركة تضامن تحمٌل تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 527حجاج مرعً ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم دخول شرٌكه موصٌه مذكور أسمها بعمد التعدٌل  -تعدٌل حك
االدارة والتولٌع لتصبح  /للشركاء الخمسة المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات
والشركات واالفراد ولهم حك التعامل مع البنون فً فتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، 5تارٌخ  25181114 :برلم 55574
 - 528دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 529دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 535دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 531دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 532دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 533دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 534احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
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 - 535احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 536احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 537احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 538احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 539احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 545احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 541احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 542خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 543خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 544خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 545خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 546خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 547خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 548عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 549عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 555عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 551عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 552خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 553خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 554اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 555اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 556عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 557عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 558عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 559عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 565اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 561اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 562اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 563اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 564اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 565اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس
 ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 566دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 567دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 568دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 569دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 575دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 571دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 572احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 573احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 574احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 575احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 576دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 577دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 578خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 579خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 585احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 581احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 582احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 583احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 584خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 585خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 586خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 587خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 588خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 589خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 595عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 591عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 592عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 593عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 594عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 595عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 596اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 597اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 598اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 599اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 655عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 651عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 652دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 653دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 654اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 655اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 656اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 657اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة
المجلس  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 658دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 659دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 615دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 611دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 612دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 613دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
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المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 614احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 615احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 616احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 617احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 618احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 619احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 625احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 621احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
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المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 622خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 623خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 624خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 625خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 626خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 627خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 628عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 629عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
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المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 635عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 631عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 632خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 633خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 634اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 635اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 636عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 637عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
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االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 638عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 639عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 645اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 641اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 642اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 643اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 644اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
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بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 645اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا
الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 646دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 647دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 648دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 649دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 655دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 651دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 652احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
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والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 653احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 654احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 655احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 656دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 657دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل
من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب
منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه
وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 658خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 659خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 665احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
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والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 661احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 662احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 663احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 664خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 665خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 666خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 667خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 668خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
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والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 669خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 675عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 671عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 672عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 673عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 674عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 675عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 676اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
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بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 677اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 678اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 679اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 685عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 681عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام
المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس
مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره
والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء
سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 682دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 683دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره منفردا الشركه امام المضاء
وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولرئٌس مجلس
االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من رئٌس مجلس االداره والعضو
المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات
الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
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 - 684اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 685اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 686اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 687اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره
منفردا الشركه امام المضاء وٌمثل كل من رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان امام الغٌر وجمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر
الحكومٌه ولرئٌس مجلس االداره منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولكل من
رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب منفردان الحك فى شراء وبٌع جمٌع المهمات والمواد والبضائع والمنموالت واالصول الثابته
بما فى ذلن بٌع وشراء سٌارات الشركه وتمثٌلها امام ادارات المرور ومكاتب الشهر العمارى واستصدار  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 688دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 689دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 695دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 691دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
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االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 692دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 693دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 694احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 695احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 696احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 697احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 698احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 699احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
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االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 755احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 751احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 752خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 753خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 754خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
ا لسندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 755خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 756خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 757خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
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االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 758عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 759عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 715عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 711عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 712خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 713خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان
حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 714اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 715اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
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او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 716عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 717عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 718عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 719عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 725اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 721اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 722اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 723اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
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او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 724اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 725اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 726دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 727دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 728دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 729دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 735دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 731دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
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السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 732احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 733احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 734احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 735احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 736دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 737دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك ابرام
كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه
والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل االختصاصات
السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره
والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 738خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 739خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
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كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 745احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 741احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 742احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كا فة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 743احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 744خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 745خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 746خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 747خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كاف ة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
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كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 748خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 749خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 755عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 751عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 752عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 753عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 754عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 755عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
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كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 756اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 757اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 758اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 759اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 765عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 761عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما
منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او
كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى
رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 762دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 763دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه الخاصه ولهما منفردان حك
ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل او تفوٌض او كل
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االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود دمحم الٌمنى رئٌس
مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 764اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 765اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 766اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 767اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة التراخٌص المؤلته والنهائٌه
الخاصه ولهما منفردان حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه ولبض ودفع المبالغ ولرئٌس مجلس االداره الحك فى توكٌل او تموٌض الغٌر فى توكٌل
او تفوٌض او كل االختصاصات السابمه اما بخصوص التعامل امام البنون والمصارف فتكون صالحٌات التولٌع للسٌد /خالد محمود
دمحم الٌمنى رئٌس مجلس االداره والسٌد /عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد حسن الباسوسى  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 768دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 769دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 775دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 771دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 772دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
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امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 773دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 774احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 775احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 776احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 777احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 778احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 779احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 785احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 781احمد عبد الكرٌم حسن جاسر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 782خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
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التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 783خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 784خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 785خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 786خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 787خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 788عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 789عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 795عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 791عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 792خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
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التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 793خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون
من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور
التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه
وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 794اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 795اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 796عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 797عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 798عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 799عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى شركة مساهمة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 855اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 851اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
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كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 852اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 853اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 854اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 855اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب
مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى
كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 13996
 - 856دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 857دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 858دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 859دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 815دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
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جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 811دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 812احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 813احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 814احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 815احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 816دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 817دمحم فوزى دمحم شنب شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب
واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام
جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 818خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 819خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 825احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 821احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 822احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 823احمد عبد الكرٌم حسن جاسر ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 824خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 825خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 826خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 827خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 828خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 829خالد عبد المطلب عبدالجلٌل نور ذات مسئولٌة محدودة عضو مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 835عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 831عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 832عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 833عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 834عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 835عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 836اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 837اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 838اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 839اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 845عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 841عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد الباسوسى ذات مسئولٌة محدودة عضو منتدب عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام
البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال
وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم
13996
 - 842دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 843دمحم فوزى دمحم شنب ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره المنتدب مجتمعٌن امام البنون من
سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل
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امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن
اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181114 :برلم 13996
 - 844اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 845اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 846اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 847اعادة تشكٌل مجل االداره /خالد محمود دمحم الٌمنى ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة عضو مجلس االداره
المنتدب مجتمعٌن امام البنون من سحب واٌداع واستصدار والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه والمروض واالٌجار
التموٌلى كل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعٌن تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 25181114برلم 13996
 - 848دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 849دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 855دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 851ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
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الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 852ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 853ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 854ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 855ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 856ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره
والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان
تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح
الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان
ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 857كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 858كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 859كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
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والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 865كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 861كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 862كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا االداره والتولٌع
لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط ان تكون جمٌع
االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة المصالح الحكومٌة
والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع والشراء بضمان ممتلكات
الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 863دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 864دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 865دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن  -كما تم تعدٌل بندا
االداره والتولٌع لٌصبح  /للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل -محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم مجتمعٌن بشرط
ان تكون جمٌع االعمال الصادرة باسم الشركة ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها ولهم حك تمثٌل الشركة امام البنون وكافة
المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ولهم حك المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولهم أٌضا حك المرض والرهن والبٌع
والشراء بضمان ممتلكات الشركة ولهم حك بٌع وشراء السٌارات  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 866دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 867دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 868دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
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 - 869ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 875ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 871ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 872ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 873ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 874ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن
كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 875كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 876كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 877كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 878كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 879كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 885كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل ذلن كافه
الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 881دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 882دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 883دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل الخاصه للنفس وللغٌر وتسجٌلها بالشهر العمارى ولهم فى سبٌل
ذلن كافه الصالحٌات ولهم حك توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، -تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 884دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 885دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
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 - 886دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 887ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 888ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 889ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 895ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 891ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 892ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 25181114برلم 15355
 - 893كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 894كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 895كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 896كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 897كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 898كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى  ،تارٌخ 25181114 :
برلم 15355
 - 899دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 955دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 951دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعدٌل صفته من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،
تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 952دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه
بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

172

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 953دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه
بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 954دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه
بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 955ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 956ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 957ولٌد محمود ابراهٌم محمود شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 958ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 959ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 915ولٌد محمود ابراهٌم محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال
من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 911كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده
مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 912كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده
مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 913كمال عبده رٌان توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده
مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 914كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده مى
ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 915كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده مى
ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 916كمال عبده رٌان شركة تضامن تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع الشركه بدال من السٌده مى
ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 917دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع
الشركه بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 918دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع
الشركه بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
 - 919دمحم عبد الهادى سلٌمان دمحم ابو ناٌل توصٌة بسٌطة تحمٌل تم تعٌٌن مدٌر مسئول من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه لفرع
الشركه بدال من السٌده مى ممدوح شعبان احمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 15355
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 - 925العامري فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل بصفته من موصً الً متضامن /
تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح السٌد  /فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري مدٌر للشركة غٌر شرٌن والشرٌن المتضامن
/العامري فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري مجتمعٌن او منفردٌن الممثلٌن المانونٌٌن للشركة لدي جمٌع الجهات الرسمٌة واالمٌرٌة
وٌعتبروا مفوضٌن من لبل الشركاء فً كافة التصرفات بشرط ان تكون االعمال التً تصدر بعنوان للشركة وضمن غرضها ،
تارٌخ  25181115 :برلم 13212
 - 921العامري فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل بصفته من موصً الً متضامن /
تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح السٌد  /فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري مدٌر للشركة غٌر شرٌن والشرٌن المتضامن
/العامري فاروق دمحم عبد الحمٌد دمحم العامري مجتمعٌن او منفردٌن الممثلٌن المانونٌٌن للشركة لدي جمٌع الجهات الرسمٌة واالمٌرٌة
وٌعتبروا مفوضٌن من لبل الشركاء فً كافة التصرفات بشرط ان تكون االعمال التً تصدر بعنوان للشركة وضمن غرضها ،
تارٌخ  25181115 :برلم 13212
 - 922عالء الدٌن سعد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج من الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته، 5
تارٌخ  25181115 :برلم 56515
 - 923محمود عبد هللا محمود العشى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا وله حك البٌع والشراء باسم
الشركة وله حك البٌع فً اصول الشركة او التنازل والرهن وااللتراض وله الحك فً التولٌع علً عمود البٌع والرهن والتعامل مع
البنون وله توكٌل وتفوٌض الغٌر ، .تارٌخ  25181115 :برلم 73477
 - 924تامر سعودي احمد شركة مساهمة عضو مجلس من ذوى الخبرة عضو منتدب  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 81597

 - 925احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 926احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 927احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 928احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 929احمد محمود احمد محمود شركة تضامن تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 935احمد محمود احمد محمود شركة تضامن تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 931احمد محمود احمد محمود شركة تضامن تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 932احمد محمود احمد محمود شركة تضامن تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 933احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 934احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
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 - 935احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 936احمد محمود احمد محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ( مع خروج
شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد )  ،تارٌخ  25181118 :برلم 62496
 - 937عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 938عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 939تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 945احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 941علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 942حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469

برلم

برلم

برلم

 - 943رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 944احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 945عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 946عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 947عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 948تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 949احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 955علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 951حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
57469
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 - 952رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 953احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 954عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته من عضوٌة المجلس  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 955عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى ،
تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 956عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى  ،تارٌخ
 25181119 :برلم 57469
 - 957تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات
المالٌه  -تنفٌذى  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 958احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 959علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 965حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى  ،تارٌخ :
 25181119برلم 57469
 - 961رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه -
تنفٌذى  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 962احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى ،
تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 963عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن فاروس المابضة لالستثمارات المالٌه  -تنفٌذى ،
تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 964عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 965عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469

 - 966تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
 - 967احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 968علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 969حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469
برلم 57469

برلم 57469

 - 975رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
57469

برلم

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

176

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 971احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 972عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469
برلم 57469

 - 973عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 974عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469

 - 975تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 57469
برلم 57469

 - 976احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 977علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
 - 978حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469
برلم 57469

 - 979رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 985احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم

برلم 57469

 - 981عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

 - 982عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469

 - 983عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

 - 984تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 985احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 986علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 987حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469
برلم 57469

برلم 57469

 - 988رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 989احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 995عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469
برلم 57469

 - 991عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 992عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469

 - 993تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
57469
 - 994احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 995علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم

برلم

برلم 57469
برلم 57469
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 - 996حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

 - 997رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 998احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :
 - 999عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة  -مستمل  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 57469

برلم 57469
برلم 57469

 - 1555عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس
بلٌر والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف
العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة
نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من
سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1551عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر
والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف
العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة
نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من
سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1552تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد/
دونالد انجس بلٌر والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد
ٌحى ٌوسف العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه
لمباشرة نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت
البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1553احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر
والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف
العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة
نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من
سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1554علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر والسٌد/
علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف العشى
العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط
الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من سحب
واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1555حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر والسٌد/
علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف العشى
العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة نشاط
الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من سحب
واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1556رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد
انجس بلٌر والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى
ٌوسف العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه
لمباشرة نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت
البنكٌه من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
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 - 1557احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر
والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف
العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة
نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من
سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1558عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌكون للسٌد رئٌس مجلس االداره السٌد /دونالد انجس بلٌر
والسٌد /علوى دمحم تٌمور عضو مجلس االداره ممثل عن شركة فاروس المابضه للالستثمارات المالٌه والسٌد /احمد ٌحى ٌوسف
العشى العضو المنتدب حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن على كافة العمود والمشارطات واالتفالات الالزمه لمباشرة
نشاط الشركه واالعمال المرتبطه بها ولهم منفردٌن او مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع عن الشركه على كافة التعامالت البنكٌه من
سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1559عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله
بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار
والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1515عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله
بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار
والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1511تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده
والعامله بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه
والغٌر حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار
للعمار والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1512احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌة
مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه
والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار والمنمول
واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت
االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1513علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌة
مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه
والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار والمنمول
واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت
االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1514حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله بجمهورٌة
مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه
والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار والمنمول
واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود التسهٌالت
االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
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 - 1515رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده
والعامله بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه
والغٌر حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار
للعمار والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1516احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله
بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار
والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1517عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والكمبٌاالت لدى وامام كافة البنون المعتمده والعامله
بجمهورٌة مصر العربٌه او خارجها واٌضا لهم الحك فى تمثٌل الشركه مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه والتولٌع امامها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة العمود بما فٌها عمود البٌع والشراء واالٌجار للعمار
والمنمول واصول الشركه والتولٌع على عمود المروض وااللتراض وعمود الرهونات واالمتٌازات والضمانات وكافة عمود
التسهٌالت االئتمانٌه وكفالة الغٌر بكافة انواعها وكذلن تاسٌس  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1518عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض
او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1519عمرو عبدالرازق دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او
توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1525تشكٌل مجلس كالتالى /دونالد انجس بلٌر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن
فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1521احمد ٌحى ٌوسف العشى شركة مساهمة عضو منتدب الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل
الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1522علوى دمحم تٌمور شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل
الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1523حازم دمحم رضا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او توكٌل
الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1524رضوى عثمان عبدالفتاح السوٌفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى
تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1525احمد طارق محمود خلٌل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او
توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1526عالء محمود طه والى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركات ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تفوٌض او
توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181119 :برلم 57469
 - 1527وائل دمحم على عبدالواحد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم خروجه من الشركة مع استالم كافه حموله ومستحماته ، 5
تارٌخ  25181119 :برلم 85458
 - 1528تعٌٌن /اسامه مجاهد دمحم الشافعى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر  ،تارٌخ :
 25181121برلم 81597
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 - 1529اصبح /ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر  ،تارٌخ :
 25181121برلم 81597
 - 1535تعٌٌن السٌد /دمحم على دمحم على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر  ،تارٌخ :
 25181121برلم 81597
 - 1531تعٌٌن /اسامه مجاهد دمحم الشافعى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل لصندوق تحٌا مصر بال من السٌد /اوس
حمٌد الحٌانى  ،تارٌخ  25181121 :برلم 81597
 - 1532اصبح /ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لصندوق تحٌا مصر بال من السٌد /اوس حمٌد
الحٌانى  ،تارٌخ  25181121 :برلم 81597
 - 1533تعٌٌن السٌد /دمحم على دمحم على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل لصندوق تحٌا مصر بال من السٌد /اوس حمٌد
الحٌانى  ،تارٌخ  25181121 :برلم 81597
 - 1534تعٌٌن /اسامه مجاهد دمحم الشافعى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر بذات
االختصاصات والصالحٌات الممرره لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركه ونظامها االساسى  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 81597
 - 1535اصبح /ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر بذات االختصاصات
والصالحٌات الممرره لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركه ونظامها االساسى  ،تارٌخ  25181121 :برلم 81597
 - 1536تعٌٌن السٌد /دمحم على دمحم على شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن صندوق تحٌا مصر بذات االختصاصات
والصالحٌات الممرره لرئٌس مجلس االداره فى سجل تجارى الشركه ونظامها االساسى  ،تارٌخ  25181121 :برلم 81597
 - 1537منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1538منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1539منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1545منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1541عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1542عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1543عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
 - 1544عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 55134
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 - 1545منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا وله
كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1546منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا وله
كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1547منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا وله
كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1548منٌر عبد هللا حمٌد احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا وله
كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1549عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا
وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1555عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا
وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1551عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا
وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1552عبد هللا منٌر عبد هللا حمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن متفردا
وله كافة السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها ، .تارٌخ :
 25181121برلم 55134
 - 1553أحمد فتح هللا دمحم دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح  /للسٌد  /احمد فتح هللا دمحم الحك
فى تمثٌل الشركة امام الشهر العمارى والتعامل مع جمٌع البنون وفتح الحسابات باسم الشركة كما ان له حك االلتراض من البنون
والرهن وله حك بٌع اى اصل من اصول الشركة او جزء منه وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 66387
 - 1554كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

 - 1555كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1556حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1557سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

برلم 78317

 - 1558عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1559اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1565دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

برلم 78317

برلم 78317
برلم 78317
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 - 1561انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1562دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

برلم 78317

 - 1563كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

 - 1564كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1565حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1566سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

برلم 78317

برلم 78317

 - 1567عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1568اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1569دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317
برلم 78317

 - 1575انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :
 - 1571دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مستمل  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 78317

برلم 78317

برلم 78317

 - 1572كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1573كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1574حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1575سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد ،
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1576عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1577اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1578دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد ،
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1579انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1585دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب  -الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد ،
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1581كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
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 - 1582كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1583حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة
كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1584سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال
هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1585عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1586اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1587دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1588انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1589دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة للعملٌات ونائب الرئٌس التنفٌذى ممثل لشركة كونسولٌدٌتد
فاٌنانشال هولدٌنج  ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1595كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1591كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج 5
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1592حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1593سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1594عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ
 25181122 :برلم 78317
 - 1595اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1596دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1597انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1598دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
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 - 1599كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1155كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج 5
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1151حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1152سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1153عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ
 25181122 :برلم 78317
 - 1154اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1155دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1156انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1157دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1158كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1159كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج 5
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1115حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1111سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1112عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ
 25181122 :برلم 78317
 - 1113اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1114دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1115انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
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 - 1116دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1117كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1118كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج 5
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1119حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1125سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1121عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ
 25181122 :برلم 78317
 - 1122اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1123دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1124انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1125دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1126كرٌم محى الدٌن حسٌن دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1127كرٌم دمحم مدحت جالل احمد زٌن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج 5
 ،تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1128حازم عمرو محمود موسى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج ، 5
تارٌخ  25181122 :برلم 78317
 - 1129سعٌد على على زعتر شركة مساهمة عضو منتدب ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1135عمرو دمحم دمحم لمعى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ
 25181122 :برلم 78317
 - 1131اشرف محمود عباس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1132دمحمعبدالحلٌم عرفه شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
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 - 1133انور سالم عبٌد باحبٌش شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1134دمحم اٌمن دمحم صادق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن شركة كونسولٌدٌتد فاٌنانشال هولدٌنج  ، 5تارٌخ :
 25181122برلم 78317
 - 1135مرٌم مٌالد فرج اسحك شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح /للشرٌكٌن مجتمعٌن اومنفردٌن
والحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات
والمنموالت باسم الشركة ولصالحها  ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 64597
 - 1136رائد سعد جرس عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1137رائد سعد جرس عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1138مرنا وهبة شفٌك فرج شركة تضامن شرٌن موصى خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1139مرنا وهبة شفٌك فرج شركة تضامن شرٌن موصى خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1145رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1141رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1142رائد سعد جرس عبدالمالن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1143رائد سعد جرس عبدالمالن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1144مرنا وهبة شفٌك فرج توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1145مرنا وهبة شفٌك فرج توصٌة بسٌطة شرٌن موصى خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181125برلم 79419
 - 1146رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ
 25181125 :برلم 79419
 - 1147رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج من الشركة واستلم كافة حمولة ومستحماته ، 5تارٌخ
 25181125 :برلم 79419
 - 1148رائد سعد جرس عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
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 - 1149رائد سعد جرس عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1155مرنا وهبة شفٌك فرج شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1151مرنا وهبة شفٌك فرج شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1152رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1153رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1154رائد سعد جرس عبدالمالن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1155رائد سعد جرس عبدالمالن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1156مرنا وهبة شفٌك فرج توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1157مرنا وهبة شفٌك فرج توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله كافة
الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1158رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله
كافة الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1159رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع للسٌد/رٌمون رشدى فوزى وله
كافة الصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة وكذلن له الحك التولٌع منفردا فى جمٌع التعامالت مع البنون فى فتح الحسابات والسحب
واالٌداع ، 5تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 1165دمحم احمد مصطفى بدوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله وحدده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا وله حك
تمثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وفتح االعتمادات لدى البنون واٌداع وسحب اى مبلغ مالٌه من حساب الشركه
بالبنون واى اجراءات بنكٌه وفى شئون التماضى وله الحك فى بٌع اى اصل من اصول الشركه وله حك نوكً الغٌر فى كل او
بعض ما ذكر بشرط ان ٌكون ذلن صالح وباسم الشركه  ،تارٌخ  25181126 :برلم 85321
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 - 1161دمحم احمد مصطفى بدوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله وحدده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا وله حك
تمثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وفتح االعتمادات لدى البنون واٌداع وسحب اى مبلغ مالٌه من حساب الشركه
بالبنون واى اجراءات بنكٌه وفى شئون التماضى وله الحك فى بٌع اى اصل من اصول الشركه وله حك نوكً الغٌر فى كل او
بعض ما ذكر بشرط ان ٌكون ذلن صالح وباسم الشركه  ،تارٌخ  25181126 :برلم 85321
 - 1162احمد فؤاد دمحم الماحى توصٌة بسٌطة شرٌن موصى وله وحدده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا وله حك تمثٌل
الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وفتح االعتمادات لدى البنون واٌداع وسحب اى مبلغ مالٌه من حساب الشركه بالبنون
واى اجراءات بنكٌه وفى شئون التماضى وله الحك فى بٌع اى اصل من اصول الشركه وله حك نوكً الغٌر فى كل او بعض ما ذكر
بشرط ان ٌكون ذلن صالح وباسم الشركه  ،تارٌخ  25181126 :برلم 85321
 - 1163احمد فؤاد دمحم الماحى توصٌة بسٌطة شرٌن موصى وله وحدده حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا وله حك تمثٌل
الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وفتح االعتمادات لدى البنون واٌداع وسحب اى مبلغ مالٌه من حساب الشركه بالبنون
واى اجراءات بنكٌه وفى شئون التماضى وله الحك فى بٌع اى اصل من اصول الشركه وله حك نوكً الغٌر فى كل او بعض ما ذكر
بشرط ان ٌكون ذلن صالح وباسم الشركه  ،تارٌخ  25181126 :برلم 85321
ٌ - 1164سرى جورج امٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم خروجه واستالم كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ 25181126 :
برلم 25374
ٌ - 1165سرى جورج امٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم خروجه واستالم كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ 25181126 :
برلم 25374
 - 1166انطوان نعمان داود شاعر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم خروجه واستالم كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181126برلم 25374
 - 1167انطوان نعمان داود شاعر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم خروجه واستالم كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181126برلم 25374
ٌ - 1168سرى جورج امٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و تعدبل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من انطوان نعمان داود
شاعر منفردا وٌمثل الشركة وٌنوب عنها فى جمٌع التصرفات والمعامالت بما فى ذلن حك الشراء لجمٌع اصول الشركة والمنموالت
والسٌارات للنفس او للغٌر  ،تارٌخ  25181126 :برلم 25374
ٌ - 1169سرى جورج امٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و تعدبل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من انطوان نعمان داود
شاعر منفردا وٌمثل الشركة وٌنوب عنها فى جمٌع التصرفات والمعامالت بما فى ذلن حك الشراء لجمٌع اصول الشركة والمنموالت
والسٌارات للنفس او للغٌر  ،تارٌخ  25181126 :برلم 25374
 - 1175انطوان نعمان داود شاعر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و تعدبل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من انطوان نعمان
داود شاعر منفردا وٌمثل الشركة وٌنوب عنها فى جمٌع التصرفات والمعامالت بما فى ذلن حك الشراء لجمٌع اصول الشركة
والمنموالت والسٌارات للنفس او للغٌر  ،تارٌخ  25181126 :برلم 25374
 - 1171انطوان نعمان داود شاعر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و تعدبل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من انطوان نعمان
داود شاعر منفردا وٌمثل الشركة وٌنوب عنها فى جمٌع التصرفات والمعامالت بما فى ذلن حك الشراء لجمٌع اصول الشركة
والمنموالت والسٌارات للنفس او للغٌر  ،تارٌخ  25181126 :برلم 25374
 - 1172على عبد العزٌز على عوض توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌضاف الى بند االدارة والتولٌع  /له الحك فى االلتراض من
البنون بمفردة دون موافمة الشرٌن االخر واما حك البٌع والرهن ٌجب موافمة الشركاء على ذلن مجتمعٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 72151
 - 1173مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن -
وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
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 - 1174مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن -
وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1175مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن -
وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1176مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن -
وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1177نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -وتعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1178نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -وتعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1179نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -وتعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1185نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل صفتها من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -وتعدٌل حك االدارة
والتولٌع لتصبح نعمات حسن فولى منفرده  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1181مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن
وخروج عدد  3شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1182مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن
وخروج عدد  3شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1183مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن
وخروج عدد  3شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1184مدحت عبد العظٌم على بدر توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن
وخروج عدد  3شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1185نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن وخروج عدد 3
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1186نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن وخروج عدد 3
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1187نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن وخروج عدد 3
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1188نعمات حسن فولى توصٌة بسٌطة تحمٌل خروج من الشركة للوفاه ودخول ورثتة وخروج اخرٌن وخروج عدد 3
شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 1189شٌماء لبٌب مصطفى السعداوى شركة تضامن شرٌن متخارج خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1195شٌماء لبٌب مصطفى السعداوى شركة تضامن شرٌن متخارج خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
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 - 1191عماد احمد شافعى عبد المعطى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1192عماد احمد شافعى عبد المعطى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1193دمحم ابو المعاطىأحمد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1194دمحم ابو المعاطىأحمد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،
تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1195شٌماء لبٌب مصطفى السعداوى شركة تضامن شرٌن متخارج تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1196شٌماء لبٌب مصطفى السعداوى شركة تضامن شرٌن متخارج تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1197عماد احمد شافعى عبد المعطى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1198عماد احمد شافعى عبد المعطى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1199دمحم ابو المعاطىأحمد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1255دمحم ابو المعاطىأحمد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االدارة االدارة والتولٌع لتصبح  /دمحم ابو
المعاطىأحمد منفردا  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 1251عمرو دمحم حسن ندا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االداره والتولٌع والتعامالت المالٌة والبنكٌةلتصبح /
للطرف االول  -عمرو دمحم حسن ندا والطرف الثالث احمد سامى محسن فتحى عباس مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافة
الصالحٌات والسلطات فى ابرام العمود واالتفالات والتعامل مع البنون من السحب واالٌداع وااللتراض فٌما ٌخص النشاط  ،تارٌخ :
 25181127برلم 78479
 - 1252خلف سلٌمان دمحم احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181127برلم 58557
 - 1253خلف سلٌمان دمحم احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181127برلم 58557
 - 1254دمحم مرعى ابراهٌم عٌد شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 58557
 - 1255دمحم مرعى ابراهٌم عٌد شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 58557
 - 1256ابراهٌم مرعى ابراهٌم شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 58557
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 - 1257ابراهٌم مرعى ابراهٌم شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 58557
 - 1258خلف سلٌمان دمحم احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى ابراهٌم
عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات واالفراد
والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1259خلف سلٌمان دمحم احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى ابراهٌم
عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات واالفراد
والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1215دمحم مرعى ابراهٌم عٌد شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى
ابراهٌم عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات
واالفراد والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1211دمحم مرعى ابراهٌم عٌد شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى
ابراهٌم عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات
واالفراد والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1212ابراهٌم مرعى ابراهٌم شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى ابراهٌم
عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات واالفراد
والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1213ابراهٌم مرعى ابراهٌم شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد  /ابراهٌم مرعى ابراهٌم
عٌد والسٌد  /دمحم مرعى ابراهٌم عٌد مجتمعٌن او منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة والهٌئات والشركات واالفراد
والشركات ولهم حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب  ، .تارٌخ  25181127 :برلم 58557
 - 1214عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1215عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1216زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1217زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1218زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1219زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1225حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1221حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1222حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1223حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

ٌ - 1224اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

ٌ - 1225اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لبول استمالته  ، 5تارٌخ 25181127 :
63258

برلم
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 - 1226عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1227عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1228زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 63258
 - 1229زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ
 25181127 :برلم 63258
 - 1235زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1231زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1232حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1233حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1234حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1235حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
ٌ - 1236اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر ،
تارٌخ  25181127 :برلم 63258
ٌ - 1237اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر ،
تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1238عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1239عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1245زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1241زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1242زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
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 - 1243زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1244حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1245حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1246حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1247حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
ٌ - 1248اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
ٌ - 1249اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى 5مرف ابو ظبى االسالمى -مصر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 63258
 - 1255عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1251عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1252زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1253زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1254زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
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 - 1255زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1256حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك التولٌع
على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى على كافة
العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة العمود
والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1257حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك التولٌع
على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى على كافة
العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة العمود
والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1258حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1259حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله حك
التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر العمارى
على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة االسالمٌة وكافة
العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
ٌ - 1265اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله
حك التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر
العمارى على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة
االسالمٌة وكافة العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
ٌ - 1261اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والرئٌس التنفٌذى و منحه كافة الصالحٌات منفردا وله
حك التولٌع على كافة اعمال الشركة وكذلن التولٌع لدى البنون والشركات والهٌئات والمصالح الحكومٌة والتولٌع لدى الشهر
العمارى على كافة العمود والمستندات واالعمال التى تخص الشركة والحصول على التموٌل من البنون طبما لمبادئ الشرٌعة
االسالمٌة وكافة العمود والمعامالت المالٌة على البنون واتخاذ اجراءات استصدار التراخٌص الالزمة لمزاولة نشاط من الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والتعامل مع كافة الجهات الرسمٌة والرلابٌة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1262عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
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 - 1263عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1264زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاال ت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1265زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1266زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1267زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1268حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة
المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة االعمال
الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة لالتصاالت
والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح الشركة، 5
تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1269حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة للرلابة
المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة االعمال
الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة لالتصاالت
والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح الشركة، 5
تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1275حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
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 - 1271حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
ٌ - 1272اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
ٌ - 1273اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التى تحكم نشاط الشركة وكذلن التعامل مع الهٌئة العامة
للرلابة المالٌة والبورصة المصرٌة وكذلن تجدٌد وانهاء التراخٌص الخاصة بالسٌارات والتعامل مع مصلحة الضرائب على كافة
االعمال الضرٌبٌة والتولٌع على كافة المستندات والطعون امام مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمٌاة والشركة المصرٌة
لالتصاالت والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة ولها الحك فى تفوٌض اوتوكٌل الغٌر فى بعض فى اختصاصاته بما ٌحمك مصالح
الشركة ، 5تارٌخ  25181127 :برلم 63258
 - 1274عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1275عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1276زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1277زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1278زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1279زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1285حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1281حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1282حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1283حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

ٌ - 1284اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

ٌ - 1285اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1286عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258
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برلم

 - 1287عبدالكرٌم توحٌد هالل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258
 - 1288زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1289زٌنب هانى ابراهٌم هاشم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1295زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1291زهٌر حماده ادرٌس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1292حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1293حاتم رضا ابراهٌم دمحم شركة مساهمة عضو منتدب غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1294حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

 - 1295حسن سلٌمان عثمان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 63258

ٌ - 1296اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

ٌ - 1297اسل دمحم بهاء الدٌن الحٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  -مستمل  ،تارٌخ 25181127 :
63258

برلم

 - 1298سلوى دمحم جمال السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /ناجى عبدهللا محمود وسلوى دمحم
جمال السٌد مجتمعٌن او منفردٌن فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة والحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وجمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات لبنكٌة والسحب واالٌداع
والتحوٌالت وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة المعامالت البنكٌة وااللتراض والرهن وبٌع وشراء
اصول واراضى وسٌارات وممتلكات الشركة ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 62345
 - 1299ناجى عبدهللا محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح  /ناجى عبدهللا محمود وسلوى دمحم
جمال السٌد مجتمعٌن او منفردٌن فى ذلن كافة السلطات والصالحٌات وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة والحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وجمٌع البنون والمصارف والتولٌع على الشٌكات لبنكٌة والسحب واالٌداع
والتحوٌالت وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة المعامالت البنكٌة وااللتراض والرهن وبٌع وشراء
اصول واراضى وسٌارات وممتلكات الشركة ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 62345
 - 1355محمود فتحى احمد عبد الحلٌم توصٌة بسٌطة تحمٌل تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن منفردا وله
كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اغراضها كما
له حك الرهن وااللتراض من البنون والسحب واالٌداع والتولٌع منفردا  ،تارٌخ  25181128 :برلم 51913
 - 1351عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل تم دخوله كشرٌن متضامن -دخول شرٌن موصً مذكور اسمه
بعمد التعدٌل -تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنان السٌد  /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود والسٌد  /عبدالمنعم
علً عبدالمنعم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة وعلً االخص وزارة السٌاحة والتأمٌنات
االجتماعٌة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن
وحك التولٌع امام كافة البنون فً فتح الحسابات والتولٌع  ،تارٌخ  25181128 :برلم 68882
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 - 1352عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود توصٌة بسٌطة تحمٌل علً الشٌكات والسحب وحك المصادلة علً الحسابات المدٌنة
والدائنة اما فٌما ٌخص عمل خطابات الضمان وفكها والمرض والرهن بضمان ممتلكاتها وكذلن بٌع السٌارات وكافه االعمال
المصرفٌة امام كافه البنون كل ذلن ضمن اغراض الشركة فٌكون للسٌد /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود منفردا وله حك توكٌل الغٌر
فً كل او بعض ما ذكر  ، 5تارٌخ  25181128 :برلم 68882
 - 1353اٌمن فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1354احمد فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1355شرٌف فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5
تارٌخ  25181128 :برلم 27523
 - 1356اٌمن فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1357احمد فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1358شرٌف فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5
تارٌخ  25181128 :برلم 27523
 - 1359اٌمن فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1315احمد فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1311شرٌف فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1312اٌمن فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1313احمد فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1314شرٌف فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1315اٌمن فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1316احمد فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1317شرٌف فكرى اسماعٌل توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5
تارٌخ  25181128 :برلم 27523
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 - 1318اٌمن فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ :
 25181128برلم 27523
 - 1319احمد فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  ، 5تارٌخ
 25181128 :برلم 27523
 - 1325شرٌف فكرى اسماعٌل شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ، 5
تارٌخ  25181128 :برلم 27523
 - 1321دمحم سالم عطٌه عبده توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181129برلم 85335
 - 1322دمحم سالم عطٌه عبده توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ :
 25181129برلم 85335
برلم 19476

 - 1323مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1324شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1325غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1326عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1327احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 19476

برلم 19476

 - 1328السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1329حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1335دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1331طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1332عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1333امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غٌر تنفٌذى  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476
برلم 19476

برلم 19476

 - 1334مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1335شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1336غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

برلم 19476

 - 1339السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
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برلم

برلم 19476

 - 1337عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1338احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم
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 - 1345حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1341دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 19476
برلم 19476

 - 1342طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1343عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1344امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

برلم 19476
برلم

 - 1345مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1346شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476
 - 1347غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1348عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1349احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 19476

برلم 19476

 - 1355السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1351حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1352دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476

 - 1353طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1354عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :
 - 1355امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 19476
برلم 19476

برلم 19476

 - 1356مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1357شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1358غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1359عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1365احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
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 - 1361السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1362حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1363دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1364طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1365عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1366امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادارت  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1367مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1368شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1369غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1375عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1371احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1372السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1373حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1374دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1375طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1376عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1377امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1378مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1379شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1385غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1381عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1382احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1383السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1384حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1385دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1386طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1387عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1388امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1389مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1395شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1391غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1392عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1393احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1394السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

203

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1395حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1396دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1397طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1398عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1399امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1455مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1451شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1452غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1453عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1454احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1455السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1456حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1457دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1458طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1459عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1415امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن البنن المصرى لتنمٌة الصادرات  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1411مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
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 - 1412شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
برلم

 - 1413غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

 - 1414عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
برلم

 - 1415احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

 - 1416السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1417حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1418دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1419طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1425عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1421امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1422مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1423شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ :
 25181129برلم 19476
 - 1424غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1425عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1426احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1427السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1428حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
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 - 1429دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1435طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1431عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 19476
 - 1432امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثل عن بنن االستثمار المومى  ،تارٌخ 25181129 :
19476

برلم

 - 1433مرفت زهدى السٌد سلطان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه
جدٌده منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى
ولت  ،تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1434شحاته عبدالشافى حسب احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه
جدٌده منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى
ولت  ،تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1435غاده الجوهرى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده منها
ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1436عالء الدٌن عادل جودة شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده
منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1437احمد دمحم جالل شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده منها
ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1438السٌد دمحم دمحم ابو الممصان شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه
جدٌده منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى
ولت  ،تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1439حامد حسونه حسن حسٌب شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه
جدٌده منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى
ولت  ،تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1445دمحم دمحم ابو السعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده منها
ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1441طارق غالب عبدالرحمن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده
منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
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 - 1442عال عبدالوهاب الجرف شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده
منها ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1443امل عبدالحمٌد دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة احد المدٌرٌن العاملٌن بالشركه -وذلن لفترة عضوٌه جدٌده منها
ثالث سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء الجمعٌه العمومٌه الماثله مع عدم اخالل حك الشخص المعنوى فى تغٌٌر ممثله فى اى ولت ،
تارٌخ  25181129 :برلم 19476
 - 1444معتز دمحم السٌد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بدال من محمود انور جاد  ،تارٌخ 25181129 :
81514

برلم

 - 1445رانٌا محمود صالح الدٌن عفٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بدال من محمود انور جاد  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 81514
 - 1446ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم الزٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بدال من محمود انور جاد  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 81514
 - 1447معتز دمحم السٌد صالح شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبدال السٌد /معتز دمحم السٌد صالح بدال من السٌد /محمود
انور جاد فى صالحٌات التولٌع عن الفئه (أ) على تبمى جمٌع الصالحٌات الوارده بالسجل التجارى كما هى  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 81514
 - 1448رانٌا محمود صالح الدٌن عفٌفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة استبدال السٌد /معتز دمحم السٌد صالح بدال من
السٌد /محمود انور جاد فى صالحٌات التولٌع عن الفئه (أ) على تبمى جمٌع الصالحٌات الوارده بالسجل التجارى كما هى  ،تارٌخ :
 25181129برلم 81514
 - 1449ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم الزٌنى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استبدال السٌد /معتز دمحم السٌد صالح بدال من
السٌد /محمود انور جاد فى صالحٌات التولٌع عن الفئه (أ) على تبمى جمٌع الصالحٌات الوارده بالسجل التجارى كما هى  ،تارٌخ :
 25181129برلم 81514
 - 1455رامى عادل عبدالمسٌح جالب شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ،
تارٌخ  25181129 :برلم 72891
 - 1451ماٌكل سامى فرج غبور شركة تضامن شرٌن متضامن خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  ،تارٌخ
 25181129 :برلم 72891
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شهاب الدٌن طلعت دمحم دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181151 :
59752

برلم

 - 2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /طلعت دمحم وشركاة توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181151 :
برلم 59752
 - 3تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /هبه دمحم توفٌك وشركاها شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
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 - 4ولٌد احمد حسن سلٌمان وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181151 :
61565

برلم

 - 5تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /طارق احمد حسن سلٌمان وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181151برلم 61565
 - 6دمحم سٌد عواد وشركائه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181154 :

برلم 68718

 - 7تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم سٌد عواد وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
 - 8دمحم سٌد عواد وشركائه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181154 :

برلم 68718

 - 9تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم سٌد عواد وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181154برلم 68718
 - 15تعدٌل االسم التجارى الى  /مصطفى فرحان حماد وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181155برلم 78464
 - 11نادٌة فرحان وشرٌكها توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181155 :

برلم 78464

 - 12شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 13عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 14عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 15تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  5شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 16تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان شركة تضامن مسجل و مشهر
عنه شركة تضامن  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 17شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 18عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 19عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 25تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  5توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر
عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
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 - 22شركه عاصم حمدي وعبدالرؤف دمحم عبداللطٌف جاهٌن شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 23عبد الروؤف دمحم وسلوي فوزي وشركاهم شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 24عبد الرؤوف دمحم وعمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد وشركاهم شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181155برلم 46195
 - 25تعدل الً  /عمر عبد العزٌز وفوزٌه سٌد  5شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181155 :
برلم 46195
 - 26تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزٌة سٌد احمد دمحم العرٌان واحمد بن صالح بن دمحم الفوزان شركة تضامن مسجل و مشهر
عنه شركة تضامن  ،تارٌخ  25181155 :برلم 46195
 - 27المهندس  /حسٌن مصطفى حسٌن فهمى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181156برلم 44297
 - 28تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /على نادر محمود بدر وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181156برلم 68455
 - 29سمر حسٌن وصفى وشرٌكها توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181156 :
 - 35مصطفى دمحم وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181157 :

برلم 68455

برلم 68535

 - 31تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/احمد عابدٌن مصطفى وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181158برلم 64897
برلم 64897

 - 32ابراهٌم سعٌد دمحم وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181158 :

 - 33تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/احمد عابدٌن مصطفى وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181158برلم 64897
 - 34ابراهٌم سعٌد دمحم وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181158 :
 - 35سعٌد مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181111 :

برلم 64897
برلم 33455

 - 36محمود على عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181111 :

برلم 67315

 - 37تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/خالد السٌد خالد دمحم نوفل وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 67315
 - 38تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /خالد السٌد خالد دمحم نوفل وشرٌكتة توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ
 25181111 :برلم 67315
 - 39حنان شهدى وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181111 :

برلم 4516

 - 45منً احمد سعٌد وشرٌكٌها شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181111 :

برلم 4516

 - 41تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ
 25181111 :برلم 4516
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 - 42حنان شهدى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181111 :

برلم 4516
برلم 4516

 - 43منً احمد سعٌد وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181111 :

 - 44تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شٌروٌت شافعى حسن وشرٌكتها توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ
 25181111 :برلم 4516
 - 45دمحم عالء الدٌن مصطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181111 :
72847

برلم

 - 46تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /دمحم عالء الدٌن دمحم مصطفً وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181111 :برلم 72847
 - 47تعدٌل االسم التجارى الى /عالء الدٌن دمحم مصطفى وهدان وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181111 :برلم 72847
 - 48دمحم عالء الدٌن مصطفى وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181111 :
72847

برلم

 - 49تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /دمحم عالء الدٌن دمحم مصطفً وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181111 :برلم 72847
 - 55تعدٌل االسم التجارى الى /عالء الدٌن دمحم مصطفى وهدان وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181111 :برلم 72847
 - 51مهندس  /حسٌن حلمً وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181112 :
47921

برلم

 - 52مهندس  /حسٌن حلمً وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181112 :
47921

برلم

ٌ - 53اسر فهٌم السٌد وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 73274

ٌ - 54اسر فهٌم السٌد وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 73274

 - 55دمحم مسعود مراجى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181113 :
 - 56موافى دمحم محرم وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181113 :

برلم 66625
برلم 62214

 - 57تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 62214
 - 58تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 59تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 65تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 61موافى دمحم محرم وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181113 :
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 - 62تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 62214
 - 63تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 64تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 65تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 66موافى دمحم محرم وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181113 :

برلم 62214

 - 67تعدٌل االسم الى  /احمد خلف دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 62214
 - 68تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج على وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 69تعدٌل االسم التجارى الى  /اٌمن دمحم دمحم سٌد وشرٌكة توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 75تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كمال فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 62214
 - 71احمد ٌاسٌن عوٌس وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181113 :

برلم 71536

 - 72تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم احمد ٌاسٌن عوٌس وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181113برلم 71536
 - 73حجاج مرعً ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181114 :
55574

برلم

 - 74حجاج مرعً ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 55574

 - 75محمود عبد هللا محمود وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181115 :
73477
 - 76محمود رضوان دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181115 :
 - 77دمحم عادل عبدالمنعم وشركاه  5توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181118 :
75635

برلم

برلم 56515
برلم

 - 78مصطفى على وشرٌكه عبدالمنعم على سٌد على شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 21394
 - 79جورج بطرس ٌوسف وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181119 :

برلم 64975

 - 85تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /جورج بطرس ٌوسف وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181119برلم 64975
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برلم

 - 81وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181119 :
85458

 - 82ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181119برلم 25575
 - 83ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181119برلم 25575
 - 84خالد دمحم ودمحم فتحً شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181121 :

برلم 73468

 - 85شركة انس عادل دمحم المغربى وشرٌكته ٌاسمٌن احمد على عبد الرحمن شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181121 :برلم 76241
 - 86انفٌنٌتى للنشروالتوزٌع  /دمحم عباس وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 52223
برلم 63342

 - 87عماد عبدالحلٌم وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181122 :

 - 88نبٌل احمد منصور وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181122 :
 - 89تامر نبٌل احمد وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 1435
برلم 1435

 - 95تعدٌل اسمها لتصبح /تامر نبٌل منصور وشرٌكته توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181122برلم 1435
 - 91نببل احمد منصور وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181122 :
 - 92ناهد عزت وشركاءها توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 1435

برلم 1435

 - 93نبٌل احمد منصور وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181122 :
 - 94تامر نبٌل احمد وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 1435
برلم 1435

 - 95تعدٌل اسمها لتصبح /تامر نبٌل منصور وشرٌكته شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181122برلم 1435
 - 96نببل احمد منصور وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181122 :
 - 97ناهد عزت وشركاءها شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181122 :

برلم 1435

برلم 1435

ٌ - 98سرى رشاد عبدالمعبود وشركاه توصٌة بسٌطة مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181122 :
75545

برلم

 - 99االشراف للمماوالت واالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181125برلم 64524
 - 155اشرف الماضى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181125 :

برلم 64524

 - 151تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مجموعة الماضى وشركاه لالستثماروالتنمٌه ( اٌجٌدكو) توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه
توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ  25181125 :برلم 64524
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 - 152االشراف للمماوالت واالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ
 25181125 :برلم 64524
 - 153اشرف الماضى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181125 :

برلم 64524

 - 154تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /مجموعة الماضى وشركاه لالستثماروالتنمٌه ( اٌجٌدكو) توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه
توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ  25181125 :برلم 64524
 - 155فاروق جرجس فاروق وشرٌكته شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181125 :
64597

برلم

برلم

 - 156رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181125 :
79419

 - 157تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 79419
برلم

 - 158رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181125 :
79419

 - 159تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 79419
برلم

 - 115رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181125 :
79419

 - 111تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181125 :برلم 79419
برلم

 - 112رائد سعد جرس عبدالمالن وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181125 :
79419

 - 113تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/رٌمون رشدى فوزى مٌخائٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181125 :برلم 79419
 - 114وائل عجاج وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181125 :

برلم 46656

 - 115تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181125برلم 46656
 - 116وائل عجاج وشركاه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181125 :

برلم 46656

 - 117تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /وائل عجاج وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ :
 25181125برلم 46656
 - 118دمحم احمد مصطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181126 :

برلم 85321

 - 119شركة رٌفولتا اى فى اى  Revolta Egypt EVIتوصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ :
 25181126برلم 85321
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 - 125تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /عبدالمادر عبدالحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 121عبد المادر عبد الحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181126 :
برلم 58435
 - 122الحمد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة (فسب اٌجٌبت) توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 123تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /عبدالمادر عبدالحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 124عبد المادر عبد الحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181126 :
برلم 58435
 - 125الحمد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة (فسب اٌجٌبت) توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 126تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /عبدالمادر عبدالحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 127عبد المادر عبد الحمٌد دمحم ٌوسف وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181126 :
برلم 58435
 - 128الحمد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة (فسب اٌجٌبت) شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ،
تارٌخ  25181126 :برلم 58435
 - 129شركه مالن محمود دمحم وشرٌكتها توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :
71954

برلم

 - 135شركه مالن محمود دمحم وشرٌكتها توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :
71954

برلم

 - 131تعدٌل االسم التجارى الى  /نعمات حسن فولى وشركاها مع بماء السمة التجارٌة كما هى توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر
عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 132نعمات حسن فولى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 27657

 - 133تعدل الى  /احمد دمحم وجدى وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :
27657

برلم

 - 134تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح /مدحت عبد العظٌم على بدر وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة
بسٌطة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 27657
 - 135على عبد العزٌز وشرٌكه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 72151

 - 136تعدٌل االسم التجارى الى  /دمحم ابو المعاطى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى شركة تضامن مسجل و مشهر عنه
شركة تضامن  ،تارٌخ  25181127 :برلم 65325
 - 137عماد احمد شافعى وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181127 :
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برلم 59256

 - 138دكتور احمد سٌد وشرٌكه شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 25181128 :

 - 139المصرٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة -اٌمن -عٌد عبد الرؤف واشرف اسماعٌل شركة تضامن مسجل و مشهر عنه شركة
تضامن  ،تارٌخ  25181128 :برلم 66371
 - 145اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده وشركاه توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 68882
 - 141أحمد طارق وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 73825

 - 142هشام فكرى اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 27523

 - 143هشام فكرى اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 27523

 - 144هشام فكرى اسماعٌل وشركاه شركة تضامن ثابت التارٌخ شركة تضامن  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 27523

 - 145هشام فكرى اسماعٌل وشركاه شركة تضامن ثابت التارٌخ شركة تضامن  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 27523

 - 146عمرو طه احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 55259

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عادل فاروق حسٌن على سارى حتى  ، 9265 18/15/2523تارٌخ 25181151 :
 - 2اشرف سعٌد خلٌل مكرم سارى حتى ، 9292 17/8/2523تارٌخ 25181151 :

برلم 46941
برلم 34398

 - 3طارق عبد المنعم احمد سارى حتى  ، 9322 12/57/2518تارٌخ 25181154 :

برلم 15926

 - 4طارق عبد المنعم احمد سارى حتى  ، 2923 12/57/2523تارٌخ 25181154 :

برلم 15926

 - 5مجدي لوٌس جورجً مٌخائٌل سارى حتى  ، 9348 13/8/2521تارٌخ 25181154 :
 - 6هانى فٌكتور فهمى

 ، 9343تارٌخ 25181154 :

برلم 35535

 - 7هانى فٌكتور فهمى سارى حتى  ، 9344 1/5/2522تارٌخ 25181154 :
 - 8حماده رشاد لالستٌراد والتصدٌر

برلم 54454

 ، 9315تارٌخ 25181154 :

برلم 35535

برلم 56476

 - 9حماده رشاد لالستٌراد والتصدٌر سارى حتى  ، 9316 14/3/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 56476
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 - 15دمحم دمحم حسانٌن سارى حتى  ، 9358 29/9/2521تارٌخ 25181154 :
 - 11مٌنى ماركت الصغٌر

 ، 9396تارٌخ 25181155 :

برلم 14427

 - 12مٌنى ماركت الصغٌر

 ، 9397تارٌخ 25181155 :

برلم 14427

برلم 6555

 - 13مٌنى ماركت الصغٌر سارى حتى  ، 9398 26/3/2525تارٌخ 25181155 :
 - 14حنٌن عبد هللا خلٌل غناجه

 ، 9387تارٌخ 25181155 :

برلم 54511

 - 15حنٌن عبد هللا خلٌل غناجه

 ، 9387تارٌخ 25181155 :

برلم 54511

برلم 14427

 - 16حنٌن عبد هللا خلٌل غناجه سارى حتى  ، 9387 25/8/2521تارٌخ 25181155 :

برلم 54511

 - 17حنٌن عبد هللا خلٌل غناجه سارى حتى  ، 9388 25/8/2521تارٌخ 25181155 :
 - 18دمحم سعٌد احمد الصفتى سارى حتى  ، 9374 3/3/2523تارٌخ 25181155 :
 - 19دمحم حامد عبد المجٌد سارى حتى  ، 9451 14/2/2519تارٌخ 25181155 :
 - 25وائل دمحم حسٌن كرٌم

 ، 9353تارٌخ 25181155 :

برلم 35265

 - 21وائل دمحم حسٌن كرٌم

 ، 9354تارٌخ 25181155 :

برلم 35265

 - 22وائل دمحم حسٌن كرٌم

 ، 9355تارٌخ 25181155 :

برلم 35265

برلم 63668
برلم 22577

 - 23هبة الرفاعى محمود طلبة سارى حتى  ، 9425 11/4/2525تارٌخ 25181156 :
 - 24سلوي كمال الدٌن مصطفى

 ، 9423تارٌخ 25181156 :

برلم 7311

 - 25سلوي كمال الدٌن مصطفى

 ، 9424تارٌخ 25181156 :

برلم 7311

برلم 54511

برلم 59643

 - 26محمود حمدى احمد عمر ساري حتً  ، 9415 27/11/2522تارٌخ 25181156 :

برلم 51856

 - 27احمد صالح عبد العزٌز دمحم ساري حتً  ، 9438 9/1/2519تارٌخ 25181156 :

برلم 47368

 - 28حسام الدٌن حسن دمحم مصطفى ساري حتً  ، 9443 27/8/2523تارٌخ 25181156 :

برلم 58237

 - 29محمود حمدي احمد عمر ساري حتً  ، 9414 35/9/2525تارٌخ 25181156 :

برلم 51856

 - 35عمرو نبٌل انست احمد سارى حتى  ، 9485 25/11/2522تارٌخ 25181157 :

برلم 19895

 - 31عبدهللا احمدعطٌه

 ، 9472تارٌخ 25181157 :

برلم 16895

 - 32عبدهللا احمدعطٌه

 ، 9473تارٌخ 25181157 :

برلم 16895

 - 33عبدهللا احمدعطٌه

 ، 9474تارٌخ 25181157 :

برلم 16895

 - 34عبدهللا احمدعطٌه

 ، 9475تارٌخ 25181157 :

برلم 16895

 - 35عبدهللا احمدعطٌه

 ، 9476تارٌخ 25181157 :

برلم 16895

 - 36عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

 ، 9494تارٌخ 25181157 :

برلم 52349
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برلم 52349

 - 37عبد الرحمن حسن عبد الرحمن سارى حتى  ، 9495 19/12/2525تارٌخ 25181157 :
 - 38شادى سٌد عباس مرسى عبد العال سارى حتى  ، 9485 9/11/2523تارٌخ 25181157 :
 - 39ثرٌا مصطفى احمد حمٌده

 ، 9477تارٌخ 25181157 :

برلم 15874

 - 45ثرٌا مصطفى احمد حمٌده

 ، 9478تارٌخ 25181157 :

برلم 15874

برلم 64245

 - 41حسٌن عبد اللطٌف عبد اللطٌف سارى حتى  ، 9515 22/9/2523تارٌخ 25181157 :

برلم 452

 - 42حسٌن عبد اللطٌف عبد اللطٌف سارى حتى  ، 9511 9/11/2523تارٌخ 25181157 :

برلم 452

 - 43ناجى عبدالرحٌم احمد عبدالمحسن سارى حتى  ، 9554 7/9/2522تارٌخ 25181157 :
 - 44شعبان امام دمحم  12/8/2519سارى حتى  ، 9555تارٌخ 25181158 :

برلم 1759

 - 45شعبان دمحم امام  12/8/2519سارى حتى  ، 9555تارٌخ 25181158 :

برلم 1759

 - 46ثرٌا مصطفى احمد حمٌده

 ، 9479تارٌخ 25181158 :

برلم 15874

 - 47ماهر دمحم لرنى ساري حتً  ، 9541 2/8/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 31287

 - 48محمود عبدالفتاح السٌد خلٌل سارى حتى ، 9525 8/2/2523تارٌخ 25181158 :
 - 49دٌنا محمود احمد حسن  15/2/2519سارى حتى  ، 9547تارٌخ 25181158 :

برلم 45383
برلم 58659

 - 55سمٌر عثمان سٌد ابوالعال سارى حتى  ، 9545 22/11/2523تارٌخ 25181158 :
 - 51اشرف فاٌز فكرى حناوى سعد لناوى

برلم 62132

 ، 9532تارٌخ 25181158 :

برلم 21961

برلم 58395

 - 52اشرف فاٌز فكرى حناوى سعد لناوى ساري حتً  ، 9533 5/11/2523تارٌخ 25181158 :
 - 53سعٌد احمد مصطفى احمد

 ، 9572تارٌخ 25181111 :

برلم 58534

 - 54سعٌد احمد مصطفى احمد سارى حتى  ، 9573 22/6/2523تارٌخ 25181111 :
 - 55ابراهٌم رمسٌس ابراهٌم

 ، 9553تارٌخ 25181111 :

 - 57سٌد تهامى عبدهللا سارى حتى  ، 9589 5/7/2523تارٌخ 25181111 :
 - 58احمد احمد دمحم البرعى

برلم 58534

برلم 31347

 - 56فوزي السٌد حسن سعٌد سارى حتى  ، 9565 2/9/2521تارٌخ 25181111 :

 ، 9586تارٌخ 25181111 :

برلم 58395

برلم 42431

برلم 21118

برلم 49854

 - 59احمد دمحم خلٌل دمحم سارى حتى  ، 9585 8/11/2521تارٌخ 25181111 :

برلم 55366

 - 65احمد دمحم صالح عمر سارى حتى  ، 9585 17/2/2519تارٌخ 25181111 :

برلم 47577

 - 61دمحم احمد دمحم سرحان ساري حتً  ، 9658 22/6/2523تارٌخ 25181112 :

برلم 58537

 - 62شرٌف عزت دمحم غرٌب سارى حتى ، 9652 7/12/2523تارٌخ 25181112 :

برلم 35352

 - 63محمود احمد عبد الحمٌد احمد سارى حتى  ، 9624 16/9/2521تارٌخ 25181112 :

برلم 54783
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 - 64محروس شفٌك مٌخائٌل سارى حتى  ، 9642 8/9/2523تارٌخ 25181112 :
 - 65عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9646تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

 - 66عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9647تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

 - 67عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9648تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

 - 68عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9649تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

 - 69عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9655تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

 - 75عبدهللا دمحم فهمى

 ، 9651تارٌخ 25181112 :

برلم 3545

برلم 34575

برلم 15774

 - 71شرٌف فاضل امٌن مرسال سارى حتى  ، 9644 18/6/2523تارٌخ 25181112 :

 - 72شرٌف مرسال لالشغال المعدنٌة والخدمات البترولٌة سارى حتى  ، 9644 18/6/2523تارٌخ 25181112 :
15774
 - 73شرٌف مرسال لالشغال المعدنٌة سارى حتى  ، 9644 18/6/2523تارٌخ 25181112 :
 - 74شرٌف مرسال لالشغال المعدنٌة سارى حتى  ، 9645 8/4/2519تارٌخ 25181112 :
 - 75سامً فاضل امٌن مرسال سارى حتى  ، 9685 1/9/2521تارٌخ 25181113 :

 - 77سعاد سٌد دمحم عبدهللا

برلم 15774
برلم 15774

برلم 42425

 - 76دمحم عبد الرحمن السٌد عبده سارى حتى ، 9677 13/9/2521تارٌخ 25181113 :
 ، 9671تارٌخ 25181113 :

برلم

برلم 61674

برلم 1335
برلم 54937

 - 78زاهً عبد العظٌم اسماعٌل سارى حتى  ، 9665 26/9/2521تارٌخ 25181113 :

 - 79مكتب زاهً عبد العظٌم لالستٌراد سارى حتى  ، 9665 26/9/2521تارٌخ 25181113 :
 - 85خالد دمحم هالل عطٌة سارى حتى  ، 9687 26/15/2523تارٌخ 25181113 :

برلم 64225

 - 81حماده عبد الحفٌظ سٌد دمحم ساري حتً  ، 9694 21/1/2522تارٌخ 25181113 :
 - 82فتحى عطٌفى ابو الحسن ساري حتً  ، 9678 5/1/2521تارٌخ 25181113 :

برلم 56225
برلم 16545

 - 83محمود احمد عبدالشافى دمحم سارى حتى  ، 9696 13/8/2522تارٌخ 25181114 :
 - 84عبد البالى حسنى عبد البالى دمحم

 ، 9745تارٌخ 25181114 :

برلم 42858

 - 85عبد البالى حسنى عبد البالى دمحم

 ، 9741تارٌخ 25181114 :

برلم 42858

برلم 54937

برلم 31377

 - 86عبد البالى حسنى عبد البالى دمحم ساري حتً  ، 9742 12/11/2521تارٌخ 25181114 :
 - 87دمحم فؤاد دمحم دمحم سلٌمان ساري حتً  ، 9753 8/15/2523تارٌخ 25181114 :

برلم 42858

برلم 51855

 - 88دمحم جمال الدٌن دمحم دمحم احمد الشنوانى سارى حتى  ، 9725 7/9/2521تارٌخ 25181114 :

برلم 61652

 - 89بٌتر ماهر حلمً جرجس سارى حتى  ، 9711 23/12/2515تارٌخ 25181114 :

برلم 52392

 - 95بٌتر ماهر حلمً جرجس سارى حتى  ، 9712 23/12/2525تارٌخ 25181114 :

برلم 52392
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 - 91دمحم فتحً محمود حسن

 ، 9713تارٌخ 25181114 :

برلم 46277

 - 92حٌدر دمحم عبد اللطٌف سارى حتى  ، 9747 29/5/2525تارٌخ 25181115 :
 - 93الٌكترٌن خالد سارى حتى ، 9768 6/4/2522تارٌخ 25181115 :

برلم 39486

برلم 7839

 - 94حسن دمحم عاطف ابراهٌم الفطرانى سارى حتى  ، 9759 14/4/2522تارٌخ 25181115 :
 - 95هانى احمد دمحم صابر سارى حتى ، 9776 22/12/2523تارٌخ 25181115 :

برلم 47256

 - 96سعٌد السٌد دمحم حسن سارى حتى  ، 9825 35/8/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 46624

 - 97ساهر سلٌم مهدى دحروج ساري حتً  ، 9855 7/1/2522تارٌخ 25181118 :
 - 98شعبان صادق عرابى سارى حتى ، 9853 15/15/2525تارٌخ 25181118 :
 - 99جمٌله صالح رٌحان

 ، 9838تارٌخ 25181119 :

 - 151جمٌله صالح رٌحان

برلم 56569
برلم 26443

برلم 38815

 - 155جمٌله صالح رٌحان سارى حتى  ، 9839 5/3/2525تارٌخ 25181119 :
 ، 9839تارٌخ 25181119 :

برلم 62577

برلم 38815

برلم 38815

 - 152جمٌله صالح رٌحان ساري حتً  ، 9838 5/3/2525تارٌخ 25181119 :
 - 153مكتبه كمال سارى حتى  ، 9844 22/8/2521تارٌخ 25181119 :

برلم 38815

برلم 54561

ٌ - 154اسر السٌد دمحم علً سارى الى  ، 9876 58/5/2515تارٌخ 25181121 :

برلم 55655

ٌ - 155اسر السٌد دمحم علً سارى حتى  ، 9877 8/5/2525تارٌخ 25181121 :

برلم 55655

 - 156دمحم دمحم على سارى حتى  ، 9875 4/15/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 21684

 - 157احمد عونى دمحم سارى حتى  ، 9894 3/15/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 11384

 - 158تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /مؤسسه عونى لالستٌراد وتجاره اللحوم سارى حتى  ، 9894 3/15/2523تارٌخ :
 25181121برلم 11384
 - 159مرسً سعد احمد مطاوع سارى حتى ، 9912 16/11/2523تارٌخ 25181121 :
 - 115احمد مدحت احمد مرسى

 ، 9882تارٌخ 25181121 :

برلم 64272

برلم 61688

 - 111دمحم دمحم دمحم الدٌب سارى حتى ، 9952 25/11/2523تارٌخ 25181121 :
 - 112عزمى صالح دمحم

 ، 9939تارٌخ 25181122 :

برلم 15467

 - 113عزمى صالح دمحم

 ، 9945تارٌخ 25181122 :

برلم 15467

 - 114عزمى صالح دمحم

 ، 9941تارٌخ 25181122 :

برلم 15467

 - 115عزمى صالح دمحم ساري حتً  ، 9942 19/4/2523تارٌخ 25181122 :
 - 116احمد خلف دمحم على

 ، 9947تارٌخ 25181122 :

برلم 44398

 - 117احمد خلف دمحم على

 ، 9948تارٌخ 25181122 :

برلم 44398

برلم 11642

برلم 15467
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برلم 44398

 - 118احمد خلف دمحم على سارى حتى  ، 9949 24/8/2522تارٌخ 25181122 :

ٌ - 119اسر جمال عبدالفتاح سارى حتى  ، 15555 19/12/2519تارٌخ 25181125 :
 - 125غاده جاد دمحم جاد سارى حتى  ، 9987 25/3/2525تارٌخ 25181125 :

برلم 38311

برلم 59652

 - 121دمحم عبد الخالك السٌد ابراهٌم

 ، 9988تارٌخ 25181125 :

برلم 39536

 - 122دمحم عبد الخالك السٌد ابراهٌم

 ، 9989تارٌخ 25181125 :

برلم 39536
برلم 39536

 - 123دمحم عبد الخالك السٌد ابراهٌم سارى حتى  ، 9995 5/6/2525تارٌخ 25181125 :

 - 124طارق احمد فؤاد عبد اللطٌف سارى حتى  ، 9985 21/11/2523تارٌخ 25181125 :
 - 125سمٌر رمضان طلبه

 ، 9971تارٌخ 25181125 :

برلم 13735

 - 126سمٌر رمضان طلبه

 ، 9972تارٌخ 25181125 :

برلم 13735

 - 127سمٌر رمضان طلبه

 ، 9973تارٌخ 25181125 :

برلم 13735

 - 128سمٌر رمضان طلبه

 ، 9974تارٌخ 25181125 :

برلم 13735

 - 129طارق دمحم سٌدعبده سارى حتى  ، 9975 29/4/2522تارٌخ 25181125 :

برلم 47115

برلم 56663

 - 135احمد عمرو حسٌن ابو حسٌن سارى حتى  ، 15553 29/4/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 57852

 - 131حسن عبده محمود عبدالنبى سارى حتى  ، 15538 18/11/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 47154

 - 132عبدالرحمن السٌد احمد محمود

 ، 1544تارٌخ 25181126 :

برلم 47948

 - 133عبدالرحمن السٌد احمد محمود سارى حتى  ، 15545 15/4/2519تارٌخ 25181126 :
 - 134دمحم خمٌس دمحم عبدالعزٌز ساري حتً  ، 15112 27/9/2523تارٌخ 25181127 :
 - 135اسماعٌل دمحم محروس سارى حتى  ، 15595 18/12/2523تارٌخ 25181127 :

برلم 47948

برلم 46857
برلم 22167
برلم 51444

 - 136الماسم دمحم عبد الرازق اسماعٌل سارى حتى ، 15576 16/8/2525تارٌخ 25181127 :

 - 137عالء الدٌن صالح الدٌن عبدالعاطى سارى حتى  ، 15572 21/3/2523تارٌخ 25181127 :
 - 138اٌمن كٌرلس عزٌز كٌرلس سارى حتى  ، 15115 35/15/2523تارٌخ 25181127 :
 - 139اسامه احمد مصطفً سارى حتى  ، 15568 5/9/2521تارٌخ 25181127 :

برلم 15241

برلم 64185

برلم 54672

 - 145تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /اسامه احمد مصطفً احمد سارى حتى  ، 15568 5/9/2521تارٌخ 25181127 :
برلم 54672
 - 141مجدي اسماعٌل دمحم

 ، 15566تارٌخ 25181127 :

برلم 55179

 - 142مجدي اسماعٌل دمحم سارى حتى ، 15567 21/1/2521تارٌخ 25181127 :

برلم 55179

 - 143حلمً دٌاب دمحم حسن سارى حتى  ، 15129 4/4/2521تارٌخ 25181128 :

برلم 53189

 - 144ناصر عبد هللا عزب سارى حتى  ، 1517 27/15/2523تارٌخ 25181129 :

برلم 46993
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 - 145مجدى حامد على الجعفراوى ساري حتً  ، 15259 24/2/2525تارٌخ 25181129 :

برلم 59534

 - 146عبد الحى عبد هللا عبد العزٌز سارى حتى ، 15176 26/11/2525تارٌخ 25181129 :

برلم 61942

 - 147عبد الحى عبد هللا عبد العزٌز سارى حتى  ، 15176 26/11/2521تارٌخ 25181129 :

برلم 61942

 - 148سهام دمحم عاشور

 ، 15167تارٌخ 25181129 :

برلم 43723

 - 149سهام دمحم عاشور

 ، 15168تارٌخ 25181129 :

برلم 43723

 - 155سهام دمحم عاشور سارى حتى ، 15169 27/4/2522تارٌخ 25181129 :

برلم 43723

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم حسن عبدالمؤمن وشركاه
 - 2جابر احمد مخلوف واوالده

 ، 9299تارٌخ 25181151 :
 ، 9273تارٌخ 25181151 :

برلم 63865
برلم 34392

 - 3جابر احمد مخلوف واوالده سارى حتى  ، 9274 16/8/2523تارٌخ 25181151 :
 - 4احمد جابر مخلوف وشركاه

 ، 9273تارٌخ 25181151 :

برلم 34392

 - 5احمد جابر مخلوف وشركاه سارى حتى  ، 9274 16/8/2523تارٌخ 25181151 :
 - 6طارق جابر مخلوف وشركاه

 ، 9273تارٌخ 25181151 :

برلم 34392

برلم 34392

برلم 34392

 - 7طارق جابر مخلوف وشركاه سارى حتى  ، 9274 16/8/2523تارٌخ 25181151 :
 - 8جابر احمد مخلوف واوالده سارى حتى  ، 9274 16/8/2523تارٌخ 25181151 :
 - 9الزعفرانه للزٌت زافكو سارى حتى ، 9286 27/4/2523تارٌخ 25181151 :

برلم 34392
برلم 34392

برلم 25759

 - 15تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /حاتم صالح عبد الحمٌد سالمه وشرٌكه ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ :
 25181151برلم 64251
 - 11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /حاتم صالح عبد الحمٌد سالمه وشرٌكه ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ :
 25181151برلم 64251
 - 12عبد المنعم شحاته همام وشركاة ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ 25181151 :

برلم 64251

 - 13عبد المنعم شحاته همام وشركاة ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ 25181151 :

برلم 64251

 - 14تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /حاتم صالح عبدالحمٌد سالمه وشركاه ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ :
 25181151برلم 64251
 - 15تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /حاتم صالح عبدالحمٌد سالمه وشركاه ساري حتً  ، 9271 15/11/2523تارٌخ :
 25181151برلم 64251
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 - 16شركه تراث للمماوالت  /معتز الدكروري وشركاه ساري حتً  ، 9268 19/4/2523تارٌخ 25181151 :
45755

برلم

 - 17شركة تراث للمماوالت /معتز الدكرورى وشرٌكه ساري حتً  ، 9268 19/4/2523تارٌخ 25181151 :
45755

برلم

 - 18امٌر دمحم وامٌر سٌد وشركاهما ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 55425

 - 19امٌر دمحم وامٌر سٌد وشركاهما ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 55425

 - 25تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/امٌر سٌد خلٌل وشرٌكته ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :
55425

برلم

 - 21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/امٌر سٌد خلٌل وشرٌكته ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :
55425

برلم

 - 22حكمت اسماعٌل وشركاها ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 55425

 - 23حكمت اسماعٌل وشركاها ساري حتً  ، 9345 13/11/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 55425

 - 24عالء الدٌن على وشرٌكه

 ، 9328تارٌخ 25181154 :

برلم 19616

 - 25عالء الدٌن على وشرٌكه سارى حتى  ، 9329 15/15/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 19616

 - 26احمد عبد الصادق ومعوض عبد الصادق سارى حتى ، 9321 28/5/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 35762

 - 27تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /محمود عبد الجابرى وشرٌكٌه سارى حتى  ، 9395 8/7/2523تارٌخ 25181155 :
برلم 15728
 - 28محمود على الجابرى وشرٌكه سارى حتى  ، 9395 8/7/2523تارٌخ 25181155 :

برلم 15728

 - 29اسالم السٌد نجٌب ابو المجد وشركاة سارى حتى  ، 9378 12/4/2523تارٌخ 25181155 :

برلم 63763

 - 35اسالم السٌد نجٌب ابو المجد وشركاة سارى حتى  ، 9378 12/4/2523تارٌخ 25181155 :

برلم 63763

 - 31شركة لاسم للمالبس

 ، 9369تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 32شركة لاسم للمالبس

 ، 9375تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 33شركة لاسم للمالبس

 ، 9371تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 34شركة لاسم للمالبس

 ، 9372تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 35شركة لاسم للمالبس ساري حتً  ، 9373 17/1/2523تارٌخ 25181155 :

برلم 25253

 - 36هانً ووائل هاشم حسانٌن سارى حتى  ، 9365 13/3/2521تارٌخ 25181155 :
 - 37دمحم فاروق ابوشادى وشركاه سارى حتى  ، 9383 29/1/2519تارٌخ 25181155 :
 - 38مراد دمحم ابوالعز وشرٌكه

 ، 9458تارٌخ 25181156 :

برلم 53559
برلم 35656

برلم 29645

 - 39مراد دمحم ابوالعز وشرٌكه سارى حتى  ، 9459 31/12/2521تارٌخ 25181156 :

برلم 29645
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 - 45همام اسماعٌل ابو شادى و شركاه ساري حتً ، 9448 6/11/2522تارٌخ 25181156 :

برلم 19759

 - 41منى دمحم الراوى لالثاث والدٌكور واعمال التشطٌبات سارى حتى  ، 9428 29/12/2522تارٌخ 25181156 :
63472

برلم

 - 42نعدٌل االسم التجارى الى  /منى دمحم الراوى وشرٌكها سارى حتى  ، 9428 29/12/2522تارٌخ 25181156 :
63472

برلم

 - 43احمد على مصطفى وشركاه لتجارة الحلوى الجافة ساري حتً  ، 6448 28/6/2523تارٌخ 25181156 :
36868

برلم

 - 44تعدٌل االسم التجارى الى  /شركه دمحم مصطفى حسن وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى سارى حتى 25/15/2523
 ، 9422تارٌخ  25181156 :برلم 34959
 - 45شركه سٌد ابراهٌم وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه سارى حتى  ، 9422 25/15/2523تارٌخ :
 25181156برلم 34959
 - 46تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /شركة سٌد ابراهٌم دمحم وشركاه  5سارى حتى  ، 9422 25/15/2523تارٌخ :
 25181156برلم 34959
 - 47فاروق امٌن فوزى وشركاه ساري حتً ، 9442 18/12/2523تارٌخ 25181156 :

برلم 625

 - 48عطوه احمد عطوه وشركاه ساري حتً ، 9442 18/12/2523تارٌخ 25181156 :

برلم 625

 - 49ورثه دمحم طاهر دمحم عفٌفى  -دمحم دمحم طاهر عفٌفى وشركاه

 ، 9435تارٌخ 25181156 :

برلم 3277

 - 55ورثه دمحم طاهر دمحم عفٌفى  -دمحم دمحم طاهر عفٌفى وشركاه

 ، 9436تارٌخ 25181156 :

برلم 3277

 - 51ورثه دمحم طاهر دمحم عفٌفى  -دمحم دمحم طاهر عفٌفى وشركاه سارى حتى  ، 9437 35/6/2525تارٌخ 25181156 :
برلم 3277
 - 52هند عبد العزٌز وشركاها سارى حتى  ، 9435 26/15/2523تارٌخ 25181156 :
 - 53عادل ٌوسف وشركاه سارى حتى  ، 9444 25/12/2523تارٌخ 25181156 :

برلم 64221

برلم 47234

 - 54دهب ابراهٌم الحلو وشركاؤها سارى حتى  ، 9555 9/6/2521تارٌخ 25181157 :
 - 55منى سٌد دمحم وشركاها سارى حتى  ، 9498 19/11/2523تارٌخ 25181157 :

برلم 62785

برلم 11639

 - 56دمحم عبد المنعم غرباوى وشركاه سارى حتى  ، 9482 4/11/2522تارٌخ 25181157 :

برلم 32153

 - 57عبدالمنعم دمحم غرباوى وشركاه سارى حتى  ، 9482 4/11/2522تارٌخ 25181157 :

برلم 32153

 - 58ورثه /ابراهٌم دمحم سالمه ( طارق ابراهٌم وشركاه ) سارى حتى  ، 9512 18/11/2522تارٌخ 25181157 :
44948
 - 59محمود عبدالظاهر وشركاه سارى  ، 955 27/5/2525تارٌخ 25181157 :

برلم 25588

 - 65فاروس لتداول االوراق المالٌه ساري حتً  ، 9481 35/11/2523تارٌخ 25181157 :
 - 61شركه موجه سوفت لالستٌراد والتصدٌر (سامح حنفً واحمد عبدهللا)

برلم

برلم 58444

 ، 9497تارٌخ 25181157 :
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 - 62شركه موجه سوفت لالستٌراد والتصدٌر (سامح حنفً واحمد عبدهللا) سارى حتى ، 9496 12/9/2525تارٌخ :
 25181157برلم 51647
 - 63سامح فٌصل احمد ابو العز وشركاه سارى حتى  ، 9514 1/12/2523تارٌخ 25181158 :
 - 64كمال حسٌن دمحم وشرٌكة  21/3/2521سارى حتى ، 9546 /تارٌخ 25181158 :

برلم 64335

برلم 61151

 - 65احمد عبد العزٌز ودمحم مصطفى سارى حتى  ، 9517 16/11/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 64271

 - 66احمد عبد العزٌز ودمحم مصطفى سارى حتى  ، 9517 16/11/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 64271

 - 67تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم مصطفى على وشركاه سارى حتى  ، 9517 16/11/2523تارٌخ 25181158 :
برلم 64271
 - 68تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /دمحم مصطفى على وشركاه سارى حتى  ، 9517 16/11/2523تارٌخ 25181158 :
برلم 64271
 - 69خالد ابراهٌم ابوزٌد وشركاه ساري حتً  ، 9545 2/1/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 9759

 - 75ورثة /نفٌسة دمحم نعمان ( دمحم شعبان وشركاها ) ساري حتً  ، 9549 15/3/2522تارٌخ 25181158 :
56455
 - 71فالنتٌن سارى حتى  ، 9518 8/8/2523تارٌخ 25181158 :

برلم

برلم 51565

 - 72اسامة زٌن العابدٌن وشرٌكته سارى حتى  ، 9518 8/8/2523تارٌخ 25181158 :
 - 73هشام ٌحى عطٌه وشركاه سارى حتى  ، 9522 15/7/2522تارٌخ 25181158 :
 - 74سعٌد مصطفى وشركاه

 ، 9559تارٌخ 25181111 :

برلم 33455

 - 75سعٌد مصطفى وشركاه

 ، 9565تارٌخ 25181111 :

برلم 33455

 - 76سعٌد مصطفى وشركاه

 ، 9591تارٌخ 25181111 :

برلم 33455

 - 77سعٌد مصطفى وشركاه

 ، 9562تارٌخ 25181111 :

برلم 33455

برلم 51565
برلم 56965

 - 78جاب هللا عوض هللا عبد هللا وشرٌكه سارى حتى  ، 9557 18/15/2523تارٌخ 25181111 :
 - 79سٌد وفا وشرٌكه سارى حتى  ، 9575 17/1/2523تارٌخ 25181111 :

برلم 49284

برلم 45235

 - 85تعدٌل االسم التجارى الى  /ابراهٌم دمحم ابراهٌم وشركاؤه سارى حتى  ، 9621 21/15/2522تارٌخ 25181112 :
برلم 63255
 - 81عماد دمحم ابراهٌم خلٌل وشرٌكٌه سارى حتى  ، 9621 21/15/2522تارٌخ 25181112 :

برلم 63255

 - 82مجدى ٌوسف رزق هللا وشركاه سارى حتى  ، 9627 16/11/2523تارٌخ 25181112 :

برلم 436

 - 83الكوثر للدٌكور (محمود عبد المنعم دمحم زكى وشركاه) سارى حتى  ، 9619 25/12/2523تارٌخ 25181112 :
47235

برلم

 - 84الكوثر للدٌكور (محمود عبد المنعم دمحم زكى وشركاه) سارى حتى  ، 9619 25/12/2523تارٌخ 25181112 :
47235

برلم
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 - 85اٌهاب دمحم فتحً اسماعٌل وشركاه سارى حتى  ، 9659 18/4/2523تارٌخ 25181113 :

برلم 45753

 - 86اٌهاب دمحم فتحً اسماعٌل وشركاه سارى حتى  ، 9659 18/4/2523تارٌخ 25181113 :

برلم 45753

 - 87اٌهاب دمحم فتحً اسماعٌل وشركاه سارى حتى  ، 9659 18/4/2523تارٌخ 25181113 :

برلم 45753

 - 88ابوبكر شرلاوى وشرٌكاه ساري حتً  ، 9689 27/9/2523تارٌخ 25181113 :

برلم 21645

 - 89ولٌد فتحى عبد الحمٌد مملد وشركاه ساري حتً  ، 9717 3/6/2523تارٌخ 25181114 :
 - 95جمال برسوم وشركاه سارى حتى  ، 9719 7/11/2523تارٌخ 25181114 :

برلم 57971

برلم 35571

 - 91عماد عبدالحلٌم وشرٌكه سارى حتى ، 9763 25/11/2522تارٌخ 25181115 :

برلم 63342

 - 92الشركه المصرٌه لتجاره االعالف والسلع الغذائٌه/فتحى عبد الهادي عبد العلٌم وشركاه سارى حتى، 9767 26/11/2525
تارٌخ  25181115 :برلم 52181
 - 93خالد على دمحم رضوان وشركاه سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 94خالد على دمحم رضوان وشركاه سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 95خالد على دمحم رضوان وشركاه سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 96كات سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 97كات سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 98كات سارى حتى  ، 98261575 15/6/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 33897

 - 99ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9793تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 155ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9793تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 151ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9794تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 152ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9794تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 153ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9795تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 154ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9795تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 155ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9796تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 156ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه

 ، 9796تارٌخ 25181118 :

برلم 25575

 - 157ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه ساري حتً  ، 9797 24/5/2523تارٌخ 25181118 :
25575

برلم

 - 158ارزاق لبٌع الحذٌة محمود على عبدالمحسن وشركاه ساري حتً  ، 9797 24/5/2523تارٌخ 25181118 :
25575

برلم

 - 159عمرو دمحم ابراهٌم وشرٌكاه سارى حتى ، 9822 22/6/2525تارٌخ 25181118 :
 - 115ولٌد على بسطاوٌسى جابر وشرٌكه

 ، 9798تارٌخ 25181118 :

برلم 59875

برلم 65975
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 - 111ضٌوف الرحمن للسٌاحٌة

 ، 9798تارٌخ 25181118 :

برلم 65975

 - 112سالم عاشور سالم احمد وشركاه ساري حتً  ، 9857 28/7/2523تارٌخ 25181118 :
 - 113مصطفى على وشرٌكه عبدالمنعم على سٌد على

 ، 9812تارٌخ 25181118 :

 - 114دمحم موسى وشركاه ساري حتً  ، 9787 16/8/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 57528

برلم 21394
برلم 46542
برلم 46542

ٌ - 115اسر كمال جراب وشرٌكه ساري حتً  ، 9787 16/8/2523تارٌخ 25181118 :
 - 116اٌمن عباس و شركاه سارى حتى  ، 9848 23/11/2523تارٌخ 25181119 :

برلم 21966

 - 117اٌمن عباس وشرٌكه سارى حتى  ، 9848 23/11/2523تارٌخ 25181119 :

برلم 21966

 - 118تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /شركة ابو بكر لالعالن سارى حتى  ، 9848 23/11/2523تارٌخ 25181119 :
21966
 - 119ورثة/حلٌم حنا بشاى /وائل حلٌم وشركاة

 ، 9851تارٌخ 25181119 :

برلم 56367

 - 125ورثة/حلٌم حنا بشاى /وائل حلٌم وشركاة

 ، 9852تارٌخ 25181119 :

برلم 56367

 - 121ورثة/حلٌم حنا بشاى /وائل حلٌم وشركاة ساري حتً  ، 9853 25/2/2522تارٌخ 25181119 :
 - 122سمٌر صبرى عباس معوض وشرٌكته سارى حتى  ، 9847 21/7/2522تارٌخ 25181119 :

برلم

برلم 56367
برلم 62968

 - 123دمحم حجاج ٌوسف وشرٌكه سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 22552

 - 124دمحم حجاج ٌوسف وشرٌكه سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 22552

 - 125تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /معتز و مؤٌد دمحم حجاج ٌوسف وشرٌكتهم سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ :
 25181121برلم 22552
 - 126تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /معتز و مؤٌد دمحم حجاج ٌوسف وشرٌكتهم سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ :
 25181121برلم 22552
 - 127حجاج ٌوسف و شركاه سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 22552

 - 128حجاج ٌوسف و شركاه سارى حتى  ، 9897 29/11/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 22552

 - 129خالف سلطان عبداللطٌف وشرٌكه سارى حتى  ، 9888 8/11/2523تارٌخ 25181121 :
 - 135صالح عبد الملن و شركاه سارى حتى  ، 9881 28/15/2519تارٌخ 25181121 :
 - 131مراد عبده فرج وشركائه

 ، 9939تارٌخ 25181122 :

برلم 15967

 - 132مراد عبده فرج وشركائه

 ، 9945تارٌخ 25181122 :

برلم 15967

 - 133مراد عبده فرج وشركائه

 ، 9941تارٌخ 25181122 :

برلم 15967

 - 134مراد عبده فرج وشركائه ساري حتً  ، 9942 19/4/2523تارٌخ 25181122 :

برلم 24192

برلم 15967

 - 135الماهرة للنمل والسٌاحة ش م م سارى حتى  ، 9918 5/6/2523تارٌخ 25181122 :
 - 136حسن دمحم احمد و شركاه سارى حتى  ، 9954 11/15/2521تارٌخ 25181122 :

برلم 35585

برلم 25954
برلم 17567
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 - 137شركة افلٌوشن برنت هاوس (هانى صالح منصور وشرٌكه) ساري حتً  ، 9957 28/8/2519تارٌخ 25181122 :
برلم 48948
 - 138موسى دمحم فخر الدٌن وشرٌكه ساري حتً  ، 9922 6/6/2522تارٌخ 25181122 :

برلم 62777

 - 139موسى دمحم فخر الدٌن وشرٌكه ساري حتً  ، 9922 6/6/2522تارٌخ 25181122 :

برلم 62777

 - 145تعدٌل االسم التجارى الى  /موسى دمحم فخر الدٌن و بدر دمحم احمد ساري حتً  ، 9922 6/6/2522تارٌخ 25181122 :
برلم 62777
 - 141تعدٌل االسم التجارى الى  /موسى دمحم فخر الدٌن و بدر دمحم احمد ساري حتً  ، 9922 6/6/2522تارٌخ 25181122 :
برلم 62777
برلم 49153

 - 142غانم عبدالمنعم غانم وشرٌكه سارى حتى  ، 15552 21/9/2519تارٌخ 25181125 :

 - 143مصطفً عزت وشركائه (شركه الهدي) سارى حتى  ، 15553 23/8/2521تارٌخ 25181125 :

برلم 54575

 - 144مصطفً عزت وشركائه (شركه الهدي) سارى حتى  ، 15554 23/8/2521تارٌخ 25181125 :

برلم 54575

 - 145محب ثابت واصف و ماهر ثابت واصف و سوزى عزٌز ابراهٌم سارى حتى  ، 9982 6/12/2523تارٌخ :
 25181125برلم 22558
برلم 35222

 - 146حمٌده عبد الفتاح احمد وشركاها سارى حتى  ، 15557 27/11/2523تارٌخ 25181125 :

 - 147ورثة حمٌده عبدالفتاح دمحم ( دمحم على حسن وشركاه ) سارى حتى  ، 15557 27/11/2523تارٌخ 25181125 :
برلم 35222
 - 148ضاحى فراج العشرى وشركاه سارى حتى  ، 9963 28/11/2523تارٌخ 25181125 :

برلم 21983

 - 149مهدى عبدالحلٌم و شركاه ساري حتً  ، 15549 28/11/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 21991

 - 155مهدي عبد الحلٌم وشرٌكه ساري حتً  ، 15549 28/11/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 21991

 - 151احمد السٌد وشرٌكه سارى حتى  ، 1546 11/2/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 63597

 - 152ممدوح خطاب وشركاه سارى حتى  ، 15547 13/9/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 11244

 - 153اٌجً ستون ( تٌمور عبد البالً وشركاه ) سارى حتى  ، 15547 13/9/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 11244

 - 154اٌجى ستون (تٌمور عبد البالى وشرٌكتة ) سارى حتى  ، 15547 13/9/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 11244

 - 155ورثة صالح عرفة  -على صالح عرفة وشركاه سارى حتى  ، 15552 22/8/2523تارٌخ 25181126 :
11118

برلم

 - 156ورثة صالح عرفة  -على صالح عرفة وشركاه سارى حتى  ، 15552 22/8/2523تارٌخ 25181126 :
11118

برلم

 - 157عترٌس صالح عرفه وشركاه سارى حتى  ، 15552 22/8/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 11118

 - 158عترٌس صالح عرفه وشركاه سارى حتى  ، 15552 22/8/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 11118

 - 159شركة جولدن مان هاوس سارى حتى  ، 15557 19/11/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 21929
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برلم 64396

 - 165دمحم سرور عبدالمنعم جامع وشرٌكته سارى حتى  ، 15521 21/12/2523تارٌخ 25181126 :

 - 161الشركه المصرٌه للمشروعات والخدمات العالجٌه سارى حتى ، 15549 19/6/2523تارٌخ 25181127 :
21522

برلم

 - 162تعدٌل اسم الشركة لٌصبح  /مورستٌفٌنس اٌجٌبت لالستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه Moore Stephens Egypt
 Finacial Servicesسارى حتى  ، 15581 24/11/2523تارٌخ  25181127 :برلم 64359
 - 163جدوى لالستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه س 5م5م سارى حتى  ، 15581 24/11/2523تارٌخ 25181127 :
برلم 64359
 - 164دمحم بكر السٌد علٌوه وشرٌكه سارى حتى ، 15592 3//15/2523تارٌخ 25181127 :

برلم 46845

 - 165حورٌه دمحم محمود وشركاها سارى حتى  ، 15138 9/12/2523تارٌخ 25181128 :

برلم 47172

 - 166سمٌر دمحم على شرف وشركاه

 ، 1561تارٌخ 25181128 :

برلم 39541

 - 167سمٌر دمحم على شرف وشركاه سارى حتى  ، 15162 6/6/2525تارٌخ 25181128 :
 - 168شولى سمٌر دمحم على شركاه

 ، 1561تارٌخ 25181128 :

برلم 39541

برلم 39541

 - 169شولى سمٌر دمحم على شركاه سارى حتى  ، 15162 6/6/2525تارٌخ 25181128 :

برلم 39541

 - 175سٌد عبد العال سلطان علً وشرٌكه سارى حتى  ، 15127 22/8/2523تارٌخ 25181128 :
 - 171خالد محمود على عطٌه وشرٌكه ساري حتً  ، 15144 11/2/2522تارٌخ 25181128 :
 - 172حنان السٌد احمد وشركائها

 ، 15147تارٌخ 25181128 :

برلم 46571
برلم 43329

برلم 46648

 - 173حنان السٌد احمد وشركائها سارى حتى  ، 15148 5/9/2523تارٌخ 25181128 :
 - 174اشرف سعٌد وشركاه سارى حتى  ، 15179 13/8/2521تارٌخ 25181129 :

برلم 46648

برلم 28357

 - 175الحاجه لزجاج السٌارات  -اشرف سعٌد وشركاه سارى حتى  ، 15179 13/8/2521تارٌخ 25181129 :
28357
 - 176هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام

 ، 15253تارٌخ 25181129 :

برلم 17822

 - 177هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام

 ، 15254تارٌخ 25181129 :

برلم 17822

 - 178هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام

 ، 15255تارٌخ 25181129 :

برلم 17822

 - 179هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام

 ، 15256تارٌخ 25181129 :

برلم 17822

 - 185هانى حنفى عبد الحى واخٌه هشام

 ، 15257تارٌخ 25181129 :

برلم 17822

برلم

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
برلم

 - 1براج ارت للصناعات النسٌجٌه ش  .م  .م تم تجدٌد الرهن لصالح بنن االستثمار العمارى  ،تارٌخ 25181151 :
23712

 - 2حمدي سٌد بدوي وشرٌكه لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى بمبلغ  8555555جم  ،تارٌخ 25181156 :
برلم 46891
 - 3حمدى سٌد بدوى وشركائه لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى بمبلغ  8555555جم  ،تارٌخ 25181156 :
برلم 46891
 - 4حمدى سٌد بدوى وشركائه لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى بمبلغ  8555555جم  ،تارٌخ 25181156 :
برلم 46891
 - 5حمدي سٌد بدوي وشرٌكه لٌد رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى بمبلغ  8555555جم  ،تارٌخ 25181156 :
برلم 46891
 - 6فاروق جرجس فاروق وشرٌكته تم شطب الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى شطبا كلٌا ونهائٌا  ،تارٌخ :
 25181157برلم 64597
 - 7دمحم ابراهٌم على وشركاه تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى بمبلغ  255555جم  ،تارٌخ 25181115 :
برلم 25536
 - 8شركه ال تى اى تاسٌس ش.م.م تم تجدٌد الرهن التجارى لصالح بنن الماهرة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 14564

ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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