جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود محمد امر هللا مرسى النحال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111122برقم  14341عن تجاره
وتوزيع االسفينج والمراتب السوست  ،بجهة  :ع 11سنتر مجاوره  33االسراء
 - 2مالك الفى الوندى رزق هللا عبد المالك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111151برقم  14235عن
توريدات مستلزمات المصانع والعدد واالدوات  ،بجهة  :محل رقم  0/4بمجمع جرين الند المنطقه الصناعيه الثالثه
 - 3محمد سمير كامل احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111121برقم  14311عن توريدات صناعيه
وانشائيه  ،بجهة  :عماره  225شقه  1غرب الحى العاشر
 - 4عماد نبيل نصيف ارمانيوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14212عن توريدات
وتركيبات كهربائيه وميكانيكيه  ،بجهة  :محل رقم  11الدور االول مول المباركيه  -االردنيه
 - 0مكتب رحالت داخليه ونقل عمال سحر سعد ابراهيم فرحات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى 25111151
برقم  14231عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :شقه  21عمارة  231غرب الحى 15
 - 1سعيد محمد سالم سعيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،قيد فى  25111121برقم  14310عن مكتبه ادوات كتابيه
وخردوات مكتبيه  ،بجهة  :مجاورة االولى  32/1محل 0
 - 1نشوى يوسف عبدالستار سعدون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111121برقم  14314عن
مقاوالت عامه  ،بجهة  :مول الصباح عمارة  0وحدة رقم  1شركه الصباح للهندسه والمقاوالت  -االردنيه
 - 1الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2055550555 ،قيد فى  25111113برقم  14310عن تجارة
جوانات السيارات واالالت والمعدات  ،بجهة  :سنتر المركز العالمى محل رقم 3
 - 3امانى محمود عبد العظيم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111111برقم  14320عن توريدات
ومستلزمات المصانع فيما عدا االنترنت واالمن والحراسه  ،بجهة  :شقه  1الدور الثانى المصريه سنتر 1
 - 15مكتب هاله محمد على عطيه للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى
 25111113برقم  14333عن مكتب رحالت داخلية ونقل عمال شركات  ،بجهة  :شقه بالدور االرضى الحى  11قطاع أ 4قطعه
223
 - 11محمد مجدى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111151برقم  14213عن مقاوالت
عامه وتوريدات عموميه  ،بجهة  :محل تجارى رقم 352المركز العالمى
 - 12فايزه محمد اسماعيل اسماعيل عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 455550555 ،قيد فى  25111154برقم  14213عن
تجارة المالبس الجاهزه  ،بجهة  :مجاورة  2فيال  10مربع 1
 - 13سماح السيد احمد محمد رضا عبدالباقى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111122برقم  14302عن
مخبز بلدى  ،بجهة  :محل رقم  0القطعه /2أ الحى الرابع عشر
 - 14مؤسسه االغا للمقاوالت العموميه والتجارة والتوريدات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2055550555 ،قيد فى 25111121
برقم  14311عن المقاوالت العموميه وتجارة وتوزيع وتعبئه وتوريدات المواد الغذائيه  ،بجهة  :الوحدة رقم  451الصفا مول الدور
الرابع االردنيه
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 - 10محمد محمد بيومى حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 455550555 ،قيد فى  25111120برقم  14301عن مقاوالت عامه
وتوريد مستلزمات مصانع  ،بجهة 152 :سنتر المجاورة الخامسه /اول العاشر
 - 11ايمان رجب اسماعيل صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111150برقم  14211عن كافيتريا ،
بجهة  :المحل رقم  12قطعه /1و الحى 12
 - 11صباح السيد خضر خضر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111151برقم  14211عن تجارة
مستلزمات المطابع والتوريدات العامه فيماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمه  ،بجهة  :عقار رقم  31مجاورة 23
شقه دور ارضى
 - 11محمد احمد السيد السيد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،قيد فى  25111151برقم  14230عن ورشه
خراطه وتشغيل وتشكيل المعادن  ،بجهة  :وحدة  24مجمع الشهابى b3
 - 13مكتب رحالت داخليه ونقل عمال شركات شادى حسين كامل السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى
 25111111برقم  14355عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال شركات  ،بجهة  :دور ارضى الحى  14عقار  142قطعه ب2
 - 25رافت محمد محب عبدة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111111برقم  14353عن توريدات عموميه
 ،بجهة  :مجاورة  21قطعه  13ارضى
 - 21فتحى على حسن حبيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111111برقم  14321عن توريد كيماويات
ومستلزمات المعامل  ،بجهة  :الوحدة رقم  15الدور االرضى عمارة أ الماسه مول
 - 22ياسر نبهان عبدالعزيز البنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111120برقم  14301عن توريدات
مستلزمات الحاسب االلى فيماعدا االنترنت  ،بجهة  002 :مول الجوهره  -االردنيه
 - 23عمرو محمد محمد فهيم عبدالمتعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2055550555 ،قيد فى  25111154برقم  14210عن
توريدات واعمال الكتروميكانيكيه  ،بجهة  :محل رقم  351مول الجوهره مركز المدينه القطعه رقم MC2 21
 - 24كريم حسينى ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى  25111121برقم  14311عن ورشه تصنيع
مالبس  ،بجهة  :عقار 153ج الحى العاشر
 - 20احمد احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14215عن توريد مستلزمات
المصانع  ،بجهة  :عمارة  11شقه 1
 - 21عادل محمد على البندراوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 105550555 ،قيد فى  25111151برقم  14211عن توريدات
قطع الغيار ومستلزمات المصانع  ،بجهة  :مج  10مدخل  2عمارة  25شقه 12
 - 21شكرى على على سيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111111برقم  14352عن مقاوالت
عامه وخرسانه جاهزة  ،بجهة  :وحدة رقم  034بمشروع الجوهرة مول قطعه MC2 21
 - 21اسالم سعيد عبد اللطيف عبده حميده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111110برقم  14325عن
مكتب هندسى لالشراف والتنفيذ والمقاوالت  ،بجهة  :وحده رقم  3عماره  0مول شركه الصباح االردنيه
 - 23محمد محمود محمد عبدالرزاق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 115550555 ،قيد فى  25111113برقم  14331عن مغسله
مالبس  ،بجهة  :مج  12عمارة  35محل رقم  1عصافير الجنه
 - 35على سليمان على سليمان مردن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111121برقم  14340عن
محمصه بن لطحن وبيع وتوريد البن  ،بجهة  :محل رقم 15القطعه 10/11/11مجاورة 21
 - 31على سليمان على سليمان مردن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111121برقم  14340عن
محمصه بن لطحن وبيع وتوريد البن  ،بجهة  :محل رقم 15القطعه 10/11/11مجاورة 21
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 - 32محمد حمدى محمد السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14233عن تجارة العوازل
الحراريه ومستلزمات المصانع  ،بجهة  :محل  23مشروع جراند مول  -االردنيه  -اول العاشر
 - 33نعمه فرج محمد كمال جبر رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111112برقم  14354عن
مكتب توريد رولمان بلى  ،بجهة  :محل رقم  14ج مركز الحى االول االردنيه نجوم الصفا ع ج
 - 34خالد عادل محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  14311عن سوبر ماركت
 ،بجهة  :محل رقم  24الحى السكنى السابع مجاورة 04
 - 30محمد خليل احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111110برقم  14324عن تجاره قطع غيار
سيارات  ،بجهة  :محل 315مركز سينا التجارى
 - 31وليد مجيب حسن عبد الباسط السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111113برقم  14334عن
تصنيع المنتجات البالستيكيه  ،بجهة  :وحدة رقم  14مجمع تبارك الصناعى غرب B3
 - 31عمرو لالنترنت والعاب البالى استيشن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111154برقم  14213عن
كافيه وانترنيت والعاب بالى استيشن ( موافقه امنيه رقم  3123/4513فى  ، ) 2/15/2511بجهة  :مجاورة  1قطعه  2بدروم
 - 31صابر عامر محمد حميده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111150برقم  14211عن صيانه اعمال
بحريه وهيدروليك ومعدات  ،بجهة  :محل رقم  4عمارة  4مجاورة 44
 - 33شبل محى عبدالجواد خليفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111111برقم  14351عن تصنيع
اكياس وشنط بالستيك وروال  ،بجهة  :قطعه  440جنوب غرب أ1
 - 45هشام عبدهللا عيسى محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،قيد فى  25111111برقم  14335عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :محل رقم  21سنتر الزهور مجاورة 43
 - 41محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111122برقم  14305عن
تجهيز مشروبات وعصائر واكل  ،بجهة  :المدينه قسم اول العاشر من رمضان المجاوره الثانيه مبنى اوليمبك اليكتريك
 - 42مكتب محمد احمد السيد بيومى للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى
 25111123برقم  14311عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال الشركات  ،بجهة  :مجاورة  12عمارة 1شقه4
 - 43عمرو احمد عبدة ابراهيم القرشى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111151برقم  14212عن
تجارة وتوزيع زيوت السيارات  ،بجهة  :بدوى مول محل رقم  153مجاورة 12
 - 44هانى فتحى احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15555550555 ،قيد فى  25111151برقم  14211عن مقاوالت
عامه واستثمار عقارى  ،بجهة  :شقه  1عمارة  15الحى العاشر
 - 40احمد حبيب محمد عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى  25111154برقم  14212عن مقاوالت ،
بجهة  :الحى الخامس عشر منطقه  2عمارة  113شقه 25
 - 41ياسر احمد محمد عبد الرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111151برقم  3310عن مكتبه ،
بجهة  :مجاورة  04محل  23ج س
 - 41ياسر احمد محمد عبد الرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111151برقم  3310عن مكتبه ،
بجهة  :محل رقم  1و المجاورة  00عمارة 1
 - 41محمد احمد احمد محمد باشا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111111برقم  14321عن ورشه
خراطه  ،بجهة  :وحده  152مج  41مجمع الصناعات الصغيره b3
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 - 43فاطمه مصطفى احمد محمد قناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111111برقم  14331عن
توريدات عموميه  ،بجهة  :عمارة  23قطعه رقم  101شقه 1
 - 05مكتب رحالت داخليه ونقل عمال طارق محمد كامل على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى 25111121
برقم  14341عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :العقار رقم  452الحى العاشر
 - 01خالد ابو الخير سالم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14231عن سوبر
ماركت وتجارة مواد غذائيه وتموينيه  ،بجهة  :محل رقم  3عمارة  12مجاورة 41
 - 02احمد ابراهيم طه السيد خليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  14313عن مقاوالت
عامه  ،بجهة  :شقه 1مجاورة  15قطعه 135
 - 03توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  12554عن تصنيع
التروس وتيل الفرامل  ،بجهة  :الوحدة الصناعيه رقم 310/311بالمنطقه الصناعيهA2
 - 04توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  12554عن تصنيع
التروس وتيل الفرامل  ،بجهة  :الوحدة الصناعيه  05مجمع الصناعات B3
 - 00مى محمد احمد صبرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111111برقم  14332عن تجارة دواجن
ولحوم مجمده  ،بجهة  :محل رقم  3عمارة  1مج  40مربع 3
 - 01محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم 14331
عن توريدات صناعيه ومستلزمات مصانع والتوكيالت التجاريه  ،بجهة  :شقه  2عمارة  11مجاور03
 - 01زينب عبد الفتاح حسانين المرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111121برقم  14343عن توريد
اعشاب طبيه ومستحضرات تجميل محليه  ،بجهة  :مجاوره 35مربع  3عماره 22
 - 01هيثم عبد الرحمن عبد هللا خليفة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111122برقم  14341عن محل
ادوات كهربائيه  ،بجهة  :مجاورة 23محل قطعة 214
 - 03المتولى عبدالحفيظ محمود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111120برقم  14304عن مطعم ،
بجهة  :وحده رقم  3بالدور االرضى شارع اللوادر  -الحى الثانى عشر
 - 15عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111123برقم  15521عن
تصنيع االعمال الخشبيه والباب والشباك  ،بجهة  :عقار رقم  221مجاورة 11
 - 11عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111123برقم  15521عن
تصنيع االعمال الخشبيه والباب والشباك  ،بجهة  :شقه رقم  2مدخل  3المصريه سنتر 1
 - 12مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ايناس على محمد ابوالحاج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،قيد فى
 25111154برقم  14215عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :شقه  2الحى العاشر قطعه رقم 413
 - 13ايمن عيد سالم السيد عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111150برقم  14211عن تجارة
المالبس الجاهزه  ،بجهة  :شقه  24عمارة  212غرب الحى العاشر
 - 14مصطفى مرزوق عبدالمقصود على الغراب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم 14214
عن توريد عماله داخليه فيما عدا االمن والحراسه  ،بجهة  :مساكن عثمان الحى العاشر عمارة  122شقه 1
 - 10مكتب مينا محروس اسكندر عبد السيد للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى
 25111121برقم  14311عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :محل رقم  4سنتر مجاوره  31نموذج ج الدور العلوى
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 - 11محمد ابراهيم محمد ابوزيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111150برقم  14215عن توريد
مستلزمات المصانع وعدد واالت ومستلزمات انتاج  ،بجهة  :عمارة  0شقه  3مجمع عبدالمقصود
 - 11جيهان حسنى السيد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111121برقم  14315عن تشكيل وخياطه
المالبس  ،بجهة  :شقه  3عماره  111الحى 14
 - 11حماده جمال عبد العاطى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  14331عن
التوريدات العمومية والشحن والتخليص الجمركى  ،بجهة  :مكتب  1عمارة  31منطقه  1الحى 11
 - 13غازى مصطفى غازى سيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111122برقم  14301عن توريد
وتركيب االستانلس  ،بجهة  :محل رقم  13بترا مول  2االردنية
 - 15محمد وجدى محمد كمال الدين السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111121برقم  14311عن
تجارة وتوزيع منتجات البالستيك  ،بجهة  :مول الحجاز محل رقم 2
 - 11احمد محمد السيد سالمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111151برقم  14210عن تجارة كافه
انواع االعالف ومستلزماتها  ،بجهة  :مجاورة رقم  0عمارة  10شقه 251
 - 12احمد مسعد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14211عن تشكيل وتشغيل
وتوريد معادن  ،بجهة  :وحدة - 4ج مجمع الصناعات س1
 - 13عبدالحميد سعد اسماعيل الشيخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111121برقم  14311عن ورشه
عفشه سيارات  ،بجهة  :محل رقم  00مجمع البربرى مجاورة 10
 - 14محمد محى سليمان محى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111110برقم  14323عن تجارة
وتوريد اضافات غذائيه وكيماويات غذائيه وتوكيالت تجاريه  ،بجهة  :شقه  2عمارة 12مجمع عبد المقصود التجارى
 - 10عالء متوكل ابراهيم رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111110برقم  14321عن كافتيريا ،
بجهة  :سنتر بالزا مول محل 01المجاورة 15
 - 11محمد سعيد ابراهيم امين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111122برقم  14343عن توريدات
مستلزمات المصانع وقطع الغيار وادوات كهربائيه وامن صناعى ومواد التعبئه والتغليف  ،بجهة  :مجاورة  14عمارة  4شقة 30
 - 11محمد سعيد ابراهيم امين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111122برقم  14343عن توريدات
مستلزمات المصانع وقطع الغيار وادوات كهربائيه وامن صناعى ومواد التعبئه والتغليف  ،بجهة  :مجاورة  14عمارة  4شقة 30
 - 11احمد محمد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111121برقم  14310عن تصنيع
مالبس فيماعدا المهمات والمالبس العسكريه  ،بجهة  :قطعه رقم  154مجاورة  25ملك  /محمد محمود محمد
 - 13احمد محمد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111121برقم  14310عن تصنيع
مالبس فيماعدا المهمات والمالبس العسكريه  ،بجهة  :غزاله السنبالوين
 - 15محمد لطفى محمد على مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111150برقم  14213عن مطعم
وتجهيز وجبات ساخنه  ،بجهة  :المحالت 2و3و 4الدور االرضى عمارة  3مجاورة 3
 - 11غزاله للنسيج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،قيد فى  25111151برقم  14213عن تصنيع القماش بجميع
انواعه والمالبس الجاهزة  ،بجهة  :قطعه  30امتداد أ 1جنوب الجمركيه
 - 12محمد عمرو رشاد رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111120برقم  14315عن توريدات
وبيع مستلزمات المحمول والكمبيوتر فيما عدا االنترنت وكاميرات المراقبه فيما عدا االسيلكيه  ،بجهة  :محل رقم 2قطعه 145
مجاوره  13ش  1اول العاشر
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 13حمدى محمدى عبد القادر سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111121برقم  14311عن مطعم
للمأكوالت والمشروبات والوجبات الجاهزه  ،بجهة  :محل رقم  1اسواق المدينه مرحله د االردنيه
 - 14جمال عبدالناصر محمد احمد عبيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111121برقم  14312عن
مقاوالت عامه  ،بجهة  :قطعه رقم  1314قطاع د
 - 10مكتب الشيماء رافت اسماعيل على للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد
فى  25111151برقم  14231عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال شركات  ،بجهة  :مجاورة 12سنتر الصفا محل رقم 11
 - 11قطب شعبان قطب حافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111112برقم  14351عن توريدات
صناعيه ومستلزمات مصانع وخطوط انتاج وتوكيالت تجاريه  ،بجهة  :مكتب رقم  11الدور الثانى سينكو 2555االردنيه
 - 11محمد ناجى عبد المولى احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  14314عن
صيانه كمبورسر وضواغط هواء  ،بجهة  :مج  20قطعه  12محل 1
 - 11ايمان صالح بيومى السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111114برقم  14311عن
توريد مواد التعبئه والتغليف  ،بجهة  :محل رقم 1ب دور ارضى الزهور سنتر مجاورة 43
 - 13رمضان حسن عبدهللا يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111151برقم  14210عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :عمارة  121شقه  1جنوب الحى العاشر
 - 35محمد عبد الحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111151برقم  14234عن
ديكورات واعمال خشبيه  ،بجهة  :محل  111مشروع الزهور سوق المجاورة  43الدور االول علوى
 - 31مكتب رحالت داخليه ونقل عمال كامل عبد الحميد جاد الكريم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،قيد فى
 25111113برقم  14312عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :الوحدة رقم  1مدخل ب عمارة  21مجاورة 31
 - 32حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111151برقم  15111عن كافيه  ،بجهة :
الدور االول قطعه  111مجاورة 22
 - 33حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111151برقم  15111عن كافيه  ،بجهة :
شقه 2قطعه 111مجاورة 22
 - 34احمد حمدى مصطفى سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3555550555 ،قيد فى  25111121برقم  14312عن مكتب
توريد مواد غذائيه  ،بجهة  :مكتب بالمجاوره  3قطعه 415
 - 30مؤسسه سعيد السواح للتوريدات العموميه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111121برقم 14313
عن التوريدات العموميه فيما عدا االنترنت  ،بجهة  :عقار رقم  /313محل تجارى بالمركز العالمى للتطوير العقارى
 - 31العبد للتجارة والتوريدات الصناعيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111112برقم  14351عن
توريدات مستلزمات صناعيه وتجارتها  ،بجهة  :عمارة  2القدس مول 1
 - 31احمد شعبان فرج عبد هللا ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 205550555 ،قيد فى  25111110برقم  14313عن ورشه
اصالح كاوتش  ،بجهة  :قطعه  12الدور االرضى مجاورة 15
 - 31مى عبد النبى محمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 05550555 ،قيد فى  25111111برقم  14321عن زيوت
وشحوم وتوريدات عموميه  ،بجهة  :عماره 1محل  3مول التهانى االردنيه
 - 33يوسف ماهر السيد السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2055550555 ،قيد فى  25111121برقم  14342عن تأجير معدات
ثقيلة  ،بجهة  :عقار رقم  1مجاورة  43شقة 2
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 - 155مكتب محمد السيد حامد بكرى على للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى
 25111121برقم  14344عن مكتب رحالت داخليه ونقل عمال  ،بجهة  :شقه الدور االرضى قطعه  123منطقه  3الحى ال12
 - 151جمال اسماعيل عبد العظيم النقرور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111121برقم  14341عن
كافتريا  ،بجهة  :قطاع رقم  2555د 1الحى العاشر ثانى
 - 152رجاء السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111154برقم  14211عن توريد
الكيماويات  ،بجهة  :محل رقم  112مول الجوهره
 - 153احمد منصور ابراهيم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،قيد فى  25111154برقم  14211عن
توريدات عامه والمقاوالت  ،بجهة  :مجاورة  21قطعه  254شقه 2
 - 154هديه اسماعيل السيد عبد القدوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14232عن
توريدات مستلزمات المصانع والحديد والبويات  ،بجهة  :محل رقم  4عمارة  25مجمع عبد المقصود
 - 150احمد محمد احمد احمد العدل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111121برقم  14313عن تشغيل
وتشكيل وتوريد معادن  ،بجهة  :وحده رقم  4عنبر ب نموزج أC2
 - 151ابراهيم محمد ابراهيم احمد حجازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،قيد فى  25111151برقم  14233عن
توريدات مواد التعبئه والتغليف  ،بجهة  :شقه  4شارع صيدناوى قطعه رقم  113مج 1
 - 151سمر محمد صابر حسنين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111120برقم  14303عن توريدات
وتركيب خطوط انتاج  ،بجهة  :الدور االرضى قطعه  221مجاورة 15
 - 151حامد منير عبد الحميد درويش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،قيد فى  25111151برقم  14231عن صناعه
وتجارة المراتب واالثاث والمفروشات  ،بجهة  :ارضى مجاورة  11قطعه 233
 - 153ايه ماجد عبد السالم حسنين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111112برقم  14350عن مكتب
توريد عماله داخليه فيما عدا االمن والراسه  ،بجهة  :مجاورة  40محل  25ب
 - 115غالى مهنى ثابت سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 055550555 ،قيد فى  25111113برقم  14311عن تجارة
االقمشه والمالبس  ،بجهة  :محل رقم 1عمارة  20مجاورة 11
 - 111مجديه محروس رزق هللا ارساليوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111113برقم  14311عن
تجارة مالبس جاهزة  ،بجهة  :محل رقم  4مجاورة  40ب علوى سنتر الشروق
 - 112حربى محمدى عبدالقادر سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111111برقم  14323عن مطعم
للمأكوالت والمشروبات والوجبات الجاهزه  ،بجهة  :محل رقم  15اسواق المدينه د االردنيه
 - 113دينا فاروق محمد انور محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،قيد فى  25111151برقم  14214عن توريد
مستلزمات مصانع وعدد  ،بجهة  :محل رقم  14علوى مجاورة  31سنتر الفتوح
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

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

8

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 1محمد عبد المؤمن محمود الكمار وشريكيه شركة  ،توريد العدد واالالت ومستلزمات الورش والمصانع ،رأس مالها
، 35550555قيدت فى  25111151برقم  ، 14213عن توريد العدد واالالت ومستلزمات الورش والمصانع  ،بجهة  :محل رقم
 13عمارة ج مشروع ابراج االحالم االردنيه
 - 2عبدهللا طاهر مندوه النادى وشريكيه خليل جالل جوده محمد وكامل الغريب الغريب عبده قنديل شركة  ،توريد وتوزيع
الوجبات الجاهزة ،رأس مالها ، 1555550555قيدت فى  25111113برقم  ، 14330عن توريد وتوزيع الوجبات الجاهزة ،
بجهة  :مجاورة  11قطعه  111الدور االرضى تقسيم اهالى
 - 3خالد مصطفى عبدالسميع وشركاه شركة  ،توريد االطارات والبطاريات وقطع غيار السيارات ومستلزماتها وتوريد جميع
مستلزمات المصانع ،رأس مالها ، 2555550555قيدت فى  25111110برقم  ، 14322عن توريد االطارات والبطاريات وقطع
غيار السيارات ومستلزماتها وتوريد جميع مستلزمات المصانع  ،بجهة  :قطعه رقم  03مجاورة 12
 - 4شركه صبحى سعد ابراهيم سليمه وشركاه شركة  ،انشاء شركه لتجارة وتوزيع ملح الطعام والملح الصناعى وتوزيع الملح
وتعبئه وانشاء مالحات واداراتها فى مدينه العاشر من رمضان وخارجها ،رأس مالها ، 115550555قيدت فى  25111113برقم
 ، 14345عن انشاء شركه لتجارة وتوزيع ملح الطعام والملح الصناعى وتوزيع الملح وتعبئه وانشاء مالحات واداراتها فى مدينه
العاشر من رمضان وخارجها  ،بجهة  :القطعه رقم  E 13 -3المنطقه الصناعيه  B2المنطقه الصناعيه الثانيه
 - 0ايهاب حسن احمد محمود السباعى وشركاة شركة  ،تصنيع وتجميع اسطمبات البالستيك وحقن البالستيك وتصنيع قطع
الغيار ،رأس مالها ، 1255550555قيدت فى  25111151برقم  ، 14211عن تصنيع وتجميع اسطمبات البالستيك وحقن
البالستيك وتصنيع قطع الغيار  ،بجهة  :وحدة رقم  023مجمع جرين الند للصناعات التكميليه
 - 1احمد عبدالقادر احمد سالم وشركاه شركة  ،صناعه مواد غذائيه ،رأس مالها ، 055550555قيدت فى  25111120برقم
 ، 14300عن صناعه مواد غذائيه  ،بجهة  :قطعه رقم  12المنطقه  A4الدور الثالث
 - 1فكرى السيد على وشركاة شركة  ،كافتريا ،رأس مالها ، 05550555قيدت فى  25111151برقم  ، 14211عن كافتريا
 ،بجهة  :مجاورة  15محل 25ب
 - 1مجدى صالح الدين حسين وشريكيه شركة  ،تجارة وتوزيع المواد الغذائيه وتوريد مواد التعبئه والتغليف وجميع مستلزمات
المصانع ،رأس مالها ، 1555550555قيدت فى  25111121برقم  ، 14313عن تجارة وتوزيع المواد الغذائيه وتوريد مواد
التعبئه والتغليف وجميع مستلزمات المصانع  ،بجهة  :وحدة رقم  452عمارة  21مجاورة 0
 - 3بكر جالل ابراهيم وشركاه شركة  ،المقاوالت العامه وجميع اعمال التشطيبات من ( تكسيرومحارةونقاشه وسباكه و نجارة
و كهرباء و سيراميك ) ،رأس مالها ، 1555550555قيدت فى  25111113برقم  ، 14333عن المقاوالت العامه وجميع اعمال
التشطيبات من ( تكسيرومحارةونقاشه وسباكه و نجارة و كهرباء و سيراميك )  ،بجهة  :الحى الرابع عشر عمارة  11الدور
االرضى شقه 0
 - 15رجب محمد غنيم مصطفى وشريكه شركة  ،فلتره الزيوت وتعبئتها ،رأس مالها ، 255550555قيدت فى 25111120
برقم  ، 14301عن فلتره الزيوت وتعبئتها  ،بجهة  :الروبيكى قطعه  103جنوب غرب أ1
 - 11منى عيسى احمد فؤاد احمد على الفولى وشريكها شركة  ،مقاوالت عامه وتشطيبات ،رأس مالها 1555550555
،قيدت فى  25111113برقم  ، 14315عن مقاوالت عامه وتشطيبات  ،بجهة  :مجاورة  33محل  31الدور العلوى سنتر االسراء
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد محمد جالل احمد نوح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 0102 :وفى تاريخ  25111113تم محو/شطب السجل
تم محو القيد
 - 2جيهان محمد عبدالفتاح عبدربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 0341 :وفى تاريخ  25111114تم محو/شطب السجل
تم محو القيد
 - 3خميس للهيدرونيو ماتيك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2133 :وفى تاريخ  25111121تم محو/شطب السجل تم
محو الفرع
 - 4دينا محمد ممدوح السيد ياسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12403 :وفى تاريخ  25111121تم محو/شطب
السجل تم محو القيد
 - 0رضا منصور عبدالهادى السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 13111 :وفى تاريخ  25111122تم محو/شطب
السجل تم محو القيد
 - 1باسم فهمى عبدالمنعم حوطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1335 :وفى تاريخ  25111122تم محو/شطب السجل
تم محو القيد
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سامى فرج مصلحى خليل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1101وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 2مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15311وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 3طارق على محمد عبدهللا التركاوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1015وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 4محمد يسرى السيد دسوقى ابراهيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12100وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 0مكتب حمدى حسن للمقاوالت العامه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11151وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 1فوقيه حسن على على غازى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12213وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
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 - 1مجدى سعيد محمد عطيه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12240وفي تاريخ  25111154 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 1عبدهللا شعيب عبدهللا حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1131وفي تاريخ  25111150 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2055550555،جنيه
 - 3بهاء مصطفى النحاس طة محمود تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3540وفي تاريخ  25111150 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10555550555،جنيه
 - 15رشاد محمد الشاذلى ابو العال تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1101وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15555550555،جنيه
 - 11عماد خليل عزيز يواقيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15110وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10555550555،جنيه
 - 12وجيه السعدى ابراهيم سالمه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14114وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 13محمد محمد الحسينى المحالوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  13313وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 14ياسر احمد عبدالرحمن احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3310وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  05550555،جنيه
 - 10احمد خليل ابراهيم حامد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11303وفي تاريخ  25111151 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 11صباح السيد خضر خضر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ  25111113 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 11الجمل للنقل والرحالت تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2103وفي تاريخ  25111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 11الجمل للرحالت تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2103وفي تاريخ  25111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 13مكتب رحالت الجمل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2103وفي تاريخ  25111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 25مكتب الجمل للرحالت ونقل عمال الشركات تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2103وفي تاريخ  25111114 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 21ايمان نصر نصر اسماعيل تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1133وفي تاريخ  25111110 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 22وائل عطيه مصباح محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1405وفي تاريخ  25111111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4055550555،جنيه
 - 23هانى عبدالرافع السيد عبدالعزيز تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12133وفي تاريخ  25111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
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 - 24ممدوح وديع فرنسيس نجيب تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  11111وفي تاريخ  25111121 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15555550555،جنيه
 - 20ناصر عبدالنعيم سيد هريدى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14131وفي تاريخ  25111120 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  455550555،جنيه
 - 21عزت احمد ابوالفتوح محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14530وفي تاريخ  25111120 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
 - 21صيدلية د/أ حمد محمد غريب محمد عبد الرازق تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  1412وفي تاريخ  25111120 ،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1555550555،جنيه
 - 21شوقي محمد السيد السيد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  3434وفي تاريخ  25111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 23محمد خليل احمد حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14324وفي تاريخ  25111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  105550555،جنيه
 - 35على جمعه على امين عبدالواحد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  15112وفي تاريخ  25111123 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0555550555،جنيه
 - 31ايمان عطيه سليمان محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14145وفي تاريخ  25111123 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  055550555،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سامى فرج مصلحى خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1101وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة الصناعيه رقم  15المنطقه الصناعيه جنوب  B2مجمع الفرسان
 - 2كريم احمد محمد عشماوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  3-1جرش مول مرحله 2

 11511وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 3كريم احمد محمد عشماوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  3-1جرش مول مرحله 2

 11511وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 4رمضان حسن عبدهللا يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عمارة  121شقه  1جنوب الحى العاشر
 - 0صباح السيد خضر خضر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار رقم  31مجاورة  23شقه دور ارضى

 14210وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 14211وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 1عماد نبيل نصيف ارمانيوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  11الدور االول مول المباركيه  -االردنيه

 14212وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 1احمد احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،عمارة  11شقه 1

 14215وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 1عادل محمد على البندراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مج  10مدخل  2عمارة  25شقه 12
 - 3حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الدور االول قطعه  111مجاورة 22

 14211وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 15111وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 15111وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 15حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه 2قطعه 111مجاورة 22

 - 11دينا فاروق محمد انور محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  14علوى مجاورة  31سنتر الفتوح

 14214وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الدور االول قطعه  111مجاورة 22

 15111وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 13محمد مجدى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل تجارى رقم 352المركز العالمى

 14213وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 14طارق على محمد عبدهللا التركاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1015وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عنبر تصنيع دور ارضى قطعه  11المنطقه الصناعيه C6
 - 10احمد محمد احمد فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،قطعه رقم  021جنوب غرب أ1

 14211وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 11عمرو محمد محمد فهيم عبدالمتعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14210وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  351مول الجوهره مركز المدينه القطعه رقم MC2 21
 - 11فايزه محمد اسماعيل اسماعيل عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة  2فيال  10مربع 1

 14213وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان ,

 - 11عمرو لالنترنت والعاب البالى استيشن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة  1قطعه  2بدروم
 - 13محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم شوالى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :شقه  354بالدور الثانى مشروع بالقطعه رقم MC2 35
 - 25احمد حبيب محمد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الحى الخامس عشر منطقه  2عمارة  113شقه 25

 14214وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان

 14212وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21احمد منصور ابراهيم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  21قطعه  254شقه 2
 - 22رجاء السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  112مول الجوهره

 14213وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان ,

 14211وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان  ,وصف

 14211وفي تاريخ  25111154تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 23مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ايناس على محمد ابوالحاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111154تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه  2الحى العاشر قطعه رقم 413

 14215وفي تاريخ
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 14211وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 24ايمن عيد سالم السيد عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه  24عمارة  212غرب الحى العاشر

 - 20عبدهللا شعيب عبدهللا حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1131وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الدور االرضى قطعه رقم  4مركز الحى الثانى سيتى مول محل رقم 23
 14215وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21محمد ابراهيم محمد ابوزيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عمارة  0شقه  3مجمع عبدالمقصود

 14211وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21صابر عامر محمد حميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  4عمارة  4مجاورة 44

 - 21محمد لطفى محمد على مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14213وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المحالت 2و3و 4الدور االرضى عمارة  3مجاورة 3
 - 23ايمان رجب اسماعيل صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :المحل رقم  12قطعه /1و الحى 12

 14211وفي تاريخ  25111150تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 35ماجده عيد مطر ميخائيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11311وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم 1الدور االرضى عمارة د مشروع الماسه مول قطعه رقم MC3 41
 - 31عمرو احمد عبدة ابراهيم القرشى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بدوى مول محل رقم  153مجاورة 12
 - 32هانى فتحى احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه  1عمارة  15الحى العاشر

 14212وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,

 14211وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 33وليد محمد احمد حماد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12051وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،محل رقم  11مول المركز العالمى المؤجر /شريف احمد محمد
 - 34مصطفى مرزوق عبدالمقصود على الغراب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مساكن عثمان الحى العاشر عمارة  122شقه 1

 14214وفي تاريخ  25111151تم تعديل

 - 30احمد مسعد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :وحدة - 4ج مجمع الصناعات س1

 14211وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31احمد محمد السيد سالمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة رقم  0عمارة  10شقه 251

 14210وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31ياسر احمد عبدالرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة 04محل  23ج س

 3310وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31هديه اسماعيل السيد عبد القدوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  4عمارة  25مجمع عبد المقصود

 14232وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,

 - 33احمد خليل ابراهيم حامد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11303وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى شارع الشهيد محمد متولى من شارع المستشفى االسماعيليه
 - 45ياسر احمد محمد عبد الرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة  04محل  23ج س

 3310وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,

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

14

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة
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 - 41ياسر احمد محمد عبد الرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  1و المجاورة  00عمارة 1

 3310وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,

 - 42ضيف للتوريدات الكهربائيه والمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :محل رقم 21بترا مول مرحله اولى االردنيه

 13110وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان

 - 43مالك الفى الوندى رزق هللا عبد المالك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14235وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  0/4بمجمع جرين الند المنطقه الصناعيه الثالثه
 - 44مكتب رحالت داخليه ونقل عمال سحر سعد ابراهيم فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه  21عمارة  231غرب الحى 15
 - 40ابراهيم محمد ابراهيم احمد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شقه  4شارع صيدناوى قطعه رقم  113مج 1
 - 41حامد منير عبد الحميد درويش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ارضى مجاورة  11قطعه 233

 14231وفي تاريخ

 14233وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,

 14231وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 41محمد عبد الحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14234وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل  111مشروع الزهور سوق المجاورة  43الدور االول علوى
 14230وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 41محمد احمد السيد السيد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :وحدة  24مجمع الشهابى b3

 - 43محمد حمدى محمد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14233وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل  23مشروع جراند مول  -االردنيه  -اول العاشر
 - 05مكتب الشيماء رافت اسماعيل على للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة 12سنتر الصفا محل رقم 11

 14231وفي

 - 01خالد ابو الخير سالم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  3عمارة  12مجاورة 41

 14231وفي تاريخ  25111151تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 02جمال عزت عبدالحميد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :وحدة رقم  1عمارة  31مج  15الحى التاسع

 1131وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 03محمود مصطفى محمد مطاوع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  14مركز المروة االردنيه
 - 04شبل محى عبدالجواد خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قطعه  440جنوب غرب أ1
 - 00رافت محمد محب عبدة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  21قطعه  13ارضى

 11515وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 14351وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 14353وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 01مكتب رحالت داخليه ونقل عمال شركات شادى حسين كامل السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :دور ارضى الحى  14عقار  142قطعه ب2

 14355وفي تاريخ

 - 01شكرى على على سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14352وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :وحدة رقم  034بمشروع الجوهرة مول قطعه MC2 21
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 - 01ايه ماجد عبد السالم حسنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  40محل  25ب
 - 03قطب شعبان قطب حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مكتب رقم  11الدور الثانى سينكو 2555االردنيه

 14350وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 14351وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 15نعمه فرج محمد كمال جبر رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14354وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رقم  14ج مركز الحى االول االردنيه نجوم الصفا ع ج
 - 11العبد للتجارة والتوريدات الصناعيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عمارة  2القدس مول 1

 14351وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان ,

 - 12عمرو سمير عبدالمنعم على محمد اليتيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  03عقار رقم  135شقه 2

 14224وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان

 - 13توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12554وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة الصناعيه رقم 310/311بالمنطقه الصناعيهA2
 12554وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 14توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الوحدة الصناعيه  05مجمع الصناعات B3
 - 10احمد ابراهيم طه السيد خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه 1مجاورة  15قطعه 135
 - 11نورا عطا سعد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ،ش سيتى سنتر

 14313وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 14351وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 11احمد رمضان عبدالسالم سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1341وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  43مصريه سنتر  3بالقطعه رقم  24المنطقه mc3مركز المدينه الرئيسى
 - 11خالد عادل محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  24الحى السكنى السابع مجاورة 04

 14311وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 13محمد ناجى عبد المولى احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مج  20قطعه  12محل 1
 - 15عمرو سمير عبدالمنعم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  03عقار رقم  135شقه 2
 - 11غالى مهنى ثابت سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم 1عمارة  20مجاورة 11

 14314وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان ,

 14224وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 14311وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12مجديه محروس رزق هللا ارساليوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  4مجاورة  40ب علوى سنتر الشروق
 - 13الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :سنتر المركز العالمى محل رقم 3

 14311وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان ,

 14310وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان ,

 - 14مكتب رحالت داخليه ونقل عمال كامل عبد الحميد جاد الكريم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  1مدخل ب عمارة  21مجاورة 31

 14312وفي تاريخ
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 14353وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 10وائل عايد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير11 ، :ش مول االحالم االردنيه

 - 11توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12554وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة الصناعيه رقم  310/311بالمنطقه الصناعيه A2
 12115وفي تاريخ  25111114تم تعديل العنوان ,

 - 11رماح رمضان السيد الوصيف الديب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :بدر قطعه  11المنطقه الرابعه المعدله 4/11
 - 11ايمان صالح بيومى السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم 1ب دور ارضى الزهور سنتر مجاورة 43
 - 13محمد خليل احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل 315مركز سينا التجارى

 14311وفي تاريخ  25111114تم تعديل العنوان ,

 14324وفي تاريخ  25111110تم تعديل العنوان  ,وصف

 14323وفي تاريخ  25111110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 15محمد محى سليمان محى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه  2عمارة 12مجمع عبد المقصود التجارى

 14321وفي تاريخ  25111110تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11عالء متوكل ابراهيم رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :سنتر بالزا مول محل 01المجاورة 15

 14313وفي تاريخ  25111110تم تعديل العنوان ,

 - 12احمد شعبان فرج عبد هللا ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :قطعه  12الدور االرضى مجاورة 15
 - 13اسالم سعيد عبد اللطيف عبده حميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :وحده رقم  3عماره  0مول شركه الصباح االردنيه

 14325وفي تاريخ  25111110تم تعديل العنوان ,

 - 14امانى محمود عبد العظيم احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه  1الدور الثانى المصريه سنتر 1

 14320وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 10حربى محمدى عبدالقادر سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  15اسواق المدينه د االردنيه

 14323وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 11فتحى على حسن حبيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14321وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة رقم  15الدور االرضى عمارة أ الماسه مول
 - 11مى عبد النبى محمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عماره 1محل  3مول التهانى االردنيه
 - 11مى محمد احمد صبرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  3عمارة  1مج  40مربع 3

 14321وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 14332وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 13محمد احمد احمد محمد باشا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :وحده  152مج  41مجمع الصناعات الصغيره b3

 14321وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 35فاطمه مصطفى احمد محمد قناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عمارة  23قطعه رقم  101شقه 1
 - 31هشام عبدهللا عيسى محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  21سنتر الزهور مجاورة 43

 14331وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان ,

 14335وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان ,
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 14334وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان ,

 - 32وليد مجيب حسن عبد الباسط السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  14مجمع تبارك الصناعى غرب B3

 - 33محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه  2عمارة  11مجاور03
 - 34حماده جمال عبد العاطى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مكتب  1عمارة  31منطقه  1الحى 11
 - 30محمد السيد تهامى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار رقم  B3/12مجمع الشباب

 14331وفي تاريخ  25111113تم تعديل

 14331وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 1401وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31مكتب هاله محمد على عطيه للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه بالدور االرضى الحى  11قطاع أ 4قطعه 223

 14333وفي تاريخ

 - 31محمد محمود محمد عبدالرزاق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مج  12عمارة  35محل رقم  1عصافير الجنه

 14331وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 31على سليمان على سليمان مردن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم 15القطعه 10/11/11مجاورة 21

 14340وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 33خميس للتوكيالت التجارية و التوريدات العمومية واالستيراد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2133وفي تاريخ
 25111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل  3عمارة  2المشروع االستثمارى ( 2الغاء )
 - 155خميس للهيدرونيو ماتيك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل  3عمارة  2المشروع االستثمارى ( 2الغاء )

 2133وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 151مكتب محمد السيد حامد بكرى على للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه الدور االرضى قطعه  123منطقه  3الحى ال12
 - 152يوسف ماهر السيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار رقم  1مجاورة  43شقة 2

 14344وفي تاريخ

 14342وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 153جمال اسماعيل عبد العظيم النقرور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :قطاع رقم  2555د 1الحى العاشر ثانى
 - 154زينب عبد الفتاح حسانين المرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاوره 35مربع  3عماره 22

 14341وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,

 14343وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,

 - 150مكتب رحالت داخليه ونقل عمال طارق محمد كامل على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  452الحى العاشر
 - 151اشرف سيف الدين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  4مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة B3

 14341وفي تاريخ

 15151وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 - 151محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14305وفي تاريخ  25111122تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المدينه قسم اول العاشر من رمضان المجاوره الثانيه مبنى اوليمبك اليكتريك
 - 151سامح عبدالدايم احمد عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار  13/32تقسيم وزاره الماليه شارع أسد هللا مج 24

 1350وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 153هيثم عبد الرحمن عبد هللا خليفة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة 23محل قطعة 214
 - 115محمد سعيد ابراهيم امين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة  14عمارة  4شقة 30

 14341وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 14343وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 14301وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 - 111غازى مصطفى غازى سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  13بترا مول  2االردنية

 14303وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 - 112محمود سراج الدين محمد نور الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  111مول الصفا
 - 113سماح السيد احمد محمد رضا عبدالباقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  0القطعه /2أ الحى الرابع عشر

 14302وفي تاريخ  25111122تم تعديل

 - 114اشرف سيف الدين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :القطعه رقم  4مجمع الصناعات الصغيرة B3

 15151وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 - 110اشرف سيف الدين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :القطعه رقم  4مجمع الصناعات الصغيرة B3

 15151وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 - 111محمود محمد امر هللا مرسى النحال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :ع 11سنتر مجاوره  33االسراء
 - 111الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجمع الصناعات الصغيرة  B3وحدة 14
 - 111ياسر نبهان عبدالعزيز البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير 002 ، :مول الجوهره  -االردنيه

 14341وفي تاريخ  25111122تم تعديل العنوان ,

 14310وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,

 14301وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 113محمد محمد بيومى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير152 ، :سنتر المجاورة الخامسه /اول العاشر

 14301وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 125سمر محمد صابر حسنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :الدور االرضى قطعه  221مجاورة 15

 14303وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 121جورج بطرس جرجس بطرس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل25, 13سوق المجاورة االولى

 12335وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,

 - 122ياسر محمد صادق مصطفى ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :القطعه رقم  311المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ1

 2111وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,

 - 123المتولى عبدالحفيظ محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14304وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :وحده رقم  3بالدور االرضى شارع اللوادر  -الحى الثانى عشر
 - 124محمد عمرو رشاد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم 2قطعه  145مجاوره  13ش  1اول العاشر

 14315وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 120امل عبدالبديع سعدى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12302وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل  D11الدور الثالث علوى القطعه رقم  3مركز المدينه الرئيسى مرحله ثانيه
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 14310وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,

 - 121الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجمع الصناعات الصغيرة  B3وحدة 14

 - 121مكتب رحالت ونقل عمال محمد فوزى عبدالخالق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14314وفي تاريخ  25111121تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  41عمارة  11مربع  2ش  11ملك /عاطف محمد نبوى
 14311وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,

 - 121عبدالحميد سعد اسماعيل الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  00مجمع البربرى مجاورة 10

 - 123مصطفى محمد محمد حشيش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12251وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :قطعه رقم  15المنطقه الصناعيه  155فدان مدينه بدر بنشاط /تصنيع طوب اسمنتى مصمت بمختلف المقاسات
 - 135احمد محمد احمد احمد العدل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :وحده رقم  4عنبر ب نموزج أC2
 - 131احمد حمدى مصطفى سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مكتب بالمجاوره  3قطعه 415

 14313وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 14312وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 132مؤسسه سعيد السواح للتوريدات العموميه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14313وفي تاريخ  25111121تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عقار رقم  /313محل تجارى بالمركز العالمى للتطوير العقارى
 - 133كريم حسينى ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار 153ج الحى العاشر
 - 134سعيد محمد سالم سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :مجاورة االولى  32/1محل 0
 - 130محمد سمير كامل احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عماره  225شقه  1غرب الحى العاشر

 14311وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 14310وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 14311وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131جيهان حسنى السيد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه  3عماره  111الحى 14

 14315وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 131مكتب مينا محروس اسكندر عبد السيد للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  4سنتر مجاوره  31نموذج ج الدور العلوى
 - 131حمدى محمدى عبد القادر سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  1اسواق المدينه مرحله د االردنيه

 14311وفي تاريخ

 14311وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,

 - 133جمال عبدالناصر محمد احمد عبيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :قطعه رقم  1314قطاع د

 14312وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,

 - 145احمد محمد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :قطعه رقم  154مجاورة  25ملك  /محمد محمود محمد

 14310وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 141احمد محمد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :غزاله السنبالوين

 14310وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142محمد وجدى محمد كمال الدين السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مول الحجاز محل رقم 2

 14311وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,
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 - 143سهام احمد عبدالحميد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  41أرضى مول الدوحه عمارة د

 13155وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 144مؤسسه االغا للمقاوالت العموميه والتجارة والتوريدات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  451الصفا مول الدور الرابع االردنيه

 14311وفي تاريخ 25111121

 - 140نشوى يوسف عبدالستار سعدون  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14314وفي تاريخ  25111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :مول الصباح عمارة  0وحدة رقم  1شركه الصباح للهندسه والمقاوالت  -االردنيه
 - 141وائل عبدالحميد عبدالحميد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة  11قطعه 150

 1502وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان ,

 - 141عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  221مجاورة 11

 15521وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان ,

 - 141عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شقه رقم  2مدخل  3المصريه سنتر 1

 15521وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان ,

 - 143عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عقار رقم  221مجاورة 11

 15521وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان ,

 - 105مكتب محمد احمد السيد بيومى للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 25111123تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مجاورة  12عمارة 1شقه4

 14311وفي تاريخ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1نادر سمير معوض ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12144وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط نقل البضائع
 - 2طارق على محمد عبدهللا التركاوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1015وفي تاريخ 25111154تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط /تشغيل المعادن والصناعات الهندسيه والكهربائيه
 - 3محمود ماهر محمد محمد توفيق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15133وفي تاريخ 25111154تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط /توريد مستلزمات طبيه وصحيه
 - 4محمد يسرى السيد دسوقى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12100وفي تاريخ 25111154تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط /االستيراد
 - 0ماجده عيد مطر ميخائيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11311وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
الغاء نشاط االستيراد
 - 1عبدالرحمن نديم شكرى محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13111وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط توريدات عموميه وصيانه مقاوالت
 - 1باسم فهمى عبدالمنعم حوطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1335وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط اكسسوارات كمبيوتر
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 1جمال عزت عبدالحميد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1131وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط  /مقاوالت عامه وتجارة وتوريد مواد البناء
 - 3احمد السيد عبدالفتاح عبدالرسول  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15010وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط تسويق واستثمار عقارى ومقاوالت
 - 15مكتب حمدى حسن للمقاوالت العامه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11151وفي تاريخ 25111110تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافه نشاط /تجارة وتوريد الزيوت ومستلزمات المصانع
 - 11باسم فهمى عبدالمنعم حوطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1335وفي تاريخ 25111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :الغاء نشاط االستيراد والمقاوالت واضافه نشاط توريد اكسسوارات الموبيالت واكسسوارات الكمبيوتر
 - 12باسم عبدالمحسن محمد جعفر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13231وفي تاريخ 25111120تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط /تأجير المعدات واالجهزة الكهربائيه والخدمات والتركيبات واالختبارات الكهربائيه
 - 13رشا توفيق محمد الطباخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12341وفي تاريخ 25111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط /تجارة مالبس جاهزه
 - 14شوقي محمد السيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3434وفي تاريخ 25111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط /االستيراد فيما عدا المجموعه  13والفقرة  31من المجموعه  1والتصدير
 - 10عبدالحكيم خليل عطيه خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13414وفي تاريخ 25111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تجاره وتوريد قطع غيار وتكييف وفالتر مياه وصيانتها
 - 11جمال محمد محمود عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3101وفي تاريخ 25111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توريد عماله داخليه بنوعيها فيما عدا االمن والحراسه ونقل ورحالت داخليه
 - 11على جمعه على امين عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15112وفي تاريخ 25111123تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط تصنيع الشنط بجميع انواعها واستيراد المواد الخام ومستلزمات االنتاج وقطع غيار المعدات الراسماليه
واستيراد الشنط وكافه المصنوعات الجلديه
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1فايزه محمد اسماعيل اسماعيل عوض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14213وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 2هانى فتحى احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3ياسر احمد محمد عبد الرحمن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3310وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 4مكتب رحالت داخليه ونقل عمال شركات شادى حسين كامل السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14355وفي تاريخ
25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص

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

22

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 0فتحى على حسن حبيب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14321وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 1فاطمه مصطفى احمد محمد قناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14331وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 1جمال اسماعيل عبد العظيم النقرور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14341وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 1احمد محمد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14310وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3العبد للتجارة والتوريدات الصناعيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14351وفي تاريخ 25111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 15وائل عايد عبدالعزيز على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14353وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11مكتب رحالت داخليه ونقل عمال كامل عبد الحميد جاد الكريم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14312وفي تاريخ
25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 12على سليمان على سليمان مردن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14340وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13احمد حمدى مصطفى سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14312وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14ايمان رجب اسماعيل صالح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 10محمد عبد الحميد حامد محمد شريف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14234وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 11حامد منير عبد الحميد درويش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14231وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11سماح السيد احمد محمد رضا عبدالباقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14302وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11المتولى عبدالحفيظ محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14304وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13سعيد محمد سالم سعيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14310وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 25محمد مجدى محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14213وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم شوالى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14214وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 22قطب شعبان قطب حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14351وفي تاريخ 25111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 23محمد ناجى عبد المولى احمد عثمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14314وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24مكتب محمد السيد حامد بكرى على للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14344وفي تاريخ
25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 20محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14305وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21ياسر نبهان عبدالعزيز البنا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14301وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21عبدالحميد سعد اسماعيل الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 21مكتب رحالت داخليه ونقل عمال ايناس على محمد ابوالحاج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14215وفي تاريخ
25111154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 23احمد محمد السيد سالمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14210وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 35شبل محى عبدالجواد خليفه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14351وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31خالد عادل محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32هشام عبدهللا عيسى محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14335وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 33محمود محمد امر هللا مرسى النحال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14341وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 34الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14310وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 30مؤسسه االغا للمقاوالت العموميه والتجارة والتوريدات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 31عمرو محمد محمد فهيم عبدالمتعال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14210وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31ابراهيم محمد ابراهيم احمد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14233وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31خالد ابو الخير سالم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14231وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 33عمرو سمير عبدالمنعم على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14224وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 45اشرف سيف الدين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15151وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41اشرف سيف الدين محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15151وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42محمد محمد بيومى حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14301وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43مؤسسه سعيد السواح للتوريدات العموميه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14313وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 44احمد حبيب محمد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14212وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 40احمد مسعد محمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41شكرى على على سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14352وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 41الشافعى لتجارة جوانات السيارات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14310وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41مى محمد احمد صبرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14332وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 43محمد سعيد ابراهيم امين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14343وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 05سمر محمد صابر حسنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14303وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 01نشوى يوسف عبدالستار سعدون  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14314وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 02كريم احمد محمد عشماوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11511وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 03عماد نبيل نصيف ارمانيوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14212وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 04احمد محمد احمد فرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 00مالك الفى الوندى رزق هللا عبد المالك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14235وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
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 - 01مكتب الشيماء رافت اسماعيل على للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14231وفي
تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 01مجديه محروس رزق هللا ارساليوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 01مى عبد النبى محمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14321وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 03عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15521وفي تاريخ 25111123تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 15دينا فاروق محمد انور محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14214وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11حازم نادى كامل يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15111وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12ايمن عيد سالم السيد عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13غالى مهنى ثابت سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14عالء متوكل ابراهيم رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14321وفي تاريخ 25111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 10اسالم سعيد عبد اللطيف عبده حميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14325وفي تاريخ 25111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11محمد سمير كامل احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11احمد احمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14215وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11احمد منصور ابراهيم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 13رافت محمد محب عبدة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14353وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 15نعمه فرج محمد كمال جبر رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14354وفي تاريخ 25111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11توكل زوقى احمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12554وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12هيثم عبد الرحمن عبد هللا خليفة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14341وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 13محمد عمرو رشاد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14315وفي تاريخ 25111120تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14مكتب رحالت داخليه ونقل عمال سحر سعد ابراهيم فرحات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14231وفي تاريخ
25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 10محمد احمد السيد السيد محمود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14230وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11محمد احمد احمد محمد باشا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14321وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14331وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11مكتب رحالت داخليه ونقل عمال طارق محمد كامل على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14341وفي تاريخ 25111121تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 13كريم حسينى ابراهيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 15مكتب محمد احمد السيد بيومى للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ
25111123تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11عادل محمد على البندراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12رمضان حسن عبدهللا يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14210وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13صابر عامر محمد حميده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14احمد ابراهيم طه السيد خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14313وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 10نورا عطا سعد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14351وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11محمد محى سليمان محى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14323وفي تاريخ 25111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11محمود سراج الدين محمد نور الدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14303وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 11مصطفى مرزوق عبدالمقصود على الغراب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14214وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 13وليد مجيب حسن عبد الباسط السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14334وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 35مكتب هاله محمد على عطيه للرحالت الداخليه ونقل عمال الشركات  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14333وفي تاريخ
25111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 31يوسف ماهر السيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14342وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32مكتب رحالت ونقل عمال محمد فوزى عبدالخالق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14314وفي تاريخ 25111121تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 33جيهان حسنى السيد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14315وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34جمال عبدالناصر محمد احمد عبيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14312وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 30محمد لطفى محمد على مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14213وفي تاريخ 25111150تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31محمد ابراهيم محمد ابوزيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14215وفي تاريخ 25111150تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31محمد خليل احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14324وفي تاريخ 25111110تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31محمد محمود محمد عبدالرزاق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14331وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 33حماده جمال عبد العاطى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14331وفي تاريخ 25111113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 155مكتب مينا محروس اسكندر عبد السيد للرحالت الداخليه ونقل العمال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ
25111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 151حمدى محمدى عبد القادر سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 152صباح السيد خضر خضر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 153رجاء السيد محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14211وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 154هديه اسماعيل السيد عبد القدوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14232وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 150محمد حمدى محمد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14233وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 151احمد شعبان فرج عبد هللا ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14313وفي تاريخ 25111110تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 151حربى محمدى عبدالقادر سالم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14323وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 151غازى مصطفى غازى سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14301وفي تاريخ 25111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 153محمد وجدى محمد كمال الدين السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 115عمرو لالنترنت والعاب البالى استيشن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14213وفي تاريخ 25111154تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 111عمرو احمد عبدة ابراهيم القرشى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14212وفي تاريخ 25111151تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112ايه ماجد عبد السالم حسنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14350وفي تاريخ 25111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113ايمان صالح بيومى السيد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14311وفي تاريخ 25111114تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 114امانى محمود عبد العظيم احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14320وفي تاريخ 25111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 110زينب عبد الفتاح حسانين المرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14343وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 111احمد محمد احمد احمد العدل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14313وفي تاريخ 25111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 25111154 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  15133الى :العال للمالبس والمفروشات والشنط
ومستلزمات المصانع
 ، - 2فى تاريخ 25111154 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11151الى :الحسن للمقاوالت
 ، - 3فى تاريخ 25111154 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1015الى :تام للصناعات الهندسيه والكهربائيه TAM
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 ، - 4فى تاريخ 25111151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13111الى :همسن للصيانه والتوريدات العموميه
والمقاوالت العام
 ، - 0فى تاريخ 25111151 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1335الى :االيمان الكسسوارات الموبيالت والكمبيوتر
 ، - 1فى تاريخ 25111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  15010الى :كواليتى للتسويق واالستثمار العقارى
 ، - 1فى تاريخ 25111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1131الى :العمار للمقاوالت العامه وتوريدات مواد
البناء
 ، - 1فى تاريخ 25111111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11515الى :ماستر لتوريد مستلزمات المصانع
 ، - 3فى تاريخ 25111122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1335الى :االيمان الكسسوارات الموبيالت والكمبيوتر
 ، - 15فى تاريخ 25111120 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12341الى :شمس وقمرين للمالبس الجاهزه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركة احمد عبدالفتاح محمد وشريكيه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1543 :وفى تاريخ  25111151تم
محو/شطب السجل تم محو القيد بالتاشير رقم 2034فى 1/11/2511
 - 2محمد عبدالفتاح محمد وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1543 :وفى تاريخ  25111151تم محو/شطب
السجل تم محو القيد بالتاشير رقم 2034فى 1/11/2511
 - 3شركه طارق حسين محمد محمد الدبس وشريكه سامح ابو هاشم محمد محمد  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم ، 13131 :
وفى تاريخ  25111112تم محو/شطب السجل تم محو القيد بالتاشير رقم 2015فى 12/11/2511
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه ابناء عالم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  12514،وفي تاريخ  25111151،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  15555550555،جنيه
 - 2محمد حسنى محمد عبدالسالم وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  12114،وفي تاريخ  25111151،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  0555550555،جنيه
 - 3شركه عماد على ابراهيم على محمود وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  13023،وفي تاريخ  25111113،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25555550555،جنيه
 - 4ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  13023،وفي تاريخ  25111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25555550555،جنيه
 - 0ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكه بدل منقول من الزقازيق برقم  132141شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  13023،وفي
تاريخ  25111113،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25555550555،جنيه
 - 1شركة عماد برسوم حليم وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  15421،وفي تاريخ  25111113،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25555550555،جنيه
 - 1شركة عماد برسوم حليم وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  15421،وفي تاريخ  25111113،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  25555550555،جنيه
 - 1شركه اسامه محمد همام وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  13251،وفي تاريخ  25111110،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  0555550555،جنيه
 - 3عماد حمدى عبدالعزيز وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  13251،وفي تاريخ  25111110،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  0555550555،جنيه
 - 15عماد حمدى عبدالعزيز وشركاؤة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  13251،وفي تاريخ  25111110،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  0555550555،جنيه
 - 11معتز هانى عمرالماريه وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  12140،وفي تاريخ  25111120،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  24055550555،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه عمرو عبدهللا اسماعيل على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الجالء المنتزة

 14124وفي تاريخ  25111151تم تعديل

 - 2عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  112مول الصفا للتنميه العمرانيه االردنيه

 12101وفي تاريخ  25111111تم

 - 3عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  112مول الصفا للتنميه العمرانيه االردنيه

 12101وفي تاريخ  25111111تم

 - 4عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  112مول الصفا للتنميه العمرانيه االردنيه

 12101وفي تاريخ  25111111تم

 - 0عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم  112مول الصفا للتنميه العمرانيه االردنيه

 12101وفي تاريخ  25111111تم

 - 1شركه سامي يوحنا و شركاؤه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  4353وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المصنع المقام على قطعه االرض رقم 121الحرفيه ب
 - 1شركةمجدى يوحنا مهنى و شر يكيه شركة تضامن  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المصنع المقام على قطعه االرض رقم 121الحرفيه ب
 - 1شركة سامى يوحنا مهنى وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :المصنع المقام على قطعه االرض رقم 121الحرفيه ب

 4353وفي تاريخ  25111112تم

 4353وفي تاريخ  25111112تم تعديل العنوان ,

 - 3شركه عماد على ابراهيم على محمود وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فيال  11حى الياسمين
 - 15ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فيال  11حى الياسمين

 13023وفي تاريخ  25111113تم

 13023وفي تاريخ  25111113تم تعديل

 - 11ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكه بدل منقول من الزقازيق برقم  ، 132141شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وفي تاريخ  25111113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فيال  11حى الياسمين
 - 12رشاد محمد رشاد رسالن وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 ,وصف الـتأشير ، :مكتب رقم  11الصفا مودرن  -االردنيه
 - 13محمد ناجى رشاد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :مجاورة  23قطعه  3الدور االرضى

13023

 12131وفي تاريخ  25111111تم تعديل العنوان

 13333وفي تاريخ  25111120تم تعديل العنوان ,

 - 14ايهاب عسكر وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 10شركه ابناء احمد عسكر  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
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 - 11احمد ومصيلحى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 11احمد عسكر وشريكه ( الشركه الهندسيه للنسيج والصباغه والتجهيز)  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ
 25111123تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 11ايهاب عسكر وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 13شركه ابناء احمد عسكر  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 25احمد ومصيلحى وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ  25111123تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
 - 21احمد عسكر وشريكه ( الشركه الهندسيه للنسيج والصباغه والتجهيز)  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  101وفي تاريخ
 25111123تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المنطقه الصناعيه  A1قطعه رقم  0شرق بالمنطقه المحصورة بين A1.A2
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمد الشرقاوى وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاط تجارة مواد البناء وحديد التسليح  ،سبق قيدها برقم 12113
وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2محمد محمد الشرقاوى وشريكيه  ،شركة تضامن اصبح النشاط تجارة مواد البناء وحديد التسليح  ،سبق قيدها برقم 12113
وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3محمد فكرى ابراهيم احمد وشريكته  ،شركة تضامن اصبح النشاط تجارة مواد البناء وحديد التسليح  ،سبق قيدها برقم
 12113وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 4احمد رأفت مصطفى احمد نصر وشريكيه  ،شركة تضامن اصبح غرض الشركه استشارات هندسيه ومقاوالت  ،سبق قيدها
برقم  15513وفي تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 0محمد حسنى محمد عبدالسالم وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاط /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه
واليونيفورم وتوريدها وتوريد مستلزمات الفنادق والقرى السياحيه فيماعدا المالبس العسكريه  ،سبق قيدها برقم  12114وفي
تاريخ 25111151تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاط التوريدات الكهربائيه والتبريد وانظمه التحكم
والبرمجه  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته  ،شركة تضامن اصبح النشاط التوريدات الكهربائيه والتبريد وانظمه التحكم
والبرمجه  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط التوريدات الكهربائيه والتبريد وانظمه التحكم
والبرمجه  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
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 - 3عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته  ،توصية بسيطة اصبح النشاط التوريدات الكهربائيه والتبريد وانظمه التحكم
والبرمجه  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 15شركه سامي يوحنا و شركاؤه  ،توصية بسيطة اضافه نشاط خلط وتعبئه منظفات صناعيه سائله مواد تلميع  ،سبق قيدها
برقم  4353وفي تاريخ 25111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 11شركةمجدى يوحنا مهنى و شر يكيه شركة تضامن  ،توصية بسيطة اضافه نشاط خلط وتعبئه منظفات صناعيه سائله مواد
تلميع  ،سبق قيدها برقم  4353وفي تاريخ 25111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12شركة سامى يوحنا مهنى وشريكه  ،توصية بسيطة اضافه نشاط خلط وتعبئه منظفات صناعيه سائله مواد تلميع  ،سبق
قيدها برقم  4353وفي تاريخ 25111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13شركه عماد على ابراهيم على محمود وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاط المقاوالت العموميه والمتكامله والمتخصصه -
االستثمار والتسويق والتطوير العقارى -شراء وبيع وتقسيم االراضى والبناء عليها سواء وحدات تجاريه او اداريه او سكنيه وادارة
المشروعات-اعداد التصميمات والرسومات الهندسيه-انشاء جمالونات المصانع وكافه اعمال التركيبات لخطوط االنتاج والتشطيبات
التوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه -تجارة وتاجير االت ومعدات البناء ومعدات البناء واالشراف على تنفيذ المشروعات -االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  13023وفي تاريخ 25111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 14ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكيه  ،شركة تضامن اصبح النشاط المقاوالت العموميه والمتكامله والمتخصصه -
االستثمار والتسويق والتطوير العقارى -شراء وبيع وتقسيم االراضى والبناء عليها سواء وحدات تجاريه او اداريه او سكنيه وادارة
المشروعات-اعداد التصميمات والرسومات الهندسيه-انشاء جمالونات المصانع وكافه اعمال التركيبات لخطوط االنتاج والتشطيبات
التوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه -تجارة وتاجير االت ومعدات البناء ومعدات البناء واالشراف على تنفيذ المشروعات -االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  13023وفي تاريخ 25111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 10ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكه بدل منقول من الزقازيق برقم  ، 132141شركة تضامن اصبح النشاط المقاوالت
العموميه والمتكامله والمتخصصه  -االستثمار والتسويق والتطوير العقارى -شراء وبيع وتقسيم االراضى والبناء عليها سواء وحدات
تجاريه او اداريه او سكنيه وادارة المشروعات-اعداد التصميمات والرسومات الهندسيه-انشاء جمالونات المصانع وكافه اعمال
التركيبات لخطوط االنتاج والتشطيبات -التوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه -تجارة وتاجير االت ومعدات البناء ومعدات البناء
واالشراف على تنفيذ المشروعات -االستيراد والتصدير  ،سبق قيدها برقم  13023وفي تاريخ 25111113تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11المارينا ورثه حسنى جرجس مليكه  ،شركة تضامن اصبح غرض الشركه التخليص الجمركى  ،سبق قيدها برقم 1541
وفي تاريخ 25111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11آل مارينا ( حسنى جرجس مليكه وشركاه)  ،شركة تضامن اصبح غرض الشركه التخليص الجمركى  ،سبق قيدها برقم
 1541وفي تاريخ 25111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11عماد منصور ابراهيم خليل وشريكه  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد والتصدير واضافه نشاط توريدات عموميه ،
سبق قيدها برقم  12411وفي تاريخ 25111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 13عماد منصور ابراهيم خليل وشركاة  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد والتصدير واضافه نشاط توريدات عموميه ،
سبق قيدها برقم  12411وفي تاريخ 25111122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 25محمد ناجى رشاد وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاط /توريدات كهربائيه وميكانيكيه وصحيه وتوريد مالبس جاهزه
ومقاوالت عامه  ،سبق قيدها برقم  13333وفي تاريخ 25111120تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 2عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته  ،سبق قيدها برقم  12101وفي تاريخ 25111111تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  25111151 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12113الى :محمد فكرى ابراهيم
احمد وشريكته
 ، - 2فى تاريخ  25111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12101الى :عبداللطيف ابراهيم
عبداللطيف اسماعيل وشريكته
 ، - 3فى تاريخ  25111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12101الى :عبداللطيف ابراهيم
عبداللطيف اسماعيل وشريكته
 ، - 4فى تاريخ  25111114 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13111الى :سامح عادل محمود
وشريكته
 ، - 0فى تاريخ  25111114 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13الى :عادل بطرس جاد وشريكته
 ، - 1فى تاريخ  25111110 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13251الى :شركه اسامه محمد
همام وشريكه
 ، - 1فى تاريخ  25111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11113الى :محمد عبدالعاطى
ابراهيم وشركاءة
 ، - 1فى تاريخ  25111121 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1541الى :المارينا ورثه حسنى
جرجس مليكه
 ، - 3فى تاريخ  25111122 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12411الى :عماد منصور ابراهيم
خليل وشريكه
 ، - 15فى تاريخ  25111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  11103الى :محمد مصطفى حسين
جبر وشريكه

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

35

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 ، - 11فى تاريخ  25111123 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  101الى :شركه ابناء احمد عسكر
 ، - 12فى تاريخ  25111123 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  101الى :شركه ابناء احمد عسكر
 ، - 13فى تاريخ  25111123 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  15021الى :المعتز عاطف حسن
محمد وشريكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 2محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 3محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 4وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ 25111151 :
برقم 12113
 - 0وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ 25111151 :
برقم 12113
 - 1وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ 25111151 :
برقم 12113
 - 1سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 1سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 3سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 15محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 11محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 12محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113

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

36

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 13وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 14وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 10وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 11سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 11سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 11سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2413فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 12113
 - 13محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 25محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 21محمد محمد الشرقاوى محمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 22وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع الصول
الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا  ،تاريخ
 25111151 :برقم 12113
 - 23وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع الصول
الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا  ،تاريخ
 25111151 :برقم 12113
 - 24وائل السيد حسن السيد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع الصول
الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا  ،تاريخ
 25111151 :برقم 12113
 - 20سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
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الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 21سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 21سعاد عبدالعظيم جابر حسين شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع وكذلك تمثيل الشركه امام الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها والبيع
الصول الشركه واالراضى والرهن واالقتراض بضمان اصول الشركه من حق الشريك المتضامن محمد فكرى ابراهيم احمد منفردا
 ،تاريخ  25111151 :برقم 12113
 - 21عصام احمد محمد محمد شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2414فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 15513
 - 23احمد السيد موسي احمد شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2414فى  ، 1/11/2511تاريخ :
 25111151برقم 15513
 - 35عصام احمد محمد محمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشركاء جميعا مجتمعين او منفردين وهم
احمد رافت مصطفى احمد نصر و محمد احمد السيد موسى احمد و احمد السيد موسي احمد بما يحقق اهداف الشركه وغرضها ،
تاريخ  25111151 :برقم 15513
 - 31احمد السيد موسي احمد شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشركاء جميعا مجتمعين او منفردين وهم احمد
رافت مصطفى احمد نصر و محمد احمد السيد موسى احمد و احمد السيد موسي احمد بما يحقق اهداف الشركه وغرضها  ،تاريخ :
 25111151برقم 15513
 - 32عمرو عبد هللا اسماعيل شركة تضامن مدير و شريك االدارة والتوقيع للسيد عمرو عبد هللا اسماعيل على والسيد عاطف
عبد هللا اسماعيل على مجتمعين او منفردين ولهم حق االدارة والتوقيع مع كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه واالفراد ومما
يحقق اهداف الشركه ومصالحها ولهم حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات واالعتمادات والتوقيع على الشيكات مجتمعين او
منفردين اما البيع والرهن واالقتراض باسم الشركه يكون بموافقه الشركا مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  25111151 :برقم
14124
 - 33احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى توصية بسيطة شريك متضامن خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 34احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى توصية بسيطة شريك متضامن خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 30احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 31احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 31عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ :
 25111111برقم 12101
 - 31عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ :
 25111111برقم 12101
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 - 33عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 45عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير  2011فى  ، 11/11/2511تاريخ
 25111111 :برقم 12101
 - 41احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى توصية بسيطة شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 42احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى توصية بسيطة شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 43احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 44احمد جمال عبدالفتاح ابو الخير حجازى شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 40عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 41عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 41عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 41عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن االول
منفردا وله كافه السلطات وله حق التعامل مع البنوك و فتح وغلق الحسابات واالعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وله الحق فى البيع وااليجار الصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه وله حق التوقيع على عقود
االقتراض والرهن وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه  ،تاريخ  25111111 :برقم 12101
 - 43مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
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للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 05مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 01مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 02مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 03مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 04مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 00مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 01مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 01مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 01مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 03مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
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للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 15مينا سليم صبحى سليم بادير شركة تضامن مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 11مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 12مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 13مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 14مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 10مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 11مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 11مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 11مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 13مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
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للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 15مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 11مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 12مينا سليم صبحى سليم بادير توصية بسيطة مدير و شريك اضافه الحق للسيد /مينا سليم صبحى بادير الشريك المتضامن
منفردا فى التوقيع على كافه عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او
للغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير
 ،تاريخ  25111112 :برقم 3011
 - 13مصطفى محروس امام حسين توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق التوقيع وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه
باسم الشركه للشريكان معا منفردان او مجتمعان بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهما باسم الشركه وضمن اغراضها ولصالحها
ونفعها ولهما حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وكافه االعمال المصرفيه والتعامل مع البنوك ولهما حق االقتراض
والرهن عن الشركه ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر المدير المسئول السيد /مصطفى محروس امام مديرا فنيا
ومسئوال عن الشركه برغبه الشركاء  ،تاريخ  25111112 :برقم 12123
 - 14مصطفى محروس امام حسين توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق التوقيع وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه
باسم الشركه للشريكان معا منفردان او مجتمعان بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهما باسم الشركه وضمن اغراضها ولصالحها
ونفعها ولهما حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وكافه االعمال المصرفيه والتعامل مع البنوك ولهما حق االقتراض
والرهن عن الشركه ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر المدير المسئول السيد /مصطفى محروس امام مديرا فنيا
ومسئوال عن الشركه برغبه الشركاء  ،تاريخ  25111112 :برقم 12123
 - 10مصطفى محروس امام حسين شركة تضامن مدير و شريك يكون حق التوقيع وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه
باسم الشركه للشريكان معا منفردان او مجتمعان بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهما باسم الشركه وضمن اغراضها ولصالحها
ونفعها ولهما حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وكافه االعمال المصرفيه والتعامل مع البنوك ولهما حق االقتراض
والرهن عن الشركه ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر المدير المسئول السيد /مصطفى محروس امام مديرا فنيا
ومسئوال عن الشركه برغبه الشركاء  ،تاريخ  25111112 :برقم 12123
 - 11مصطفى محروس امام حسين شركة تضامن مدير و شريك يكون حق التوقيع وحق التعامل مع جميع الجهات الحكوميه
باسم الشركه للشريكان معا منفردان او مجتمعان بشرط ان تكون االعمال الصادرة منهما باسم الشركه وضمن اغراضها ولصالحها
ونفعها ولهما حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه وكافه االعمال المصرفيه والتعامل مع البنوك ولهما حق االقتراض
والرهن عن الشركه ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر المدير المسئول السيد /مصطفى محروس امام مديرا فنيا
ومسئوال عن الشركه برغبه الشركاء  ،تاريخ  25111112 :برقم 12123
 - 11ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يملك حق االدارة والتوقيع عن الشركه السيد/ابراهيم محمد
متولى ابراهيم الشريك المتضامن منفردا امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام ةوقطاع االعمال والفطاع
الخاص كما له الحق ايضا فى التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن الصول الشركه والتوقيع امام جميع الوزارات والهيئات المختلفه
وتمثيل الشركه وكذلك الحق فى التوقيع على عقود البيع والرهن والشراء  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
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 - 11ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يملك حق االدارة والتوقيع عن الشركه السيد/ابراهيم محمد
متولى ابراهيم الشريك المتضامن منفردا امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام ةوقطاع االعمال والفطاع
الخاص كما له الحق ايضا فى التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن الصول الشركه والتوقيع امام جميع الوزارات والهيئات المختلفه
وتمثيل الشركه وكذلك الحق فى التوقيع على عقود البيع والرهن والشراء  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 13ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يملك حق االدارة والتوقيع عن الشركه السيد/ابراهيم محمد
متولى ابراهيم الشريك المتضامن منفردا امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام ةوقطاع االعمال والفطاع
الخاص كما له الحق ايضا فى التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن الصول الشركه والتوقيع امام جميع الوزارات والهيئات المختلفه
وتمثيل الشركه وكذلك الحق فى التوقيع على عقود البيع والرهن والشراء  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 15ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك لصالح الشركه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كما له الحق فى شراء وبيع
السيارات المملوكه للشركه والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى وتسجيلها على ان تكون جميع االعمال الصادرة منه باسم
الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه
وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض مذكر  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 11ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك لصالح الشركه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كما له الحق فى شراء وبيع
السيارات المملوكه للشركه والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى وتسجيلها على ان تكون جميع االعمال الصادرة منه باسم
الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه
وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض مذكر  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 12ابراهيم محمد متولى ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك لصالح الشركه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كما له الحق فى شراء وبيع
السيارات المملوكه للشركه والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى وتسجيلها على ان تكون جميع االعمال الصادرة منه باسم
الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اغراضها وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق المصادقه على الحسابات المدينه والدائنه
وله فى سبيل ذلك كافه الصالحيات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض مذكر  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 13سالمه نزيه محمد احمد سالم توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وحق
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها والحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض  ،تاريخ  25111114 :برقم 13012
 - 14سالمه نزيه محمد احمد سالم توصية بسيطة مدير و شريك ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السند ات االذنيه
والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وحق توكيل اوتفويض الغير فى
كل اوبعض ماذكروكذلك الحق فى التوقيع على كافه على عقود االقتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فبها من
ثابت اومنقول وذلك للنفس اوللغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل اوتفويض الغير
وذلك لصالح البنوك اوالغير فيكون للشريك المتضامن  /سالمه نزيه محمد احمد سالم منفردا  ،تاريخ  25111114 :برقم
13012
 - 10محمد عربى صالح الدين زكى احمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع موكله للشريكين سامح عادل
محمود فرغلى ورضا عبد المعطى عبد هللا سليمان مجتمعين او منفردين وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض
الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه
فيجب ان تصدر من جميع الشركاة  ،تاريخ  25111114 :برقم 13111
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 - 11محمد عربى صالح الدين زكى احمد شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع موكله للشريكين سامح عادل
محمود فرغلى ورضا عبد المعطى عبد هللا سليمان مجتمعين او منفردين وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض
الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه
فيجب ان تصدر من جميع الشركاة  ،تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 11رضا عبد المعطى عبد هللا سليمان شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع موكله للشريكين سامح عادل محمود
فرغلى ورضا عبد المعطى عبد هللا سليمان مجتمعين او منفردين وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه
وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب
ان تصدر من جميع الشركاة  ،تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 11رضا عبد المعطى عبد هللا سليمان شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع موكله للشريكين سامح عادل محمود
فرغلى ورضا عبد المعطى عبد هللا سليمان مجتمعين او منفردين وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه
وضمن اغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب
ان تصدر من جميع الشركاة  ،تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 13محمد عربى صالح الدين زكى احمد شركة تضامن شريك متضامن خروج شريك متضامن بالتاشير رقم 2110فى
 ، 14/11/2511تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 35محمد عربى صالح الدين زكى احمد شركة تضامن شريك متضامن خروج شريك متضامن بالتاشير رقم 2110فى
 ، 14/11/2511تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 31رضا عبد المعطى عبد هللا سليمان شركة تضامن مدير و شريك خروج شريك متضامن بالتاشير رقم 2110فى
 ، 14/11/2511تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 32رضا عبد المعطى عبد هللا سليمان شركة تضامن مدير و شريك خروج شريك متضامن بالتاشير رقم 2110فى
 ، 14/11/2511تاريخ  25111114 :برقم 13111
 - 33عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 34عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 30عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 31نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 31نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 31نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 33اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 155اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
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 - 151اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 152عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 153عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 154عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 150نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 151نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 151نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 151اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 153اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 115اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2121فى  ، 10/11/2511تاريخ :
 25111110برقم 13251
 - 111عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام
احمد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها
لتكون نافذة فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات
الضريبيه والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل
وانهاء خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 112عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام
احمد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها
لتكون نافذة فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات
الضريبيه والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل
وانهاء خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 113عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام
احمد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها
لتكون نافذة فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات
الضريبيه والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل
وانهاء خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 114نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة

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

45

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 110نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة
فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 111نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة
فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 111اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة
فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 111اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة
فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 113اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريك المتضامن اسامه محمد همام احمد
منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها لتكون نافذة
فى حق الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وانهاء كافه المتعلقات الضريبيه
والتامينات وخالفه وكذلك ابرام كافه العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى وله حق تعيين العماله الالزمه للعمل وانهاء
خدمتهم واتخاذ القرارات الالزمه لحسن سير العمل  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 125عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات
وصرفها والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من
موافقه جميع الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 121عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات
وصرفها والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من
موافقه جميع الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 122عماد حمدى عبدالعزيز عبدالفتاح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات
وصرفها والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من
موافقه جميع الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 123نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
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 - 124نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 120نبيل محمد صبحى صالح توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 121اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 121اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 121اسامه محمد همام احمد توصية بسيطة مدير و شريك بالشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات وصرفها
والتعاقد وابرام العقود التجاريه بين الشركه واى جهه اخرى اما الرهن والبيع والشراء وااليجار واالقتراض البد من موافقه جميع
الشركاء  ،تاريخ  25111110 :برقم 13251
 - 123مجدى حسين احمد محمد عبدهللا جمعية تعاونية رئيس مجلس ادارة توقيع اول على الشيكات واذون الصرف ( رئيس
الجمعيه )  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 135هشام حسن محمد رفاعى جمعية تعاونية امين صندوق توقيع اول على الشيكات واذون الصرف ( رئيس الجمعيه ) ،
تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 131عمرو سامى احمد بهنسى جمعية تعاونية نائب رئيس مجلس ادارة توقيع اول على الشيكات واذون الصرف ( رئيس
الجمعيه )  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 132ريهام سامى احمد بهنسى جمعية تعاونية عضو مجلس ادارة توقيع اول على الشيكات واذون الصرف ( رئيس الجمعيه )
 ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 133مجدى حسين احمد محمد عبدهللا جمعية تعاونية رئيس مجلس ادارة امينا للصندوق ( توقيع ثانى ) والتوقيع على الشيكات
واذون الصرف على ان يكون السيد /مجدى حسين احمد محمدعبدهللا والسيد  /هشام حسن محمد رفاعى توقيع اول وثانى على
الشيكات واذون الصرف بالبنك بالترتيب  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 134هشام حسن محمد رفاعى جمعية تعاونية امين صندوق امينا للصندوق ( توقيع ثانى ) والتوقيع على الشيكات واذون
الصرف على ان يكون السيد /مجدى حسين احمد محمدعبدهللا والسيد  /هشام حسن محمد رفاعى توقيع اول وثانى على الشيكات
واذون الصرف بالبنك بالترتيب  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 130عمرو سامى احمد بهنسى جمعية تعاونية نائب رئيس مجلس ادارة امينا للصندوق ( توقيع ثانى ) والتوقيع على الشيكات
واذون الصرف على ان يكون السيد /مجدى حسين احمد محمدعبدهللا والسيد  /هشام حسن محمد رفاعى توقيع اول وثانى على
الشيكات واذون الصرف بالبنك بالترتيب  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 131ريهام سامى احمد بهنسى جمعية تعاونية عضو مجلس ادارة امينا للصندوق ( توقيع ثانى ) والتوقيع على الشيكات واذون
الصرف على ان يكون السيد /مجدى حسين احمد محمدعبدهللا والسيد  /هشام حسن محمد رفاعى توقيع اول وثانى على الشيكات
واذون الصرف بالبنك بالترتيب  ،تاريخ  25111111 :برقم 15441
 - 131حسنى جرجس مليكه شركة تضامن شريك متضامن خروج للوفاة بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ :
 25111121برقم 1541
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 - 131حسنى جرجس مليكه شركة تضامن شريك متضامن خروج للوفاة بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ :
 25111121برقم 1541
 - 133مدحت حسنى جرجس مليكه شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ
 25111121 :برقم 1541
 - 145مدحت حسنى جرجس مليكه شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ
 25111121 :برقم 1541
 - 141حسنى جرجس مليكه شركة تضامن شريك متضامن االدارة والتوقيع للشركاء الثالثه ولهم حق التوقيع مجتمعين او
منفردين واتفق الشركاء على ان يكون السيد/مدحت حسنى جرجس مليكه طرف اول متضامن مديرا مسؤال للتخليص الجمركى ،
تاريخ  25111121 :برقم 1541
 - 142حسنى جرجس مليكه شركة تضامن شريك متضامن االدارة والتوقيع للشركاء الثالثه ولهم حق التوقيع مجتمعين او
منفردين واتفق الشركاء على ان يكون السيد/مدحت حسنى جرجس مليكه طرف اول متضامن مديرا مسؤال للتخليص الجمركى ،
تاريخ  25111121 :برقم 1541
 - 143مدحت حسنى جرجس مليكه شركة تضامن مدير و شريك االدارة والتوقيع للشركاء الثالثه ولهم حق التوقيع مجتمعين او
منفردين واتفق الشركاء على ان يكون السيد/مدحت حسنى جرجس مليكه طرف اول متضامن مديرا مسؤال للتخليص الجمركى ،
تاريخ  25111121 :برقم 1541
 - 144مدحت حسنى جرجس مليكه شركة تضامن مدير و شريك االدارة والتوقيع للشركاء الثالثه ولهم حق التوقيع مجتمعين او
منفردين واتفق الشركاء على ان يكون السيد/مدحت حسنى جرجس مليكه طرف اول متضامن مديرا مسؤال للتخليص الجمركى ،
تاريخ  25111121 :برقم 1541
 - 140عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم السيد توصية بسيطة شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ
 25111121 :برقم 11113
 - 141عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم السيد توصية بسيطة شريك متضامن خروج بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ
 25111121 :برقم 11113
 - 141محمد عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ :
 25111121برقم 11113
 - 141محمد عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2111فى  ، 21/11/2511تاريخ :
 25111121برقم 11113
 - 143عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم السيد توصية بسيطة شريك متضامن االدارة والتوقيع للشريك المتضامن /محمد عبدالعاطى له
حق فى االدارة والتوقيع منفردا له حق فى التعامل مع البنوك من سحب وايداع الشيكات اما فى التصرفات والبيع للشركاء مجتمعين
 ،تاريخ  25111121 :برقم 11113
 - 105عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم السيد توصية بسيطة شريك متضامن االدارة والتوقيع للشريك المتضامن /محمد عبدالعاطى له
حق فى االدارة والتوقيع منفردا له حق فى التعامل مع البنوك من سحب وايداع الشيكات اما فى التصرفات والبيع للشركاء مجتمعين
 ،تاريخ  25111121 :برقم 11113
 - 101محمد عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك االدارة والتوقيع للشريك المتضامن /محمد عبدالعاطى له
حق فى االدارة والتوقيع منفردا له حق فى التعامل مع البنوك من سحب وايداع الشيكات اما فى التصرفات والبيع للشركاء مجتمعين
 ،تاريخ  25111121 :برقم 11113
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 - 102محمد عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك االدارة والتوقيع للشريك المتضامن /محمد عبدالعاطى له
حق فى االدارة والتوقيع منفردا له حق فى التعامل مع البنوك من سحب وايداع الشيكات اما فى التصرفات والبيع للشركاء مجتمعين
 ،تاريخ  25111121 :برقم 11113
 - 103السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 104السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 100ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 101ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 101عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 101عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 103السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 115السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 111ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 112ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 113عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 114عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير  2112فى  ، 22/11/2511تاريخ :
 25111122برقم 12411
 - 110السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 111السيد فضيل محمد صديق شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
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وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 111ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 111ابتسام محمد غريب خليل شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 113عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 115عماد منصور ابراهيم خليل شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع والمسؤليه امام كافه الجهات للشريك
المتضامن منفردا وله حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وله الحق فى قبض الشيكات ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام العقود التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل وله الحق
فى الرهن واالقتراض وبيع اصول الشركه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر  ،تاريخ  25111122 :برقم 12411
 - 111احمد رفاعى عبدالجيد رفاعى شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين السيد /محمد ناجى رشاد
والسيد /احمد رفاعى عبدالجيد رفاعى مجتمعين اومنفردين  ،تاريخ  25111120 :برقم 13333
 - 112مؤمن محمد عبدهللا محمود شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين السيد /محمد ناجى رشاد والسيد/
احمد رفاعى عبدالجيد رفاعى مجتمعين اومنفردين  ،تاريخ  25111120 :برقم 13333
 - 113احمد رفاعى عبدالجيد رفاعى شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2113فى  ، 20/11/2511تاريخ :
 25111120برقم 13333
 - 114مؤمن محمد عبدهللا محمود شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم  2113فى  ، 20/11/2511تاريخ :
 25111120برقم 13333
 - 110اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ
 25111123 :برقم 15021
 - 111اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ
 25111123 :برقم 15021
 - 111اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ
 25111123 :برقم 15021
 - 111اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ
 25111123 :برقم 15021
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 - 113المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ :
 25111123برقم 15021
 - 115المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ :
 25111123برقم 15021
 - 111المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ :
 25111123برقم 15021
 - 112المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج بالتاشير رقم 2103فى  ، 23/11/2511تاريخ :
 25111123برقم 15021
 - 113اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد/
المعتز عاطف حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات
لتحقيق غرض الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 114اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد/
المعتز عاطف حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات
لتحقيق غرض الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 110اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد/
المعتز عاطف حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات
لتحقيق غرض الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 111اشرف صابر محمد محمد ابراهيم شركة تضامن شريك متضامن حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد/
المعتز عاطف حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات
لتحقيق غرض الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 111المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد /المعتز عاطف
حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض
الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 111المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد /المعتز عاطف
حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض
الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 113المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد /المعتز عاطف
حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض
الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
 - 135المعتز عاطف حسن محمد شركة تضامن مدير و شريك حق االدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد /المعتز عاطف
حسن محمد وشادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مجتمعين فى جميع االختصاصات ولهم فى سبيل ذلك اوسع السلطات لتحقيق غرض
الشركه  ،تاريخ  25111123 :برقم 15021
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركه ابناء عالم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111151 :

برقم 12514

 - 2شركة احمد عبدالفتاح محمد وشريكيه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111151 :
1543
 - 3محمد عبدالفتاح محمد وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111151 :

برقم

برقم 1543
برقم

 - 4محمد حسنى محمد عبدالسالم وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111151 :
12114

 - 0عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111111 :
برقم 12101
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111111 :
برقم 12101
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111111 :
برقم 12101
 - 1عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111111 :
برقم 12101
 - 3شركه عماد على ابراهيم على محمود وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111113 :
برقم 13023
برقم

 - 15ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكيه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111113 :
13023

 - 11ابراهيم محمد متولى ابراهيم وشريكه بدل منقول من الزقازيق برقم  132141شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة
تضامن  ،تاريخ  25111113 :برقم 13023
 - 12عادل بطرس وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111114 :

برقم 13

 - 13شركه عادل بطرس جاد وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111114 :

برقم 13

 - 14عادل بطرس جاد وشريكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111114 :

برقم 13

 - 10سامح عادل محمود وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111114 :

برقم 13111

 - 11سامح عادل محمود وشريكته شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111114 :

برقم 13111

 - 11شركه اسامه محمد همام وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111110 :
13251

برقم

 - 11عماد حمدى عبدالعزيز وشريكيه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111110 :
13251

برقم

 - 13عماد حمدى عبدالعزيز وشركاؤة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111110 :
13251

برقم

 - 25عبدالعاطى ابراهيم ابراهيم وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111121 :
11113

برقم
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 - 21محمد عبدالعاطى ابراهيم وشركاءة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111121 :
11113

برقم

 - 22المارينا ورثه حسنى جرجس مليكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111121 :
1541

برقم

 - 23آل مارينا ( حسنى جرجس مليكه وشركاه) شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111121 :
برقم 1541
 - 24معتز هانى عمرالماريه وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111120 :
12140

برقم

 - 20محمد مصطفى حسين جبر وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111121 :
11103

برقم

 - 21محمد مصطفى حسين جبر وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111121 :
11103

برقم

 - 21المعتز عاطف حسن محمد وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :
15021

برقم

 - 21شركه المعتز عاطف حسن محمد وشريكيه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :
برقم 15021
 - 23شركة صالح ابراهيم صالح وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :
15021

برقم

 - 35شركه صالح ابراهيم صالح وشريكيه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :
15021

برقم

 - 31ايهاب عسكر وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 32شركه ابناء احمد عسكر شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 33احمد ومصيلحى وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 34احمد عسكر وشريكه ( الشركه الهندسيه للنسيج والصباغه والتجهيز) شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تاريخ  25111123 :برقم 101
 - 30ايهاب عسكر وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 31شركه ابناء احمد عسكر توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 31احمد ومصيلحى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 25111123 :

برقم 101

 - 31احمد عسكر وشريكه ( الشركه الهندسيه للنسيج والصباغه والتجهيز) توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ،
تاريخ  25111123 :برقم 101
ــــــــــــــــــــــ
األحكام
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1صيدلية مصطفى تجديد السجل  ، 2411تاريخ 25111151 :

برقم 2111

 - 2صيدلية مصطفى تجديد السجل  ، 2413تاريخ 25111151 :

برقم 2111

 - 3صيدلية مصطفى تجديد السجل سارى حتى  ، 2435 1/1/2521تاريخ 25111151 :
 - 4طارق على محمد عبدهللا التركاوى تجديد السجل  ، 2055تاريخ 25111154 :

برقم 2111

برقم 1015

 - 0طارق على محمد عبدهللا التركاوى تجديد السجل سارى حتى  ، 2051 22/3/2523تاريخ 25111154 :
 - 1فتوح الشحات فتوح عمرو تجديد السجل سارى حتى  ، 2010 11/1/2523تاريخ 25111154 :
 - 1احمد عبد العزيز لطفى مطر سارى حتى  ، 2012 10/11/2523تاريخ 25111154 :

برقم 1012

برقم 1111

 - 1صالح الدين حلمى حسن عبد هللا تجديد السجل سارى حتى  ، 2043 13/51/2523تاريخ 25111151 :
 - 3السيد علي حسين علي
 - 15السيد علي حسين علي

 ، 2001تاريخ 25111151 :
 ، 2003تاريخ 25111151 :

برقم 1015

برقم 1131

برقم 3124
برقم 3124

 - 11السيد علي حسين علي سارى حتى  ، 2015 13/1/2523تاريخ 25111151 :

برقم 3124

 - 12محمود ابو سريع محمد الشحات تجديد السجل سارى حتى  ، 2000 14/1/2523تاريخ 25111151 :
 - 13ياسر عدلى حسن سليم تجديد السجل سارى حتى  ، 2011 0/3/2523تاريخ 25111111 :

برقم 1411

برقم 3014

 - 14خالد محمد حسن محمود تجديد السجل سارى حتى  ، 2015 2/11/2523تاريخ 25111111 :

برقم 3301

 - 10عبد الرحمن محمد محمد سعد الدين على تجديد السجل سارى حتى  ، 2011 11/2/2525تاريخ 25111111 :
1403
 - 11احمد محمد الهادى سليمان محمد تجديد السجل سارى حتى ، 2013 21/3/2522تاريخ 25111112 :
 - 11احمد محمد جالل احمد نوح تجديد السجل  ، 2035تاريخ 25111113 :

برقم

برقم 1531

برقم 0102

 - 11صيدليه دكتور اسالم محمود محمد ابوالعنين تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 11/1/2523تاريخ 25111113 :
برقم 3141
 - 13فوزى سالم ابو سريع ابو العزم تجديد السجل سارى حتى  ، 2151 25/15/2523تاريخ 25111113 :
 - 25خميس للهيدرونيو ماتيك تجديد السجل سارى حتى  ، 2151 24/11/2525تاريخ 25111113 :
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برقم 1111

 - 21خضره احمد عبد الحليم على تجديد السجل سارى  ، 2033 11/11/2523تاريخ 25111113 :

 - 22مكتب خضرة احمد عبد الحليم لنقل العمال والرحالت تجديد السجل سارى  ، 2033 11/11/2523تاريخ 25111113 :
برقم 1111
 - 23صالح عيد عبدالرحمن عبدالعال تجديد السجل سارى حتى  ، 2032 24/52/2521تاريخ 25111113 :
 - 24رامى عادل متولى عبده تجديد السجل سارى حتى  ، 2150 10/1/2523تاريخ 25111113 :

برقم 1425

 - 20محمد صالح عبدالظاهر حسين تجديد السجل سارى حتى  ، 2121 25/15/2522تاريخ 25111114 :
 - 21السيد موسى موسى البرامونى تجديد السجل  ، 2130تاريخ 25111110 :

برقم 3232

برقم 1331

 - 21السيد موسى موسى البرامونى تجديد السجل سارى حتى  ، 2131 3/1/2523تاريخ 25111110 :
 - 21السيد موسى موسى البرامونى تجديد السجل  ، 2133تاريخ 25111110 :

برقم 1131

برقم 1331

برقم 1331

 - 23السيد موسى موسى البرامونى تجديد السجل سارى حتى  ، 2134 3/1/2523تاريخ 25111110 :
 - 35هانم السيد متولي قاشوم تجديد السجل سارى حتى  ، 2135 15/15/2523تاريخ 25111110 :

برقم 1331
برقم 3121

 - 31هانم السيد متولى قاشوم تجديد سجل سارى حتى  ، 2131 4/3/2521تاريخ 25111110 :

برقم 3121

 - 32خليل خليل وسيع خليل تجديدالسجل سارى حتى  ، 2120 3/1/2525تاريخ 25111110 :

برقم 1131

 - 33وفاءسعيد محمد عبد السالم تجديد السجل  ، 2143تاريخ 25111111 :

برقم 1152

 - 34وفاءسعيد محمد عبد السالم تجديد السجل  ، 2105تاريخ 25111111 :

برقم 1152
برقم 1152

 - 30وفاءسعيد محمد عبد السالم تجديد السجل ( سارى حتى  ، 2101 ) 21/1/2523تاريخ 25111111 :
 - 31سعيد غريب محمد كفافى تجديد السجل سارى حتى  ، 2101 2/1/2523تاريخ 25111113 :

برقم 1441

 - 31اسماء محمد غانم السيد تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 4/12/2523تاريخ 25111121 :

برقم 15521

 - 31احمد عبدالحميد احمد رشوان تجديد سارى حتى  ، 2111 21/11/2521تاريخ 25111121 :

برقم 0010

 - 33حسن احمد اسماعيل عثمان تجديد السجل سارى حتى  ، 2114 10/2/2522تاريخ 25111121 :

برقم 1103

 - 45منصور احمد منصور محمد تجديد السجل سارى حتى  ، 2115 3/3/2525تاريخ 25111121 :

برقم 1013

 - 41هشام سمير شحاته محمد تجديد السجل سارى حتى  ، 2113 25/15/2523تاريخ 25111121 :

برقم 3334

 - 42علياء محمد عز الدين الزغبي تجديد السجل سارى حتى  ، 2135 10/11/2523تاريخ 25111122 :
 - 43الديسطى عبدالمنعم سليمان معين تجديد السجل سارى حتى  ، 2151 21/12/2523تاريخ 25111120 :
15510
 - 44جمال احمد عبد العزيز تجديد السجل  ، 2111تاريخ 25111121 :

برقم 3433

 - 40جمال احمد عبد العزيز تجديد السجل  ، 2111تاريخ 25111121 :

برقم 3433

 - 41محمد ممدوح الشاذلى الشاذلى تجديد السجل سارى حتى  ، 2133 11/12/2523تاريخ 25111121 :
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برقم

برقم 1154
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برقم 3101

 - 41جمال محمد محمود عبدالحليم تجديد السجل سارى حتى  ، 2123 1/1/2522تاريخ 25111121 :

 - 41صيدلية د /زياد اسماعيل سليمان زويد تجديد السجل سارى حتى  ، 2121 21/12/2525تاريخ 25111121 :
1521

برقم

 - 43امال احمد محمد على غنيم تجديد السجل سارى حتى  ، 2133 21/1/2522تاريخ 25111121 :

برقم 3113

 - 05على ابو سيف احمد على تجديد السجل سارى حتى  ، 2144 10/15/2523تاريخ 25111121 :

برقم 1115
برقم 3311

 - 01عمرو محمد رجب غنيم تجديد السجل سارى حتى  ، 2140 12/11/2523تاريخ 25111121 :
 - 02شريف عزت عبدالستار السيد تجديد السجل سارى حتى  ، 2114 1/1/2522تاريخ 25111123 :

برقم 3111

 - 03عبدالفتاح مصطفى محمود عيسى تجديد السجل سارى حتى  ، 2104 2/12/2523تاريخ 25111123 :
15521

برقم

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة السويدى لصناعة البالستيك تجديد السجل سارى حتى  ، 2020 1/4/2521تاريخ 25111150 :

برقم 154

 - 2شركه السويدي لصناعه البالستيك (سيد بالست )شركه مساهمه مصريه تجديد السجل سارى حتى ، 2020 1/4/2521
تاريخ  25111150 :برقم 154
 - 3ام ايه اس لصناعه البالستيك ش م م تجديد السجل سارى حتى  ، 2020 1/4/2521تاريخ 25111150 :
 - 4شركة السويدى لصناعة البالستيك تجديد السجل سارى حتى  ، 2020 1/4/2521تاريخ 25111150 :

برقم 154
برقم 154

 - 0شركه السويدي لصناعه البالستيك (سيد بالست )شركه مساهمه مصريه تجديد السجل سارى حتى ، 2020 1/4/2521
تاريخ  25111150 :برقم 154
 - 1ام ايه اس لصناعه البالستيك ش م م تجديد السجل سارى حتى  ، 2020 1/4/2521تاريخ 25111150 :

برقم 154

 - 1شركه دينا تكس ( على صبرى وشركاه) تجديد السجل سارى حتى ، 2113 21/0/2523تاريخ 25111113 :
1140
 - 1السيد عبدالعزيز وشريكه تجديد سجل سارى حتى  ، 2111 12/50/2513تاريخ 25111114 :

برقم

برقم 1311

 - 3سعيد محمد محمد مصطفى وشريكه تجديد السجل سارى حتى  ، 2141 1/4/2523تاريخ 25111111 :

برقم 3122

 - 15السيد محمد على الجزار وشريكه تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 35/1/2523تاريخ 25111122 :

برقم 1045

 - 11شركة نصر على غانم وشركاه تجديد السجل  ، 2151تاريخ 25111120 :
 - 12صالح على غانم وشركاه تجديد السجل  ، 2151تاريخ 25111120 :

برقم 241

برقم 241

 - 13شركة نصر على غانم وشركاه تجديد السجل  ، 2152تاريخ 25111120 :

برقم 241
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 - 14صالح على غانم وشركاه تجديد السجل  ، 2152تاريخ 25111120 :

برقم 241

 - 10شركة منا حسن محمد عرفه وشريكها تجديد السجل سارى حتى  ، 2113 12/1/2523تاريخ 25111123 :
1051
 - 11محمد مصباح عبدالسيد وشركاه تجديد السجل  ، 2101تاريخ 25111123 :

برقم 2312

 - 11محمد مصباح عبدالسيد وشركاه تجديد السجل  ، 2103تاريخ 25111123 :

برقم 2312

 - 11محمد مصباح عبدالسيد وشركاه تجديد السجل سارى حتى  ، 2115 1/4/2525تاريخ 25111123 :

برقم

برقم 2312
برقم 1501

 - 13شركة سعد محمد ابراهيم وشريكه تجديد السجل سارى حتى  ، 2112 2/1/2521تاريخ 25111123 :

 - 25شركه طيبة لصناعة الصفيح (حنان عبدالواحد ابراهيم و شركاها ) تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 25/1/2523تاريخ
 25111123 :برقم 3131
 - 21اسماعيل على صادق وشركاة تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 25/1/2523تاريخ 25111123 :

برقم 3131

 - 22حنان عبد الواحد ابراهيم وشريكيها تجديد السجل سارى حتى  ، 2111 25/1/2523تاريخ 25111123 :
3131

برقم

 - 23شركة محمد حسن عبدالحميد رباح وشركائه تجديد السجل سارى حتى  ، 1313 11/11/2523تاريخ 25111123 :
برقم 3335
ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1نونو اخوان للصناعات النسيجية تجديد رهن لصالح البنك المصرى لتنميه الصادرات  ،تاريخ 25111113 :

برقم 2442

ــــــــــــــــــــــ
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بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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