جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

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

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

1

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1رمضان احمد رمضان جوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243943عن تجارة
مراتب  ،بجهة  1 :شارع الملكه من شارع العشرٌن امام مدرسه الشروق_فٌصل
 - 2احمد عبد الموجود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244112عن ورشة
مالبس جاهزه  ،بجهة  :ش حسٌن عبد البالى من ش سالمه الراضى ارض اللواء
 - 3راندا دمحم عبدالرحمن سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244159عن مكتب
متعهد نمل عمال ورحالت  ،بجهة  :شارع شولى عمرو  -المٌراطٌن
 - 4فاطمه عبدالفتاح عبدالسالم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244155عن تورٌد
مستحضرات تجمٌل  ،بجهة  45 :خاتم المرسلٌن -الهرم
 - 5جمال عبدالمجٌد عبدالمحسن عبدالمجٌد بطٌخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم
 244243عن عالفه  ،بجهة  :شارع مدرسه دمحم منصور -اوسٌم
 - 6كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244176عن كوافٌر حرٌمى ،
بجهة  21 :ش دجله من ش شهاب
 - 7اسالم ناصر حامد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244191عن كوافٌر رجالى
 ،بجهة  11 :أ شارع المجزرااللى
 - 8اسماء ابراهٌم دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244111عن تاجٌر مالبس
ومستحضرات تجمٌل  ،بجهة  :الكوم االحمر بجوار المدرسه االبتدائٌه اوسٌم
 - 9وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181113برلم  211934عن ادارة
مطاعم  ،بجهة  361 :شارع الهرم _مساكن ابو الفتوح امام كازٌنو اللٌل _الهرم
 - 11عبد هللا عٌسً حسٌن العكب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244181عن متعهد
تورٌد وتركٌب الوجهات الزجاجٌه وانظمه االلومنٌوم الحدٌثه  ،بجهة  :شارع الطوٌل _مدٌنه عامر_بوالق الدكرور
 - 11سعٌد بشرى بسٌله خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244166عن ورشه
مالبس  ،بجهة  15 :شارع حسٌن عثمان _جمال عبد الناصر _عزبه المفتى _امبابه
 - 12ماجد سعٌد عبد المسٌح بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244173عن ورشه
تصنٌع مالبس  ،بجهة  58 :شارع المدٌنه المنورة من شارع مدرسه النجاح _وراق العرب _الوراق
 - 13دمحم عاطؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244216عن مكتب
تورٌد وتوزٌع موبٌالت واكسسوارات وادوات مكتب واجهزة كمبٌوتر  ،بجهة  8 :ش دمحم
 - 14لٌلً سٌد دمحم دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244283عن مكتب تورٌدات
وتصدٌر  ،بجهة  51 :ش الؽاز امام ابو سٌد الؽاز
 - 15حسٌن دمحم منصور دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244318عن مماوالت
عمومٌه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  39 :شارع الزهور من ترعه عبد العال _شارع العشرٌن_فٌصل
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 - 16دمحم امام عبدالؽنً زعٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243675عن مكتب
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :رلم  2ش دمحم عثمان من ش المومٌه العربٌه الوراق العرب
 - 17اشرؾ فرحان مرضى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243712عن مكتب
استٌراد وتصدٌر جمٌع البضائع  ،بجهة  :رلم  322أ هضبه االهرام البوابه االولى-الدور االرضً
 - 18دمحم جمال على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243799عن مكتب تسوٌك
عماري  ،بجهة  :رلم  2ش صالح عوٌس العروبه امبابه
 - 19احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243797عن
صناعه منتجات ٌدوٌه  ،بجهة  :رلم  3ش مسجد الرحٌم-المعتمدٌه
 - 21مٌنا ٌحٌى برتى واصؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243795عن ورشة
تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى  ،بجهة  :الوراق  16شارع معهد االبحاث المبلى وراق الحضر
 - 21جهاد خالد عٌد زعفان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243913عن معرض لتجاره
االجهزه الكهربائٌه بالعموله  ،بجهة  :ش طرٌك سماره السٌاحً لبل مرور شبرامنت البر الؽربً  -شبرامنت
 - 22مالن عرٌان فتحى شكرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243876عن ورشه
الومٌتال  ،بجهة  :شارع عبد المبدى من شارع حنفى ؼنٌم _بشتٌل
 - 23احمد حسنى كمال احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243817عن مكتب
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  11 :شارع جمال عبد الناصر من شارع كمال حمزة _امبابه
 - 24دمحم عبدالوهاب عبدالكرٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243881عن اعمال
الالند سكٌب والمماوالت والتورٌدات  ،بجهة  4 :ش االسراء من ش كعبٌش الطوابك شمه بالدور  -1فٌصل
 - 25اٌمن ارمانٌوس بطرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244186عن مماوالت انشاء
وهدم واصالح اساسات  ،بجهة  47 :ش ابو صابر خلؾ السنترال العمرانٌه
 - 26احمد الزهرى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243936عن تجارة مواد
ؼذائٌه جمله  ،بجهة  11 :شارع الوادى الجدٌد _ارض النزهه _همفرس_بوالق الدكرور
 - 27اسامه عبدالمرضى شحاته عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244131عن
مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات  ،بجهة  :ش بنى مجدول كرداسه
 - 28محى صالح عبد المنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243987عن ورشة
تصنٌع االحجارالكرٌمه وخرط السن وااللدائن  ،بجهة  95 :ش مستشفى الصدر ع غ
 - 29دمحم سعد ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  118368عن ادوات منزلٌه
 ،بجهة  :شارع والى من شارع ترسا_ابو النمرس
 - 31جمال على على بٌومى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  244112عن مخبزبلدى ،
بجهة  2 :شارع السكاكٌنى من احمد بدوى _كوبرى اوالد بٌومى
 - 31جمال عبدالمنعم دمحم مصطفى خلٌفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244161عن
مكتب تصدٌر وتورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه  ،بجهة  :شارع حسن مصطفى صٌدا اوسٌم
 - 32مصطفً صابر رزق احمد شلتوت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 4111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243914عن
مكتب تورٌد و توزٌع ادوات كهربائٌه و مماوالت عامه  ،بجهة  :ش الكورنٌش الرشاح سابما بجوار مصنع مصطفً محمود -
شبرامنت
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 - 33حسام احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  232941عن اعداد وتدرٌب
وتنمٌه الموارد البشرٌه وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌه والامه وتنظٌم المعارض فٌما عدا خدمات االنترنت بموجب موافمه امنٌه برلم
 ، 677/2118بجهة  24 :شارع نبٌل العماد_الدلى
 - 34امٌن جمعه عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244261عن مكتب
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :ش الدكتور السباعً  -ارض اللواء  -امبابه
 - 35تامر سٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244121عن تشؽٌل البالستٌن ،
بجهة  :شارع عمر احمد من شارع سمٌر عبد هللا _عثمان احمد عثمان _العمرانٌه
 - 36دمحم السٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244371عن مماوالت واستثمار
عماري  ،بجهة  33 :ش عثمان محرم عمرانٌه
 - 37دمحم سعد احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244284عن مكتب رحالت ،
بجهة  15 :شارع الجامع عزبة جبرٌل اخر فٌصل
 - 38هانً دمحم عبدالمادر عرفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244119عن مكتب احبار
للطباعه  ،بجهة  17 :ش المدٌنه المنوره ٌمٌم محور ٌ 26ولٌو ارض اللواء العجوزة
 - 39دمحم احمد ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244222عن ورشه تصنٌع
مالبس  ،بجهة  :شارع سعٌد ابو شوشه من ترعه السواحل _وراق الحضر
 - 41نعٌمة فؤاد بطرس ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243699عن مماوالت و
استثمار عمارى  ،بجهة  5 :ش عبد المنعم الشرلاوى  -مراد الجٌزة
 - 41دمحم احمد دمحم عبدالحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243765عن تورٌد
الٌونٌفورم الزي الموحد  ،بجهة  :رلم  1ش عباد من ش عماد من عز الدٌن عمر
 - 42حسام نبٌل كامل هاشم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243864عن انتاج اثاث
طبى  ،بجهة  28 :طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى نمطه رلم  56/55تمسٌم جمعٌه السادات لالسكان االلنص
 - 43احمد ابو زٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243874عن تجارة المشه ،
بجهة  :شارع ابوبكرالصدٌك _كورنٌش النٌل_وراق الحضر _الوراق
 - 44دمحم عبد التواب ابو الحسن حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243811عن مطعم ،
بجهة  :ش معهد البطران للدراسات النوعٌه  -نزله البطران  -الهرم  -امام المعهد
 - 45سهٌر عبدهللا حسونه سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243888عن مخبز بلدى ،
بجهة 6 :ش محمود دمحم كفر السلمانٌه-وراق العرب
 - 46صالح دمحم احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243877عن مماوالت عمومٌه
وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا الدعاٌه واالعالن  ،بجهة 64 :ش ابوالمعاطً الجٌزه
 - 47فتحى عبدالنبً توفٌك حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243912عن معمل البان
 ،بجهة  :رلم  39ش العدوي-بوالق الدكرور
 - 48عامر دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243917عن سوبر ماركت ،
بجهة  :رم  7أ ش فرٌد لسباعً االرٌزونا-الهرم
 - 49عمرو عبد الرؤوؾ دمحم عالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244187عن تجاره
لطع ؼٌار سٌارات  ،بجهة  :رلم  8ش عمر بن الخطاب من كورنٌش النٌل وراق الحضر
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 - 51عاطؾ عبدالمالن اٌوب خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244193عن خٌاطه
مالبس  ،بجهة  34 :شارع المشروع من شارع االلصر
 - 51مصطفى رمضان السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244117عن ورشه
نجاره  ،بجهة  :شارع سعد زؼلول -كرداسه
 - 52سناء دمحم مصطفى مطر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243986عن تورٌدات طبٌه
دون االدوٌه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  17 :ش احمد اسماعٌل من ش ممدوح ترن جسر الكونٌسه
 - 53دمحم محسن اسماعٌل احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 91110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243975عن بٌع وتورٌد
مستلزمات التعبئه والتؽلٌؾ  ،بجهة  :رلم  25داٌر الناحٌه خلؾ مسرح البالون
 - 54على عوٌس محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244211عن تصدٌر
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع الشٌخ الجدٌد كرداسه
 - 55بطه دمحم احمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243989عن بٌع عجل
وموتوسٌكالت ولطع ؼٌارها  ،بجهة 2 :ح دمحم سعٌد االمام على _عزبه المفتى
 - 56محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244125عن مكتب
رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  :االبعدٌه اوسٌم
 - 57احمد دمحم عبد العال السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244177عن محل حداٌد
وبوٌات  ،بجهة  25 :شارع الشاهد_ارض اللواء_العجوزة
 - 58احمد رٌاض ذكً سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244291عن تجاره وبٌع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :الشارع السٌاحً-كرداسه
 - 59حسن سٌد عباس ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244143عن ورشه مالبس
جاهزه  ،بجهة  21 :ش دمحم حنفً سالمان حالٌا رلم  11مكرر خلؾ السٌما ناصٌه البان المط الوراق
 - 61ناهد حسٌن دمحم سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244184عن انشاء وادارة
المنشأت الرٌاضٌه والتسوٌك والتثمٌؾ فى مجال الرٌاضه  ،بجهة  1 :شارع الفرن من شارع التكافل _مدٌنه التعاون _الهرم
 - 61تامر زٌنهم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244368عن التجاره
والتورٌدات  ،بجهة  1 :ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه
 - 62خالد حلمى عبدالحلٌم عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244389عن
تاجٌر سٌارات للؽٌر خدمه رجال االعمال فى مجل السٌارات وخمات الكمبٌوتر (ماعدا مجاالت االنترنت)  ،بجهة  11 :ش ترعه
السواحل جزٌره دمحم الوراق
 - 63ابوسرٌع سلٌمان جاد المولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244491عن تصدٌر
مواشى  ،بجهة  15 :شارع جمال عبدالناصر -المنٌب
 - 64رحاب رٌاض سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243697عن خدمات ادارٌه
وتسوٌمٌه وفندلٌه وحجز فنادق اون الٌن وخدمات التسوٌك االلكترونً والتسجٌل والتدرٌب  ،بجهة  65 :ش مصدق الدور -11الدلى
 - 65عبدالعال مهدى شاكر دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243769عن تورٌد
سٌارات مستعمله  ،بجهة  :رلم  318ش السودان عمارات العرائس
ٌ - 66اسر عالم على محمو د  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243774عن مشؽل
مالبس جاهزه  ،بجهة  6 :شارع الدكتور ابراهٌم عٌد وراق العرب
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 - 67سامح نصري بخٌت دمٌان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243819عن ورشه
تصنٌع مالبس  ،بجهة  :رلم  15ش دمحم ادم  -وراق العرب  -الوراق
 - 68اٌهاب حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243964عن ورشه مالبس
جاهزه  ،بجهة  :ش التوحٌد من ش ترعه السواحل وراق العرب
 - 69احمد عٌد احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243829عن مكتب تورٌد
مالبس جاهزة  ،بجهة  22 :شارع السالم _ارض اللواء_العجوزة
 - 71عماد حلٌم راؼب تادرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 711110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243846عن مصنع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :الوراق  8شارع عبد الفتاح ندا من ش المسبن وراق الحضر
 - 71محمود عبدالعزٌز محمود عاطؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243911عن
تورٌدات ومماوالت عامه  ،بجهة  :رلم  1ش على مرسً-التحرٌر-بوالق الدكرور
 - 72عبدلباسط عبدالؽنً حسٌن دمحم الكبٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243843عن
مماوالت نماشه(تشطٌبات)  ،بجهة  :رلم  3ش سٌد ؼنٌم من ش عثمان محرم لكونٌسه اول البلد
 - 73دمحم عبد هللا دمحم جمعه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244144عن محل بٌع احذٌه ،
بجهة  :شارع المسجد البحرى نكال منشاءه المناطر
 - 74محى صالح عبدالمنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243987عن ورشه
تصنٌع االحجار الكرٌمه وخراط السن والالدائن  ،بجهة  9 :شارع مستشفى الصدر  -عمرانٌه ؼربٌه
 - 75عبد السالم دمحم حسن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  244121عن تورٌدات
عمومٌه وتصدٌر  ،بجهة  16 :ش عبد الحمٌد شرؾ بوالق الدكرور
 - 76سهٌر سعدان مكسٌموس عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244139عن بٌع
المشه ومنسوجات  ،بجهة  :رلم  12ش الوحده العربٌه من ش مدرسه النجح وراق العرب
 - 77رضا دمحم صابر عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244118عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة 3 :أ عمارات الشركه الوطنٌه _فٌصل _الدور السابع
 - 78رامى لحظى رشدى عبد الملن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244114عن
مصنع مالبس جاهزة  ،بجهة  17 :شارع اسوان_كورنٌش النٌل _وراق الحضر
 - 79ماجد نعٌم مسعد حنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244151عن مصنع مالبس ،
بجهة  16 :شارع عبد المادر احمد البؽدادى طاٌك الدٌابه بوالق
 - 81العسٌلً للزجاج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244237عن ورشه زجاج  ،بجهة
 :ش عبده العسٌلً بجوار الجامع الكوٌتً شبرامنت
 - 81فاطمه عبدالحمٌد سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244375عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  45 :شارع احمد الزٌات  -بٌن السراٌات
 - 82احمد دمحم ابو السعود عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244213عن توزٌع
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  :الهرم رلم  237ل البوابه الرابعه حدائك االهرام
 - 83على ٌوسؾ على ابو خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244151عن ورشة
نجارة وتجارة اخشاب  ،بجهة  :امبابه  3ش جسر النٌل وردان منشاة المناطر
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 - 84هانً نصر دمحم مصطفً ابو صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244388عن
مالبس جاهزه  ،بجهة  :الشارع السٌاحً كرداسه
 - 85احمد دمحم ذكً دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244412عن مكتب مماوالت
وتورٌدات  ،بجهة  36 :ش المدٌنه جزٌره الوراق الحضر الوراق
 - 86فوزى ودٌع نخله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244452عن بٌع منظفات جمله ،
بجهة  44 :شارع االنوار الدمحمٌه العمرانٌه
 - 87الهامً نصر علً عبدالمجٌد ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244297عن
بنسٌون  ،بجهة  79 :ش االمٌره فادٌه متفرع من ش سٌد ؼنٌم نزله السمان الهرم
 - 88عال شعراوى عبدالعظٌم شعراوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243711عن مكتب
خدمات حكومٌه  ،بجهة  :رلم  1ش عبدالرؤوؾ جاد هللا بجوار مدرسه البناء الكونٌسه
 - 89اٌلٌا كمال داود ساوٌرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243773عن بٌع لطع
ؼٌار سٌارات جدٌده  ،بجهة  25 :ش الكابالت متفرع من ش معهد االبحاث وراق الحضر
 - 91دمحم مخلوؾ ٌوسؾ عبد الراضً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243817عن بٌع
دواجن  ،بجهة  :رلم  1ش عباس محرم من عز الدٌن عمر  -الهرم
 - 91دمحم سٌد حسن على زمزم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243857عن مكتب لنمل
المخلفات بأنواعها  ،بجهة  5 :شارع حسن دمحم على _عمرانٌه شرلٌه
 - 92رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243853عن مكتب رحالت ،
بجهة  :رلم  7ش عبد المحسن فرج من ش المشروع  -مٌت عمبه  -العجوزه
 - 93رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243853عن مكتب رحالت ،
بجهة  :رلم  7ش عبد المحسن فرج من ش المشروع  -مٌت عمبه  -العجوزه
 - 94وجدي جابر الجوهري حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243889عن تعبئه
وتوزٌع مواد ؼذائٌه  ،بجهة  :رلم  4ش ٌاسٌن مرعً من العشرٌن بوالق الدكرور
 - 95جٌهان حسٌن دمحم عبد الجبار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243912عن تفصٌل
مفروشات  ،بجهة  :الهرم رلم  17ش احمد بركات متفرع من الوفاء واالمل
ٌ - 96اسر مصري عبد التواب عجمً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244171عن
مكتب اٌجار سٌارات  ،بجهة  21 :ش الزهور  -كفر المنفً  -الهرم
 - 97احمدخلٌفه شحاته حسن سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244124عن بٌع لحوم
وفراخ وخضار مجمد  ،بجهة  93 :شارع عباس السٌد_سالٌه مكى
 - 98عماد فاروق بخٌت بطرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244196عن تجاره
مفروشات  ،بجهة  5 :شارع سعد مبرون من شارع االلصر -امبابه
 - 99دمحم حافظ حماده عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243971عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  31 :ش السالم االندلس الطالبٌه
 - 111كمال دمحم مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243992عن محل بماله
جافة  ،بجهة  :الوراق ش خلٌل عبد الشافى من ش الؽاز امام ش الؽاز وراق العرب
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ٌ - 111اسٌن محب عبدالعال دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244218عن مخبز
افرنجً  ،بجهة  :رلم  1عمارب ب أ ناصٌة ش المنشٌة المرٌوطٌة-فٌصل
 - 112محمود سلٌمان احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244131عن محل
مالبس جاهزه  ،بجهة  89 :ش الثالثٌنً العمرانٌه
 - 113نرمٌن نمر طلعت ٌونان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243993عن خدمات رجال
االعمال رحالت واٌجار سٌارات  ،بجهة  6 :شارع ندا شلتوت من شارع عبد الرحٌم عباس_ترسا
 - 114نرمٌن نمر طلعت ٌونان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243993عن خدمات رجال
االعمال رحالت واٌجار سٌارات  ،بجهة  6 :شارع ندا شلتوت من شارع عبد الرحٌم عباس_ترسا
 - 115خالد دمحم نور الدٌن مصٌلحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244156عن تورٌد
اعمال الرخام والجرانٌت  ،بجهة  :شمه  3الدوراالرضى  34شارع اوالد عبد ربه طوابك
 - 116اشرؾ رجب رمضان رفاعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244167عن بماله ،
بجهة  :شارع عبد هللا الفداوى من شارع احمد عرابى _البراجٌل
 - 117مها خلٌل عباس خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244141عن استشارات
وتطوٌر وتمٌٌم انظمه الجوده واالستشارات التسوٌمٌه ودراسات الجدوى (موافمه امنٌه برلم 633لسنه ، )2118بجهة  :رلم 43
فوزي السٌد كعبٌش فٌصل
 - 118احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244162عن مكتب اٌجار
السٌارات  ،بجهة  82 :ص _البوابه الثالثه _هضبه االهرام
 - 119احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244162عن مكتب اٌجار
السٌارات  ،بجهة  82 :ص _البوابه الثالثه _هضبه االهرام
 - 111احمد عطٌه عبد الخالك على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244167عن تجارة
وتوزٌع مستلزمات الدٌكور والدهانات والتشطٌبات والعدد الٌدوٌه والكهربائٌه  ،بجهة  1 :شارع دمحم الساعاتى من شارع التحرٌر
_صفط اللبن _بوالق الدكرور
 - 111طه حمدى رٌاض مخٌمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244121عن تصدٌر
تورٌدات عمومٌه توكٌالت تجارٌه استٌراد فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  19من المجموعه  ، 6بجهة  :الهرم رلم  7شارع
المدٌنه حسن دمحم
 - 112امل سعد حماد دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 351110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244471عن منظفات ،
بجهة  5 :ش دمحم الدره الحفرٌه بشتٌل البلد امبابه
 - 113دمحم جمال عبد الخالك احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243776عن خدمات
حكومٌه  ،بجهة  :رلم  11ش العروبه  -العمرانٌه
 - 114عثمان طلعت عثمان محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243794عن بٌع
وتمطٌع االكٌاس البالستٌن  ،بجهة  :العمرانٌه  16شارع تاج الدٌن من ش عدوى سلٌم ع غ
 - 115شعبان صبحى كامل عبد النبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243777عن ورشة
مالبس جاهزه  ،بجهة  :الوراق  32ش حسن الحبروتى امام ؼاز مصر وراق ا لحضر
 - 116دمحم صالح سعد مبرون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243841عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :ش سعد زؼلول  -كرداسه
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 - 117احمد رجب احمد عشري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243884عن تورٌدات
عمومٌه واستٌراد وتصدٌر وتأجٌر سٌارات  ،بجهة  :رلم  11ش زهره رمزي اول فٌصل
 - 118دمحم السٌد السادات السٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243893عن البان
وسوبر ماركت  ،بجهة  138 :شارع الشهٌد احمد حمدى _فٌصل
 - 119احمد حمدى عزت امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243913عن مكتب
استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات  ،بجهة  :ش الجالء من ش ذو الفمار وراق العرب
 - 121ابوبكر ربٌع عبدهللا سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243929عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :رلم  7ش لعروبه من الثالثٌنً ع
 - 121هاله خلٌل السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243941عن تورٌدات مواد
ؼذائٌه  ،بجهة  :رلم  7ش احمد المطٌري ش المعتمدٌه امام -فٌال عبدالوهاب بوالق الدكرور
 - 122مدحت ابوالفتوح عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243974عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  :ش التحرٌر من ش المجزر االلى -المنٌب
 - 123احمد فؤاد عبدالؽنً حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243961عن بماله جافه
 ،بجهة  :رلم  325ش ترعه الزمر محل رلم  8برج الزهور رلم  1ابراج بنن مصر عمرانٌه شرلٌه
 - 124كٌرلس ٌوسؾ معتمد ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243999عن تورٌد
صٌانة االجهزة االلكترونٌه  ،بجهة  17 :ش ذكى احمد جبره مساكن كفر طهرمس
 - 125عال على ود صادق على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244158عن سوبر
ماركت ( تجارة مواد ؼذائٌة)  ،بجهة  :الطرٌك العمومً مساكن الكهرباء صمٌل اوسٌم
 - 126عمرو صالح الدٌن ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244262عن
مكتب تصدٌر مالبس جاهزه  ،بجهة  :ش جامع الرحمن  -م كرداسه
 - 127محمود المؽاوري دمحم مصطفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244174عن
مصنع مالبس  ،بجهة  21 :ش المدٌنه المنوره وراق العرب الوراق
 - 128مصطفى دمحم رجب عواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244111عن مكتب
متعهد نمل عمال ورحالت  ،بجهة  :المناشى منشاة المناطر
 - 129هبه محمود محمود سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244147عن
تورٌدات عمومٌه وتورٌد مستلزمات الكمبٌوتر  ،بجهة  37 :ش داٌر الناحٌه من ش جالل اللبٌنً فٌصل
 - 131لمٌاء طه بحر عبٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244374عن كوافٌر حرٌمى ،
بجهة  6 :شارع مساكن الضباط  -عمرانٌه ؼربٌه
 - 131احمد ابو ضٌؾ احمد ابو العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244242عن محل
عصٌر لصب  ،بجهة  54 :ش الثالثٌنً العمرانٌه الؽربٌه
 - 132لمٌاء عباس احمد عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244113عن مكتب
متعهد لنمل العمال  ،بجهة  9 :ش البوهً المنٌره امبابه
 - 133سوزان طارق حلمى عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 711110111 ،لٌد فى  21181118برلم 244247
عن تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :فٌصل رلم  6ش خاتم المرسلٌن المساكن كفر طهرمس
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 - 134مها عبد الخالك احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244215عن ورشة
تصنٌع مالبس  ،بجهة  :رلم  24شارع الدرب الطوٌل سالٌة مكى
 - 135كرٌم خلٌفه توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244326عن مكتب مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  11 :ش الشرٌؾ اول طرٌك بشتٌل المنٌره الؽربٌه امبابه
 - 136شعبان عبد العزٌز حمٌده عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244423عن
مكتب مماوالت  ،بجهة  :صفط اللبن _شارع عبد العزٌز بجوار مسجد الباجور
 - 137دمحم منصور دمحم عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243743عن مماوالت
عامه  ،بجهة  11 :شارع االتحاد _زنٌن_بوالق الدكرور _بوالق
 - 138شهدى كامل صادق فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243731عن ورشه
مالبس جاهزة ماعدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  12 :شارع المدٌنه المنوره من شارع ملؾ السٌما _وراق العرب _الوراق
 - 139محمود دمحم دمحم نعمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243814عن استودٌو
تصوٌر  ،بجهة  :شارع المدرسه الثانوٌه_المنوات
 - 141منال عبد الناصر مصباح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243854عن
تجاره مالبس جمله  ،بجهة  :رلم  6ش عبد العزٌز بكر  -المومٌه العربٌه  -الوراق
 - 141اسامه سٌد عمر سلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243851عن مكتب مماوالت
 ،بجهة  :ش المدٌنه المنوره  -بشتٌل  -الوراق
 - 142حسٌن فرج هللا رؼبى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243825عن
تجارة وتورٌد المالبس الجاهزة  ،بجهة  8 :شارع االشتراكٌٌن من شارع م الصدر_العمرانٌه
 - 143مدحت دمحم احمد علً زاٌده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243958عن تصدٌر
مالبس جاهزه  ،بجهة  :ش جمال عبد الناصر  -م كرداسه
 - 144سسعد دمحم سعد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243915عن استٌراد
فٌماعدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :المنٌب فرع والى من ش المدرسه
المصبجى
 - 145عاطؾ انور حامد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243879عن مطعم فول
وطعمٌه  ،بجهة  :ش زكً البطران من ش امجزر االلً-المرٌوطٌه
 - 146سٌد رجب حسنى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243897عن بٌع سٌارات ،
بجهة  61 :شارع اٌران_الدلى
 - 147حسنى دمحم عبد هللا موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244116عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :المنصورٌه الشارع الرئٌسى بجوار مسجد بالل منشاءه المناطر
 - 148عمرو جالل عبد التواب ابو سٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243953عن
تصدٌر وتخلٌص جمركى  ،بجهة  13 :ش محمود الجمال من ش عمرو بن العاص الدور 5
 - 149جمٌله سامى عبد الحمٌد حنفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244115عن بٌع
اطارات وبطارٌات  ،بجهة  63 :شارع ربٌع الجٌزى بجوار صٌدلٌه ام المصرٌٌن
 - 151وجدى عادل اسكندر عبدالمدوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244248عن
ورشه مالبس  ،بجهة  :شارع عبد العزٌز عامر -وراق العرب -الوراق
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 - 151دمحم رمضان امام طه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244151عن مكتب خدمات
حكومٌه  ،بجهة  :محل رلم  1ش حسن عثمان المنشٌه الطوابك فٌصل
 - 152وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244161عن
تجارة وتورٌد االظرؾ والمنتجات الورلٌه  ،بجهة  27 :حارة الجامع من شارع السالم _الكٌت كات
 - 153وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244161عن
تجارة وتورٌد االظرؾ والمنتجات الورلٌه  ،بجهة  27 :حارة الجامع من شارع السالم _الكٌت كات
 - 154ماجد مكرم حكٌم عبد الملن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243794عن ورشة
الومٌتال  ،بجهة  :فٌصل رلم  3نهاٌة احمد سعٌد كعبٌش فٌصل
 - 155فراج ٌحٌى ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243815عن تورٌدات
عمومٌه ومماوالت  ،بجهة  71 :شارع السوق _ارض عزٌز عزت _امبابه
ٌ - 156وسؾ دمحم ٌوسؾ داود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244372عن تسوٌك
عمارى  ،بجهة  21 :شارع الصاوى من الخولى  -بشتٌل  -وراق العرب
 - 157عبدالعزٌز عبداللطٌؾ دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244273عن
تجاره وتوزٌع وتورٌد وتصدٌر تالدوات الصحٌه والكٌماوٌات والمنظفات  ،بجهة  24 :شارع نور االسالم من شارع كورنٌش النٌل
 جزٌره دمحم  -الوراق - 158دمحم عاطؾ فاروق السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244148عن تورٌدات
عمومٌه وتنظٌم رحالت  ،بجهة  21 :ش حنفى خلٌفه الثالثٌنى
 - 159ابراهٌم فؤاد بهى الدٌن مندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244163عن بٌع
حلوى جافه ومٌاة ؼازٌه  ،بجهة  43 :شارع ربٌع الجٌزى
 - 161اسالم حسن محمود حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244127عن تورٌدات
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  61 :عمارات االعالم شمه رلم  3الدوراالول بعد االرضى العجوزه
 - 161فاطمة سٌد حسن عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244281عن مخبز
بلدى  ،بجهة  :فٌصل رلم  4ش د على عبد الحفٌظ من ش البوسته كفر الجبل
 - 162سٌد شامخ لرنً عوٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243684عن بٌع دواجن (
حٌه ومجمده)  ،بجهة  :رلم  5ش فخري الدالً من د الشٌن
 - 163رجاء حسن محمود الدمٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243722عن كوافٌر
حرٌمى  ،بجهة  3 :ش دمحم عبدة ارض الجمعٌة  -امبابة -
 - 164احمد دمحم امام عبدالؽنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243827عن مكتب متعهد
نمل عمال ورحالت  ،بجهة  :بهرمس-بجوار الجامع الكبٌر -م منشاه المناطر
 - 165ؼاده حمدي احمد وهبه هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243816عن بماله ،
بجهة  :بشتٌل البلد  17 -ش ابراهٌم سلٌمان من ش نور االٌمان  -اوسٌم
 - 166اشرؾ عٌد حنفى عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243831عن مكتب
استثمار عمارى ومماوالت والومٌتال  ،بجهة  :لطعه عشرٌن تمسٌم عمرو بن العاص _الملكه فٌصل
 - 167مرفت نظمى رٌاض عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243783عن بٌع
مالبس جاهزه حرٌمى واحذٌة وشنط حرٌمى  ،بجهة  226 :شارع الملن فٌصل
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 - 168دمحم سعد دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243914عن ممهى  ،بجهة 87 :
ش على فاٌد ترعة زنٌن بوالق الدكرور
 - 169احمد دمحم احمد احمد البهوتى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243894عن محل
مالبس جاهزة  ،بجهة  1 :شارع مخزن االنابٌب امام السجل المدنى _وراق الحضر _الوراق
 - 171سماح دسولى عبد الحمٌد عبد الصمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 16111.000 ،لٌد فى  21181118برلم 243933
عن عطور بردٌات  ،بجهة  :شارع جمال عبد الناصر من شارع ابو الهول السٌاحى _نزله السمان _الهرم
 - 171حسن عبدالهادى حسن عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244192عن
صٌانه واصالح االجهزة الكهربائٌه  ،بجهة  6 :شارع عبد المعطى مصطفى  -وراق الحضر
 - 172محمود عبدهللا عبدالكرٌم ابو السعود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 244194
عن ورشه مالبس  ،بجهة  :شارع سعٌد عبد المجٌد  -طناش -الوراق
 - 173هبه كامل بشاى معوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243982عن ورشة
مالبس جاهزه  ،بجهة  21 :ش رحٌم عبد السمٌع وراق العرب
 - 174احمد دمحم رجب هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243968عن مكتب
استٌراد ما عدا الفمره 36من المجموعه  6والتصدٌر  ،بجهة  1 :شارع على عبد الرازق من شارع احمد بدوى _ابو النمرس
 - 175مؤسسه عبد الهادى لطباعه مستلزمات المالبس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181114برلم
 244153عن مصنع لطباعه مستلزمات المالبس  ،بجهة  1 :شارع عبد الفتاح شلبى خلؾ مصنع مصطفى على _طناش
 - 176ابراهٌم حماده ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244165عن
حظٌره مواشى حالب  ،بجهة  :شارع السكه الواسطانٌه اترٌس منشاءه المناطر
 - 177عبد النبى جمعه عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244261عن مكتب
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :الشارع الجدٌد كرداسه الجٌزه
 - 178حامد عبد الرحٌم حامد عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 711110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244226عن مكتب
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :شارع حامد باش بنى مجدول كرداسه
 - 179مجدى مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  244173عن ورشة
نجاره  ،بجهة  :الوراق حارة ابو فوزى عبد المادر الخولى وراق العرب
 - 181ادهم عالءالدٌن سعٌد البٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244373عن تورٌدات ،
بجهة  :اعمارات البترول شارع عبدالمنعم سند -العجوزة
 - 181عمرو سٌد كامل احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244367عن ورشه احذٌه ،
بجهة  15 :ش العروبه العمرانٌه
 - 182زٌن الدٌن للرحالت ونمل العمال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244124عن
مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  :اوسٌم ش عٌسى ابو جندى المٌراطٌن
 - 183سارا جمٌل رجب ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244176عن عطاره ،
بجهة  1 :ش صالح عبد الباسط كفر ؼطاطى
 - 184هانً رفعت الٌاس توفٌلس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244117عن مكتب
تجاره وبٌع خضروات  ،بجهة  26 :ش ابراهٌم خله البصراوي امبابه
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 - 185معتز دمحم عبد العظٌم دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244223عن
تصدٌر واستٌراد فٌما عدا المجموعه  19والفمرة  36من المجموعه  ، 6بجهة  :بوالق الدكرور _ 2شارع مساكن الجمعٌه التعاونٌه
للبناء واالسكان _م عامر
 - 186فاطمه دمحم محمود دمحم مهنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243858عن التسوٌك
العمارى والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة 11 :ن هضبه االهرام _حدائك االهرام _الهرم
 - 187نهاد احمد ٌوسؾ ابو العنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243815عن استثمار
زراعى الندسكٌب  ،بجهة  5 :شارع دمحم بربن _بوالق الدكرور
 - 188دمحم فاروق دمحم عبد الموجود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243844عن لهوه ،
بجهة  11 :ش احمد الفٌومً متفرع من ش احمد لطفً السٌد  -المساحه  -الهرم
 - 189مجدى دمحم حسنً دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243883عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :رلم  1ش لره بن شرٌن
 - 191عبد الحمٌد نور الدٌن دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243824عن
تورٌدات  ،بجهة  6 :شارع همدان
 - 191وداد على حسٌن سنوسً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243891عن تصدٌر
ومماوالت عمومٌه  ،بجهة 21 :ش العروبه امام شركه االدوٌه ع غ
 - 192رودى مدحت شفٌك بطرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243899عن
تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  6 :ش دمحم حسن مصطفى فٌصل ب الدكرور
 - 193بالل جمال شحاته على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243895عن بٌع
اكسسوارات محمول  ،بجهة  14 :شارع جسر الكونٌسه _المنٌب
 - 194دمحم عمار ناجى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244132عن مكتب رحالت ،
بجهة  3 :شارع مسجد الرحمه من ش جمال عبدالناصر -وراق العرب -الوراق
 - 195مروة دمحم سٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243942عن ورشة نطرٌز
 ،بجهة  :رلم  3ش ولٌد ابودهب من ش المسبن ب الدكرور
 - 196عبد النبى دمحم سعٌد عبد الجلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 191110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243973عن لطع
ؼٌار السٌارات  ،بجهة  :شارع عبد هللا الشرلاوى _التعاون_الهرم
 - 197مٌنا ؼطاس حناهللا ؼطاس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244195عن ورشه
الومٌتال  ،بجهة  :شارع عبدالمبدى من شارع حنفى ؼنٌم  -بشتٌل
 - 198دمحم عبدالرحٌم بٌومً بشندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243957عن بٌع
فسٌخ وملوحه  ،بجهة  5 :حارة جمال الدٌن من ش جمال عبدالناصر لمنٌب
 - 199عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  196525عن
تجارة البطارٌات واالطارات  ،بجهة  :الشوبن الؽربى _البدرشٌن
 - 211باسم دمحم دمحم لطب عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244179عن اداره
وخدمات المطاعم  ،بجهة  1 :شارع مصطفى الشٌخ  -النٌل االبٌض -مٌدان لبنان
 - 211نجاح حبٌب جٌد للٌنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244112عن خٌاطه
وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  12 :شارع مكرر من ش سوٌلم الطالبٌه
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 - 212ؼرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244119عن تجارة مالبس
جاهزة واحذٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  19 :شارع شهاب _المهندسٌن
 - 213ؼرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244119عن تجارة مالبس
جاهزة واحذٌه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  27 :شارع طلعت حرب_لصر النٌل مسجل برلم  57225مكتب جنوب الماهره
 - 214دمحم جمال صابر حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244116عن مخبوزات
وحلوٌات  ،بجهة  258 :ح االهرام
 - 215نسٌم سامح سامً اسعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244148عن تجاره
وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  :ش البنن كرداسه
 - 216اشرؾ بدرى احمد جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244183عن بٌع
محمول  ،بجهة  3 :شارع محمود حسن _عبد الحمٌد حموده_م غ
 - 217عال عبد الفتاح عبد الفتاح حجاج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244182عن
مماوالت  ،بجهة  :العجوزه  6ش ابو المعاطى
 - 218عمرو دمحم بدٌري رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244421عن تورٌد
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  :سالٌه مكً شمه رلم  2مدخل  2بلون 119
 - 219رمزي حامد عبدالبالً علً الصوابً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244298عن
منتجات لطنٌه ومنتجات خان الخلٌلً  ،بجهة  9 :ش ابوالهول السٌاحً الهرم
 - 211احمد ابراهٌم عبد الصبور حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244492عن
تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  5 :شارع النصر من وراق العرب
 - 211حجاج عبدالفتاح مسعود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243698عن ورشه
مٌكانٌكً  ،بجهة  :طرٌك جزٌره دمحم ترعه السواحل لبل الدائري
 - 212أحمد محمود سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243872عن مستلزمات
كمبٌوتر  ،بجهة  :شارع دمحم مبرون -بشتٌل البلد-الوراق
 - 213عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243785عن مكتب
رحالت  ،بجهة  1 :شارع دمحم عبد العزٌز من ش الحرٌه بشتٌل البلد
 - 214دمحم سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243839عن بٌع مالبس جاهزه
 ،بجهة  :الشارع السٌاحً  -كرداسه
 - 215هشام على عبد ربه طه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243845عن مخبز  ،بجهة
 4 :شارع المستشار عبدالمعطى_كفر طهرمس _فٌصل
 - 216احمد عادل انور فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243851عن مكتب تورٌد
عماله و تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :رلم  4ش الحكٌم  -ارض الحداد  -امبابه
 - 217حٌاه فوزى دمحم حزٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243826عن تعلٌم كورسات
لؽات  ،بجهة  17 :شارع جامع فلفل من طرٌك بشتٌل _امبابه
 - 218ولٌد سمٌر عطاهللا بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243878عن خٌاطه
مالبس  ،بجهة 26 :ش سلطان ابوالعال من ش العروبه وراق العرب
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 - 219احمد فتحى احمد ابونجا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244125عن استٌراد
فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ولطع ؼٌار سٌارات  ،بجهة  :ش الخٌر السعٌد من
ش ترعه السواحل وراق الحضر
 - 221احمد عاطؾ الطٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244133عن مكتب
رحالت  ،بجهة  5 :شارع االٌمان  -وراق العرب  -الوراق
 - 221اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244197عن
خٌاطه  ،بجهة  1 :حاره نصر هللا جرجس ظاظا بسٌط -البصراوى امبابه
 - 222حمدٌه صابر فرج هللا كٌالنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243938عن تورٌدات
عامه وخدمات نظافه  ،بجهة  31 :شارع اسماعٌل خاطر من الشرٌؾ _ترعه الزمر_بوالق الدكرور
 - 223حامد زكرٌا حامد عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243955عن بٌع
المشؽوالت واالكسسوارات الفضٌه  ،بجهة  :الهرم ن  28طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى داندى مول
 - 224دمحم سٌد حافظ محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244135عن صالون
حالله  ،بجهة 1 :ش اسماعٌل ربٌع ترعه السواحل
 - 225احمد دمحم عبدالموجود بٌومً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244333عن سنترال
 ،بجهة 11 :ش حمدي من ش مسجد التوبه وراق العرب
ٌ - 226حٌى فتح دمحم عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243939عن تورٌدات عمومٌه
ومستلزمات كمبٌوتر  ،بجهة  21 :شارع حسن اللولى من شارع ترعه الزمر -العمرانٌه
 - 227سٌد ممدوح سٌد خلٌفه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244366عن معرض
سٌارات  ،بجهة  39 :ش خاتم المرسلٌن العمرنٌه
 - 228عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244199عن مماوالت عامة
و تورٌدات عمومٌة و توكٌالت تجارٌة  ،بجهة  :شارع المدٌنة المنورة
 - 229دمحم صبري السٌد علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244136عن
مكتب مماوالت اعمال سباكه  ،بجهة  11 :ش عبدالمادر حسانٌن كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق
 - 231اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244149عن مطعم وجبات
سرٌعه ومشروبات  ،بجهة  19 :شارع سٌد عمر من ترعه الحلو_نزله السمان _الهرم
 - 231اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244149عن مطعم وجبات
سرٌعه ومشروبات  ،بجهة  19 :شارع سٌد عمر من ترعه الحلو_نزله السمان _الهرم
 - 232احمد فتوح دمحم فراج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244118عن بماله  ،بجهة 1 :
ش رمضان جمعه ارض الحداد امبابه
 - 233وفاء سعٌد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244122عن بماله  ،بجهة :
 31ش عدن المهندسٌن
 - 234فادٌه فاٌز نخله خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111111.000 ،لٌد فى  21181125برلم  244468عن بٌع مالبس
جاهزة  ،بجهة  :شارع بورسعٌد من شارع مسبن الزهر -وراق الحضر -الوراق
 - 235عٌد زٌنهم الشربٌنى خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244488عن دلٌك ،
بجهة  :ذات الكوم -م امبابه
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 - 236احمد لطفى عبداللطٌؾ عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243941عن
مكتب رحالت داخل ج م ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحه  ،بجهة  4 :شارع صالح عوٌس-شارع العروبه  -وراق العرب-
الوراق
 - 237مصطفً عٌد عبد الواحد خضر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243811عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  :ش السوق  -شبرامنت
 - 238دمحم عبد الحكٌم دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243812عن استثمار
عماري و مماوالت خرسانه جاهزه  ،بجهة  :رلم  319ش الهرم  -محطه الطالبٌه  -الهرم
 - 239روضه سعٌد دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243835عن تورٌد
منظفات و زٌوت و احماض دهنٌه و تورٌدات للجهات الملزمه  ،بجهة  6 :ش هرٌدي سالم  -ترسا  -التعاون  -الهرم
 - 241احمد محمود عبد الجواد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243855عن
تورٌدات ؼذائٌه  ،بجهة  2 :شارع احمد اسماعٌل متفرع من شارع د الشٌن _الهرم
 - 241احمد على جمعه متولى سعدون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243828عن
تورٌداعمال الٌكترومٌكانٌن ومماوالت  ،بجهة  12 :شارع عمارات العرائس _طارق بن زٌاد _التعاون_الهرم
 - 242احمد جمعه محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243916عن استٌراد
فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وتصدٌر وتورٌد مواد بناء  ،بجهة  :ش اوالد رجب من ش اللبٌنً-فٌصل
 - 243دمحم على حسٌن الزمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243988عن ممر ادارى
لتورٌد الؽالل والحبوب  ،بجهة  :ناهٌا البلد ش المطحن-الجٌزه
 - 244ممدوح صالح الدٌن دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244129عن تعبئه
و تؽلٌؾ و تورٌدات  ،بجهة  :رلم  2ش عمر بن عبد العزٌز من عز الدٌن عمر  -العمرانٌه
 - 245عبد الرحمن ؼانم ابراهٌم عبد الفضٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم 243967
عن بٌع تكٌٌفات وصٌانه  ،بجهة  129 :ط البوابه الثانٌه_حدائك االهرام _الهرم
 - 246على زكرٌا دمحم شعراوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243984عن تورٌد
وتركٌب ادوات صحٌه وتشطٌبات  ،بجهة  187 :شارع الجٌنٌه وراق الحضر
 - 247هانى عبدهللا دمحم ناصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244138عن مكتب تورٌد
مستلزمات تجمٌل ومستلزات طبٌه دون االدوٌه  ،بجهة 8 :ش االصالح من ش صالح سالم وراق الحضر
 - 248البوهى لتجارة المواد الؽذائٌه واالعالؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 244111
عن بٌع وتجارة مواد ؼذائٌه واعالؾ  ،بجهة  37 :شارع احمد عبود الزمر _اخر شارع السهراٌه _ناهٌا البلد
 - 249اٌه رمضان دمحم بشٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243927عن مكتب تورٌد
عماله داخلى  ،بجهة  :فٌصل ش محمود عبد اللطٌؾ خلٌفه من كعبٌش فٌصل حجرة فى شمه  4الدورالثالث
 - 251امانى احمد سالم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  233916عن تجارة مالبس
جاهزة واحذٌة  ،بجهة  19 :ش شهاب المهندسٌن الجٌزه محل رلم 1
 - 251محمود السٌد احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244219عن تصدٌر
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع عادل البوهى كرداسه
 - 252محمود السٌد احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244219عن تصدٌر
مالبس جاهزه  ،بجهة  :شارع عادل البوهى كرداسه
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 - 253دمحم حسن عبد العظٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243991عن محل
عطور  ،بجهة  11 :شارع العشرٌن_فٌصل
 - 254دمحم عبد الكرٌم احمد شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244191عن مخبزبلدى
ألى  ،بجهة  :عزبه الخالٌفه وراق العرب
 - 255رشا سعٌد حافظ احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244112عن مكتب متعهد
نمل عمال  ،بجهة  :م امبابه المنصورٌه منشاة المناطر
 - 256محمود دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244254عن سوبر ماركت
 ،بجهة  :شارع المدرسه ناصٌه شارع عمر شكل _المنٌب
 - 257احمد سٌد احمد عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244119عن محل
بوٌات  ،بجهة  :اوسٌم ش مكه المكرمه ش مسجد الرحمن بشتٌل
 - 258رضا جمٌل ابراهٌم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244381عن مكتب
رحالت  ،بجهة  72 :ابراهٌم دوسو بجوار محمود ٌ 26ولٌو البراجٌل اوسٌم
 - 259رأفت صالح دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244188عن بٌع محمصات
 ،بجهة  6 :شارع المحرولى_العجوزة
 - 261دمحم عبد المادر احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243759عن تجاره
اكسسوار حرٌمى  ،بجهة  2 :شارع على ٌونس البوهى-امبابه
 - 261مٌنا جمال عٌسً زخارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243875عن مصنع
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  :امتداد المومٌه العربٌه امام مدرسه االرض الخضراء_الوراق
 - 262دمحم فراس خالد سٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243834عن تجاره المالبس
الجاهزه  ،بجهة  399 :أ ش الملن فٌصل  -فٌصل
 - 263دمحم فرحان حماد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243918عن عالفه
وعطاره وبماله  ،بجهة  :رلم  56ش تمسٌم اسامه امٌن الطوابك فٌصل المنٌه محل رلم2
 - 264عمر عباس انور ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243887عن مطعم ،
بجهة  :رلم  46و حدائك االهرام بوابه خفرع الهرم
 - 265حمدي خلؾ دمحم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244153عن مالبس
و مفروشات  ،بجهة  2 :ش توفٌك عثمان من ش الجامع المنٌره الؽربٌه امبابه
 - 266مٌنا ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244144عن تجارة
مواد بناء اسمنت وطوب ورمل  ،بجهة  11 :شارع حامد حسن بدر متفرع من شارع المنشٌه _ناصٌه منشأه البكارى
 - 267هبه دمحم شحاته مهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244116عن مالبس جاهزه
 ،بجهة  :بلون  31منزل رلم  14مدٌنه العمال امبابه
 - 268ابراهٌم احمد محروس احمد المسطاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم 244224
عن تورٌد وتركٌب جمٌع االعمال الكهربائٌه  ،بجهة  :المنصورٌه_م المناطر
 - 269دمحم علً ابو العال علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244274عن مكتب متعهد
نمل عمال  ،بجهة  :ش دمحم دمحم علً المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه
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 - 271منال ماهر بالمون واصؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243971عن االستثمار
العمارى  ،بجهة  63 :شارع سورٌا _المهندسٌن_الجٌزة
 - 271شٌماء السٌد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243976عن مكتب
رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  3 :شارع محطه المٌاه _الجالتمه
 - 272هدي سلطان احمد ناصؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244141عن بٌع
اجهزه كهربائٌه وادوات منزلٌه  ،بجهة  :شارع اوالد عواد من ش السواحل امام مسجد محطه المٌاه جزٌره دمحم
 - 273خالد عبدالرسول عبدالستار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51111.111 ،لٌد فى  21181114برلم  244141عن جزارة
وبٌع اؼنام ومواشى  ،بجهة  21 :ش الحاج وهبه سابما برعً خلٌفه حالٌا المطار مٌدان الشجرة
 - 274ابو رواش حمدى ابورواش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243991عن خدمات
محمول  ،بجهة  :شارع المدٌنه المنوره_بشتٌل_كشن تحت الدائرى_امبابه
 - 275دمحم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244111عن خدمات نظافة
وادارة بوفٌهات  ،بجهة  48 :شارع ابن رشد ٌمٌن المحور ارض اللواء
 - 276حسٌن عبد الحكٌم دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244113عن محمصات
ومثالجات ممله  ،بجهة  3 :شارع النادى بشتٌل العمومى
 - 277دمحم احمد محمود ناصؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244114عن مماوالت
عمومٌه وتورٌدات مع جهات ملزمه بالخصم  ،بجهة  :عمار رلم  8منطمه م حدائك االهرام
 - 278اسالم حسن دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244268عن ورشه
تصنٌع مشابن و عصاه ممشه  ،بجهة  :ش الشٌخ عبد العزٌز  -وراق العرب  -الوراق
 - 279طه ابودوح جبرٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244141عن بماله جافه ،
بجهة  5 :ش ممدوح تركً المنٌب
 - 281مجدي مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244173عن ورشه
نجاره  ،بجهة  :حاره ابو فوزي من عبدالمادر الخولً وراق العرب الوراق
 - 281دمحم على حسٌن دمحم الحلوانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244187عن العاب
بالى ستٌشن فٌما عد ااالنترنت  ،بجهة  1 :ش الرٌان من ش الطرٌك االبٌض
 - 282رجب سعٌد عبدالنبى عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244135عن
صٌانه طلمبات االعماق والمحركات الكهربائٌه  ،بجهة  :خلؾ هللا بجوار المسجد الشرلً ذات الكوم م المناطر
 - 283ناصر رجب عبد الرحٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244169عن
مكتب تسوٌك عمارى  ،بجهة  :المنصورٌه الشارع الرئٌسى بجوار بنزٌنة عبٌد منشاة المناطر
ٌ - 284اسرسٌد لناوي علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244369عن مماوالت
واستثمار عماري  ،بجهة  11 :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور
 - 285نادر صمر بدر عبد العزبز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243859عن بٌع
ادوات صحٌه  ،بجهة  :امام محطه الكهرباء_المنصورٌه
 - 286احمد ربٌع عبد الممصود مباشر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243848عن
تورٌد وتوزٌع وتسوٌك مستحضرات وادوات تجمٌل  ،بجهة  :كفر الحما_جزٌره دمحم _الوراق
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 - 287اسماء عبد المنعم احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243856عن
مكتب تصوٌر و تؽلٌؾ و تجلٌد كتب  ،بجهة  26 :ش علً بن ابً طالب  -محطه التعاون  -الهرم
 - 288محمود عبد اللطٌؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243892عن
سماسرة وتشطٌب وتورٌدات  ،بجهة  6 :شارع مكه المكرمه من الملٌجى _الملكه فٌصل
 - 289هانى جمال شحاته بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243934عن تورٌد
وتجارة تكٌٌؾ واجهزة كهربائٌه  ،بجهة  5 :شارع النزهه _كورنٌش النٌل_وراق الحضر
 - 291اسامه علً حامد عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244115عن بٌع دواجن
مجمده  ،بجهة  14 :ش حموده متفرع من ش زؼلول مشعل الهرم
 - 291سحر دمحم احمد على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  211122عن
تورٌدات عمومٌه  ،بجهة 13 :ش سلٌم اخر ش فٌصل
 - 292جمال دمحم على سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244175عن مماوالت واستثمار
عمارى  ،بجهة  9 :شارع االمراء_التعاون _فٌصل
 - 293محمود احمد عطٌه عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244318عن بٌع
مالبس جاهزه  ،بجهة  11 :شارع عمبه بن نافع من شارع السوق  -سمٌل  -م اوسٌم
 - 294رٌهام هانً عبدالمنصؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244278عن مصنع
بالستٌن  ،بجهة  :ابو رواش المنطمه الصناعٌه
 - 295خالد عبد هللا عبد العزٌز سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243978عن
حلوى من عجٌن  ،بجهة  5 :شارع د/الشٌن _المرٌوطٌه _محل _ 2بجوار مدخل العماره _فٌصل
 - 296عادل عزت احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243932عن معمل
تحالٌل طبٌه  ،بجهة  :الهرم  14شارع ابو الفدا برج الٌاسمٌن
 - 297اٌمن دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243977عن مكتب تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  25 :شارع دمحم فتحى_العمرانٌه
 - 298سعاد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243962عن مخبز بلدى
نصؾ الً  ،بجهة  5 :ش جمال عبدالناصر تمسٌم حسن فهٌم خلؾ فندق سٌاج
 - 299طارق شعبان جمعه البحٌرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244115عن مكتب
سمسار عمارات واراضى  ،بجهة  :مركز الجٌزه ش ترعة المرٌوطٌه شبرامنت
 - 311اسالم ٌوسؾ حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244263عن بٌع و تورٌد
لطع ؼٌار سٌارات و معدات  ،بجهة  :كوبري عابدٌن  -م كرداسه
 - 311دمحم مصطفً عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244158عن كوفً
شوب  ،بجهة  319 :ش الملن فٌصل فٌصل
 - 312نجالء حسٌن مرؼنً دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244134عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :ش الدكتور الشٌن برج الحجزٌره المرٌوطٌه الهرم
 - 313عزٌزه على عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244113عن بٌع
اجهزة كهربائٌه  ،بجهة  :الوراق ش البوسطه بعد مرور الوراق
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 - 314هشام ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244334عن محل بٌع
نظارات  ،بجهة  73 :ش ترعه السواحل وراق الحضر
 - 315عبد الرحمن صدٌك دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244179عن تورٌد
وصٌالنة موبٌالت  ،بجهة  :الجٌزه  8ش مراد برج مراد االدارى شمه  1411الدور14
 - 316احمد عبدالمنعم حسن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244181عن تورٌدات
لحوم وتصدٌر  ،بجهة  18 :ش سالمه الخرطه الجدٌه
 - 317عاصم عبد الحك حلمى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244193عن
تورٌد اجهزة حاسب الى وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :فٌصل مكتب  4بالدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  1ش مسجد الصفا من
ش حمد ال ثان اول فٌصل
 - 318عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244489عن
تجاره الدٌزل  ،بجهة  11 :شارع على البربرى  -الهرم
 - 319محمود رجب عٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 61110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244342عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  7 :ش الشٌخ الطبالوي متفرع من وادي النٌل المهندسٌن
 - 311حسام الدٌن كامل بكٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243965عن ورشه
تشؽٌل معادن  ،بجهة  6 :ش سعد اللبان من كورنٌش النٌل-وراق الحضر
 - 311ؼالى ناشد وهبه فارس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243972عن مكتب متعهد
نمل عمال داخل ج م ع  ،بجهة  16 :شارع سٌد حجازى -ش المسابن -وراق العرب -الوراق
 - 312عال عالء الدٌن عبدالحمٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243951عن
تنمٌه وتدرٌب المهارات البشرٌه(موافمه امنٌه  464لسنه  ، )2118بجهة  :رلم  7ش بسمه المشربٌه من المرٌوطٌه
 - 313كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244176عن كوافٌر حرٌمى
 ،بجهة  21 :شارع دجله من شارع شهاب _المهندسٌن
 - 314رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244118عن بٌع
مالبس جاهزة  ،بجهة  :الشارع السٌاحى
 - 315دمحم فرٌد ابراهٌم علٌو  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244181عن مكتب تورٌد
للعدد والمماوالت  ،بجهة  53 :شارع راضى دمحم عمر _البراجٌل
 - 316كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244164عن بٌع وتجارة
تكٌٌؾ  ،بجهة  11 :ش مسجد النور بشتٌل
 - 317احمد سٌد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244121عن تورٌدات
عمومٌه وصٌانة اثاث مكتبى وزجاج سٌكٌورٌت  ،بجهة  11 :شارع حسن مهران م االمل
 - 318اسالم احمد اسماعٌل طلبه الجندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244214عن
مؽسله سٌارات  ،بجهة  5 :شارع وهبه الرٌفى من شارع حسن دمحم
 - 319محً الدٌن عبدالحمٌد محمود السمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181119برلم 244281
عن مماوالت العمومٌه واداره المحاجر  ،بجهة  16 :ش ابن بطوطه ش الهرم فٌصل
 - 321كٌرلس مالن كامل صادق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243981عن ورشه
مالبس جاهزة  ،بجهة  28 :شارع ٌوسؾ هندى _وراق العرب _الوراق
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 - 321تامر شعبان احمد جبالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243963عن محل مالبس
جاهزه  ،بجهة  :حارة فرؼلى الحلوانً ش المسبن وراق الحضر
 - 322محمود سعد الدٌن ابو الٌزٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243951عن
الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابته  ،بجهة  4 :شارع لناة السوٌس من ش جامعة الدواللعربٌه
 - 323دمحم خلؾ البسٌونً خمٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 71110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243985عن ورشه
تصنٌع مالبس جاهزة  ،بجهة  :رلم  25ش االمانة وراق الحضر الوراق
 - 324شرٌؾ عادل سلٌمان حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244146عن مكتب
تنظٌم رحالت داخلٌه  ،بجهة  446 :مجمع نصرالدٌن عماره  4الدور الثالث الهرم
 - 325مروي ممدوح ذكى محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244149عن تورٌدات
عمومٌه ومماوالت  ،بجهة  49 :ش الجهاد ترعه عبدالعال  2خراطه عاصم بوالق الدكرور
 - 326ولٌد ابوزٌد عبدالهادي فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244137عن بماله
تموٌنٌه جافه  ،بجهة  2 :ش مصطفً عبدالواحد النزهه ب الدكرور
 - 327شعبان على دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243781عن تسوٌك
عمارى  ،بجهة  12 :شارع البنا من ش الخلٌفه
 - 328نٌره شاذلى عبد الستار شاذلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244199عن
خدمات نظافه  ،بجهة  4 :شارع على عبد الرحٌم من شارع البتانونى ع غ
 - 329مصطفى احمد مصطفى عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244162عن
مكتب تورٌد عمال  ،بجهة  :ش جمال عبد الناصر اترٌس م المناطر
 - 331عماد مجدى دمحم موسى شرؾ الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244212عن
بٌع كمالٌات السٌارات  ،بجهة  :كرداسه ش السلخانه امام مدرسة الثانوٌه ناهٌا
 - 331مكارٌوس ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244145عن
تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه  ،بجهة  1 :ش حامد حسن بدر متفرع من ش المنشٌه البكاري
 - 332خالد رجائى محمود احمد طلعت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244417عن
الدعاٌه واالعالن فى مولع سٌارات الٌوم والتسوٌك االلكترونى وتنظٌم المعارض والمؤتمرات واالستشارات  ،بجهة  2 :شارع
المومٌه العربٌه _وراق العرب_الوراق
 - 333سحر دمحم احمد على عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  211122عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :فٌصل  13ش سلٌم اخر فٌصل
 - 334هانى مورٌس فهمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244467عن ورشه تصنٌع
مالبس  ،بجهة  36 :شارع المنطرة من شارع المسبن الزهر -وراق الحضر
 - 335حجازى فتحى مفتاح عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243758عن
مكتب تعبئه وتؽلٌؾ  ،بجهة  3 :ح الهادى  -العمرانٌه
 - 336احمد دمحم دمحم عشٌبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243982عن تورٌد
مستلزمات كٌماوٌه واجهزه طبٌه معملٌه  ،بجهة 3 :ش سلٌمان الترن كعبٌش الطوابك-فٌصل
 - 337المختار مصطفى دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243788عن تجارة
وتعبئه المواد الؽذائٌه  ،بجهة  86 :شارع دمحم على مشعل من شارع مستشفى الصدر_العمرانٌه
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 - 338السٌد عبد هللا اسماعٌل دعبس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243861عن
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :مدرسه الطلٌعه_ابو رواش_امبابه
 - 339احمد ادهم شعبان توله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243841عن جزاره ،
بجهة  :ش انور السادات-كرداسه
 - 341دمحم عبد الجواد السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244126عن بٌع و
تجاره مالبس جاهزه  ،بجهة  :الشارع السٌاحً  -كرداسه
 - 341احمد دمحم حسن محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243923عن تدرٌب على
المهارات الخاصه للصؽار والكبار وتنمٌة المهارات البشرٌه واالداره والتعلٌم(موافمه امنٌه 596لسنه ، )2118بجهة  :شمه ح برج 5
الدور  3فرست مول رلم  1ش طرٌك كفر طهرمس الطلٌه حً الهرم
 - 342جرجس حنفى فتحى سعدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243949عن ورشه
تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى  ،بجهة  11 :شارع الموسكى من شارع التل_وراق العرب-الوراق
 - 343السعٌد ٌحٌى ابراهٌم عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244231عن بٌع فراخ ،
بجهة  22 :ش سكة المدٌنة ناهٌا بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك
 - 344مرٌان رافت ودٌع صبحً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244188عن معرض
مالبس جاهزه دون المالبس العسكرٌه  ،بجهة  31 :ش االمانه من ش المسبن وراق الحضر
 - 345ناصر عبد الفضٌل ثابت على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243969عن مطعم
وكشرى وحلوانى  ،بجهة  :ناصٌه شارع سعد رجب من شارع السالم _عمرانٌه شرلٌه
 - 346ناجح عطا عوض عبد المالن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243981عن
معرض مفروشات  ،بجهة  22 :شارع  8من شارع _ 11وراق العرب _الوراق
 - 347فتحى محمود عبد العال سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243937عن
مماوالت  ،بجهة  1 :شارع كمال منصور من مستشفى الصدر _عمرانٌه
 - 348دمحم حمدى عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244164عن مكتب
خدمات نظافه  ،بجهة  :شارع الحرمٌن بجوار مسجد اسعد اوسٌم
 - 349عادل السٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244311عن مكتب نمل ،
بجهة  24 :شارع الجهٌنى -الثالثٌنى -عمرانٌه
 - 351عبد الرحمن احمد دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243996عن
استٌراد فٌما عدا الفمرة  36من المجموعه  6والمجموعه  19والتصدٌر  ،بجهة  4 :شارع سعد زؼلول من شارع التأمٌن _العمرانٌه
 - 351احمد حسن دمحم لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244138عن بالي استٌشن
بموجب موافمه امنٌه برلم  ، 656/2118بجهة  8 :شارع العشرٌن المساحه _الهرم
 - 352ابراهٌم محروس حواش اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244166عن
ورشه الومٌتال  ،بجهة  :شارع الوحده المحلٌه_البراجٌل _اوسٌم
 - 353حنان على ذكى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244189عن مكتب تدرٌب
على لٌاده السٌاارات  ،بجهة  12 :شارع االنشراح الكبٌر _العجوزة
 - 354دمحم كمال دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244147عن بٌع مواد ؼذائٌه
ومحمصات والتصدٌر  ،بجهة  :ش البنن الزراعً امام مسجد الشاعر كرداسه
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 - 355فرٌده عبد الرحمن مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244174عن
تسوٌك فواحات  ،بجهة  9 :شارع االمراء _التعاون _فٌصل
 - 356علً صفوت حسن عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244251عن تورٌد
مالبس جاهزه  ،بجهة  8 :ش محمود سلٌم ش  6اكتوبر بوالق الدكرور
 - 357منً حسنً رجب عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244345عن معرض
اجهزه كهربائٌه  ،بجهة  114 :ش برنست مساكن كفر طهرمس فٌصل
 - 358احمد جمال دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244579عن مصنع
مالبس  ،بجهة  :رلم  4ش السٌنما وراق العرب
 - 359عمرو علً سٌد دمحم السعداوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243916عن
خدمات رجال اعمال فً مجال السٌارات و رحالت  ،بجهة  :رلم  6ش ابو الهول السٌاحً  -الهرم
 - 361مرفت نظمى رٌاض عبدالشهٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243783عن بٌع
مالبس جاهزه حرٌمى واحذٌه وشنط حرٌمى  ،بجهة  226 :شارع الملن  -فٌصل
 - 361احمد عماد عبد الجلٌل زٌدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243784عن
مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :الهرم  44ش الهرم برج كرٌستال باالس
 - 362صالح احمد صالح الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243847عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  5 :شارع الطٌار من شارع ابو بكر الصدٌك _بوالق الدكرور
 - 363بٌشوي جورج عبدالملن جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243842عن
تورٌد موٌلز ورٌجسٌر وكل فنانٌن ( موافمه امنٌه برلم 643لسنه ، )2118بجهة  :رلم  1ش االعناب-لدلى
 - 364عادل فوزى ناشد سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243998عن بٌع سجاد ،
بجهة  77 :شارع مستشفى الصدر -عمرانٌه ؼربٌه -العمرانٌه
 - 365الجندى للمصاعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244213عن تركٌب مصاعد
كهربائٌه اسانسٌر  ،بجهة  8 :شارع عبد العزٌز الفٌومى الشوربجى
 - 366ملٌم ٌوسؾ احمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244231عن مكتب
وسٌط عمارات  ،بجهة  :رلم  3ش منطمة ابو شٌبه ناهٌا
 - 367دمحم بدر الدٌن عوض هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244559عن تجاره
مالبس بالجمله  ،بجهة  8 :شارع  6اكتوبر -عتمان محرم -الطالبٌه
 - 368دمحم السٌد رمضان عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244399عن تورٌد
ادوات واجهزه ومستلزمات طبٌه وجمٌع ما ٌلزم المستشفٌات والمعامل  ،بجهة  91 :ش برنشت من ش مساكن كفر طهرمس شمه
بالدور االول بعد االرضً بوالق الدكرور
 - 369المطاوع ترافل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244113عن مكتب رحالت ،
بجهة  :الجٌزه ش االٌمان خلؾ مدرسة اولٌمبن بجوار مرور الوراق
 - 371عبد الكرٌم هالل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244232عن
مماوالت ودٌكورات  ،بجهة 5 :أعمارة _44البوابه االولى_حدائك االهرام_الهرم
 - 371دمحم خلؾ رفاعً علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244346عن مفروشات
وستائر  ،بجهة  1 :ش دمحم ٌسري من ش العروبه الطالبٌه
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 - 372عفاؾ راضى ابراهٌم المنسً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244165عن
تورٌد ادوات تنجٌد  ،بجهة 5 :ش االسالم متفرع من ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك-فٌصل
 - 373زٌن الدٌن للرحالت و نمل العمال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244124عن
مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  2 :ش ٌس ابوجنٌدي المراطٌن اوسٌم
 - 374وهٌبى رزق دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244215عن تربٌة وتسمٌن
ماشٌه وحالب  ،بجهة  :كرداسة ابو رواش بجوار الصرؾ الصحى
 - 375عبدالرحمن عبدالستار عبدالرحمن رضا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم 244343
عن ممشره ومدشه وتعبئه الفول السودانً  ،بجهة  :المنصورٌه منشاه المناطر امبابه
 - 376دمحم صالح جالل الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243685عن تجاره
مواد ؼذائٌه بالجمله  ،بجهة  5 :ش الفردوس الوراق
 - 377مدحت طه مطر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243715عن تورٌد
ادوات كهربائٌه  ،بجهة  1 :شارع مساكن سٌدى عمار -عمرانٌه شرلٌه
 - 378امٌرة دمحم سمٌر السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243786عن بٌع لطع ؼٌار
سٌارات مستعمله  ،بجهة  :الجالئمه ش بٌن البلدٌن م المناطر
 - 379جرجس فرح مسعد شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243819عن كوافٌر
حرٌمً  ،بجهة  31 :ش ماهر الحداد من ش المدٌنه المنوره  -ع غ  -العمرانٌه
 - 381عزت دمحم خلٌفه احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243833عن صٌدلٌة  ،بجهة
 :عمار رلم  31برج الفنان مدخل منشٌة البكارى
 - 381رانا رمضان حسن على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243917عن مستلزمات
طبٌه  ،بجهة  :رلم 13أ ش الشٌمً من ش المتشفً-الهرم
 - 382ابراهٌم دمحم احمد شعبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243918عن بٌع مالبس
جاهزه  ،بجهة 41 :ش عبدالفتاح الخولى بشتٌل البلد
 - 383مهند دمحم عبد المنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244131عن بالي استٌشن
فٌما عدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :رلم  34ش عز الدٌن عمر  -اسباتس  -العمرانٌه
 - 384عمر دمحم عبد الممصود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243782عن بٌع
ادوات صحٌه  ،بجهة  :كرداسه تماطع ش سعد زؼلول من ش المعهد االزهرى
 - 385سٌد بخٌت احمد نوح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243966عن ورشه تشؽٌل
معادن  ،بجهة  :رلم  12ش فؤاد عطٌه من معهد االبحاث  -وراق الحضر
 - 386شرٌؾ سمٌر عبدالهادي دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243931عن تسوٌك
عماري  ،بجهة  :رلم  7ابراج السعد المرٌوطٌه-الهرم
 - 387عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244159عن مماوالت عامه
وتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه وتصدٌر  ،بجهة  :بوالق الدكرور ش المدٌنة المنوره من ش التحرٌر
 - 388طارق عبد الناصر عبد السالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244213عن
مماوالت عامه واعمال تشطٌبات ومماوالت اعمال متكامله وتورٌد كل ما ٌلزم للبناء من مواد بناء ومواد صرؾ صحى والمٌاه
والكهرباء وتمسٌم وبٌع وشراء العمارات واالراضى  ،بجهة  41 :شارع دمحم على _البراجٌل_اوسٌم
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 - 389طه صبح دمحم متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244219عن مماوالت
عمومٌه وتورٌدات  ،بجهة  9 :شارع االمام الؽزالى_الوفاء واالمل_الهرم
 - 391جمال السمان احمد عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  213781عن
ثالجه حفظ الدواجن ومجزر ٌدوى  ،بجهة  5 :شارع البرج_ارض المائه من شارع البراجٌل الرئٌسً _اوسٌم
 - 391طه حسٌن احمد علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244362عن تورٌد
مستلزمات الؽاز الطبٌعً للسٌارات والمنازل واالخشاب والحدٌد ومواد البناء واالدوات الكهربائٌه واالجهزه الكهربائٌه ومماوالت
البناء والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌه وتورٌد مواد البناء والتشطٌبات  ،بجهة  1 :ش احمد علً حسٌن كعبٌش الطوابك فٌصل
 - 392امنٌه حسام عٌد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244357عن تورٌدات
عمومٌه وتصدٌر وتخلٌص جمركى وشحن برٌدى  ،بجهة  311 :شارع الهرم_عمارات االتحادٌه_الهرم
 - 393احمد كامل السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244128عن مكتب تورٌد
ادوات سباكه  ،بجهة  :وسط البلد  -ابو رواش  -م كرداسه
 - 394دمحم جمال ابراهٌم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244161عن محل
خدمات محمول  ،بجهة  :شارع المدٌنه المنوره_بشتٌل_الوراق
 - 395نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244218عن بٌع
منظفات صناعٌه  ،بجهة  1 :شارع سعٌد احمد من الطرٌك االبٌض _ارض اللواء
 - 396جمال دمحم عمر عبد المولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244244عن مخبز
افرنجى وحلوانى  ،بجهة  2 :شارع جمال عبد الناصر_6اكتوبر_بوالق الدكرور
 - 397كرٌم دمحم احمد حلمً شرٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244216عن
تحضٌر وبٌع ماكوالت تٌن واي بدون جلوس  ،بجهة  312 :ش السودان المهندسٌن
 - 398دمحم عالء الدٌن عبدالمنعم طه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244228عن تاجٌر
وتورٌد اجهزه المعدات السمعٌه والصوتٌه والمرئٌه  ،بجهة  1 :ش مسجد االٌمان باهلل من الكوم االخضر فٌصل
 - 399مصطفً حامد عبدالسمٌع ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244392عن
مكتب تاجٌر ادوات نظافه  ،بجهة  :ام دٌنار الشارع الكبٌر منشاه المناطر
ٌ - 411وسؾ فتحى ٌوسؾ خلٌفة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243676عن تورٌع
ادوات بالستٌن  ،بجهة  :كرداسة  -كفر حكٌم ترعة الشرٌؾ بجوار مسجد العارؾ باهلل
 - 411سمر السٌد فؤاد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243865عن استثمار
عمارى  ،بجهة  36 :شارع خاتم المرسلٌن -الهرم
 - 412عالء عرفه محروس عطا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243755عن محل
مالبس جاهزة  ،بجهة  17 :ش عز الدٌن عمر اسباتس
 - 413سٌد حسن سٌد توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243781عن ترزى حرٌمى ،
بجهة  :محل رلم  3عمار رلم  4شارع جعفر نصر بجوار كافتٌرٌا العمده _جزٌره دمحم
 - 414رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244118عن بٌع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :كرداسه  12الشارع السٌاحى
 - 415دمحم ٌحًٌ دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244189عن بٌع احذٌه جمله
ولطاعً  ،بجهة  35 :ش البالً من ش المطار امبابه
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 - 416عمر عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244181عن
تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  3 :ش االرومان اسفلت من ش المجزر االلً العمرانٌه
 - 417دمحم عثمان سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244191عن بٌع لطع ؼٌار
سٌارات  ،بجهة  :امبابه  36ش الوحده
 - 418دمحم عبدالحمٌد خلٌل على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244217عن مكتبه ،
بجهة  :شارع دمحم المصرى  -بشتٌل البلد -بشتٌل
 - 419عمرو رجب رزق عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244114عن مصنع
مالبس جاهزه  ،بجهة  :ش عبدالهادي شالمه من ش التل وراق العرب الوراق
 - 411شحاته صالح ابراهٌم ؼازي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244151عن
مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :ناصٌه ابو شرٌؾ البمال من ش المدرسه المدٌمه بشتٌل
 - 411عٌسً عاطؾ عٌسً جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244296عن بٌع
وتورٌد مالبس وادوات منزلٌه  ،بجهة  4 :ش االشول مشعل الهرم
 - 412ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244493عن استثمار
عمارى  ،بجهة  :شارع الثالثٌن  -عمرانٌه ؼربٌه
 - 413دمحم خالد سلٌم عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244562عن بٌع منتجات
جلدٌه  ،بجهة  :ابو رواش طرٌك مصر االسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 28
 - 414شعبان احمد احمد ابو خضرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51111.000 ،لٌد فى  21181121برلم  244359عن محل
لبٌع منتجات االلبان ومشتماته  ،بجهة  :ش داٌر الناحٌه بجوار مسجد احمد جاد محسن برطس
 - 415احمد بٌومى احمد عباس بٌومى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244217عن
مكتب متعهد كافٌترٌات وبوفٌهات  ،بجهة  :اوسٌم  3ش ابو حطب زاوٌة ثابت
 - 416منال احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244585عن ممهً عمومً ،
بجهة  :رلم  2ش محمود الشرٌؾ تاج الدول خلؾ لسم امبابه ش المدارس
ٌ - 417وستٌنا وجٌه كامل خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244551عن مصنع
مالبس جاهزة ( ماعدا الزى العسكرى )  ،بجهة  22 :شارع الكابالت  -وراق الحضر
 - 418شرٌؾ عبدالمحسن احمد عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243922عن
مكتب لتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه والتصنٌع لدى الؽٌر  ،بجهة 4 :ش حمزه من ش دمحم على فهمً من ش
المجزر االلى
 - 419منً جمال محمود محمود شافعً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244142عن
ورشه مٌكانٌكا  ،بجهة  :بلون  22منزل  31مدٌنه العمال امبابه
 - 421رانٌا عاطؾ مٌخائٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244269عن مصنع
مالبس  ،بجهة  3 :ش سٌد فرحات من مدرسة النجاح وراق العرب
 - 421مراد دمحمٌن ابو دهب عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244171عن
مكتب تورٌدات عمومٌه ما عدا الكمبٌوتر  ،بجهة  11 :شارع معهد االبحاث البحرى _وراق الحضر _الوراق
 - 422اسماء عبدالعزٌز السٌد هشٌمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244295عن تجاره
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  3 :ش طه لندٌل من ش الثالثٌنً العمرانٌه

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

26

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 423جمال عبدالناصر شعبان مراد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244514عن مكتب
متعهد نمل عمال  ،بجهة  :ش احمد ؼراب البراجٌل اوسٌم
 - 424انهار نصر عبد الواحد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243714عن
مماوالت عامة و تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  :فٌصل  -كفر ؼطاطى  -ترعة الطاٌش بجوار مسجد السٌد بدوى  -الدور االرضى
 - 425حسام الدٌن نور الدٌن عبد الصمد جابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم 243677
عن صٌدلٌه  ،بجهة  9 :شارع المدرس من شارع عثمان محرم_الطالبٌه _الهرم
 - 426دمحم اسماعٌل شولى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243873عن
مستلزمات كمبٌوتر  ،بجهة  74 :شارع كمال عدوان امتداد شارع الوحده -امبابه
 - 427اسماعٌل عبد المنعم سالم مشهور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244157عن
تصنٌع ابراج االتصاالت الالسلكٌه فٌما عدا خدمات االنترنت  ،بجهة  288 :طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى لطعه رلم 1و 2
ابو رواش
 - 428سعٌد اسماعٌل عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181112برلم  244111عن
تورٌدات  ،بجهة  28 :د الضؽط العالى البوابه االولى حدائماالهرام
 - 429ممدوح وصفى رٌاض فلسطٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244152عن تورٌد
المستلزمات الطبٌه دون االدوٌه  ،بجهة 394 :ش الملن فٌصل
 - 431رضا علً السٌد شرؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244183عن مكتب
تورٌدات اصالح سٌارات لصالح شركات التامٌن  ،بجهة  25 :ش النهضه من ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر الوراق
 - 431باسم دمحم دمحم لطب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244179عن اداره وخدمات
مطاعم  ،بجهة  :رلم  1ش مصطفى الشٌخ النٌل االبٌض
 - 432عزالدٌن دمحم حسن عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244249عن
المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة  8 :ش استودٌو االهرام
 - 433عبد الناصر عبد العزٌز عبد المنعم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم 244314
عن ورشه حداده  ،بجهة  :شارع عبد الفتاح شعراوى _طناش_الوراق
 - 434دمحم نصر حنفً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 6111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244354عن مماوالت
عامه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  2 :ش ابن خلدون من متولً الشعراوي اللبٌنً فٌصل
 - 435دمحم عبده سلطان احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244324عن بٌع عطاره
وعالفه  ،بجهة  15 :شارع كمال منصور_العمرانٌه
 - 436خٌرٌه دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244592عن اجهزه كهربائٌه
 ،بجهة  87 :ش امتداد عز الدٌن عمر اسباتس-الهرم
 - 437جابر على دمحم السٌد الشافعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244215عن ثالجة
موز وتورٌد فاكهه  ،بجهة  2 :شارع شرٌؾ عبد البر طناش الوراق
 - 438هانً مورٌس شاكر تادرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244386عن ورشه
تصنٌع مالبس جاهزه ( ما عدا المالبس العسكرٌه)  ،بجهة  4 :ش احمد جمال امتداد الوحده م غ امبابه
 - 439دمحم حسن جابر شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244443عن توكٌالت
تجارٌه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  9 :شارع احمد النحاس اللٌبى _فٌصل شمه بالدور 3
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 - 441نصر حسن نصر على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244455عن بٌع وحدات
تملٌن  ،بجهة  386 :ح هضبه االهرام
 - 441خلٌفه سالم عبدالعلٌم مهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 611110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244255عن ممله ،
بجهة  :ش المهندس جوهر ابراهٌم من ترعه الزمر بشتٌل البلد
 - 442العفٌفً للتورٌدات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244487عن مكتب تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :ش التل وراق العرب الوراق
 - 443عالء ابراهٌم على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244233عن محل بٌع
فاكهه  ،بجهة  14 :ش صابر متولى كفر طهرمس
 - 444باسم وجدى سامى بحٌرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244536عن ورشه
خراطه  ،بجهة  23 :شارع داود زكى -وراق الحضر  -الوراق
 - 445دمحم عبد هللا دمحم عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244316عن تورٌد
لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  45 :شارع امام عبد الحمٌد _وراق العرب_الوراق
 - 446عمر بركات ابوزٌد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244557عن مخبز
افرنجى  ،بجهة  84 :شارع مصدق_الدلى
 - 447عالء الدٌن سٌد فرؼلى خالد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243814عن مكبس
خشب  ،بجهة  :شارع على ابن ابى طالب --بوالق الدكرور
 - 448جمال احمد السٌد الرضٌنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243741عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :شارع نور االسالم_الوراق
 - 449دمحم ٌحٌى احمد امٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243796عن ورشه تصتٌع
مالبس (دون الزى العسكرى)  ،بجهة  11 :شارع االمانه من شارع منٌل الزهر-وراق الحضر
 - 451رامً احمد الطٌب االلفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244182عن كوافٌر
رجالً  ،بجهة  31 :ش جزٌره العرب المهندسٌن
 - 451خالد احمد عبدالوهاب عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244141عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  :ش مصطفى مشرفه مول المبعوثٌن الدور  4وحده-5بوالق الدكرور
 - 452عادل خلٌل موسً خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244331عن مصنع
مالبس  ،بجهة  4 :ش حسن هنٌدي وراق العرب الوراق
 - 453صالح حامد صالح حسن الجمال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244238عن
ورشة سمكره  ،بجهة  11 :شارع الجامع الجدٌد ش التحرٌر ب الدكرور
 - 454حسٌن الحسٌنى دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244317عن محل بماله ،
بجهة  :شارع التل_وراق العرب_الوراق
 - 455احمد سٌد عطٌه الفرماوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243959عن كاففٌترٌا
لتمدٌم الماكوالت و المشروبات  ،بجهة  :طرٌك ترعه المنصورٌه  -كوبري الشعبوط  -م كرداسه
 - 456احمد حسٌن احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243948عن بٌع
مالبس جاهزة  ،بجهة  23 :شارع المعتمدٌه_ارض اللواء_امبابه

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

28

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 457محمود حسن ابو دوح على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244134عن مكتب
سمسار عمارات  ،بجهة  4 :مساكن ظباط الرماٌه _الهرم
 - 458دمحم السٌد ؼانم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244429عن مكتب تسوٌك
عماري وخدمه رجال اعمال  ،بجهة  24 :ش شهاب ابراج بالتنٌوم المهندسٌن
 - 459هٌثم دمحم عوض دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244276عن صاله جٌم ،
بجهة  356 :ش الملن فٌصل الطالبٌه البحرٌه فٌصل
 - 461ابراهٌم عبد الصبور سٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244111عن
متعهد نمل عمال  ،بجهة  :المنصورٌه منشاة المناطر
 - 461زٌنب علً سالم علً طلبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243961عن تورٌد
منتجات فاٌبر جالس  ،بجهة  :ش المحمول من ش السوق المدٌم  -م كرداسه  -كرداسه
 - 462دمحم سعٌد دمحم عبد الؽفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243719عن تجارة
وتوزٌع منتجات التجمٌل والمنظفات  ،بجهة  :ذات الكوم شارع الترعه البحرٌه _امبابه
 - 463دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243831عن خدمات سٌارات
 ،بجهة  :رلم  5ش فٌصل عامر وراق العرب
 - 464جمال مهدي دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243832عن مصنع
مالبس جاهزه(ماعدا المالبس العسكرٌه)  ،بجهة  :رلم  61ش كفر الشٌخ وراق الحضر كورنٌش النٌل
 - 465دمحم حسن ابوطالب دسولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243716عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :شارع عبد الاله_كرداسه
 - 466احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم 243797
عن صناعه منتجات بدوٌه  ،بجهة  3 :شارع مسجد الرحٌم -المعتمدٌه
 - 467على عبد الحى على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 191110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243751عن اعمال
الدٌكور و فنون الزجاج  ،بجهة  :العمرانٌة  -رلم  3ش العروبة عمرانٌة  -ؼربٌة
 - 468كرٌم الملوانً السٌد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244154عن مكتب
رحالت واٌجار سٌارات لحساب الؽٌر ومماول تشطٌبات  ،بجهة 1 :ش الملوانً متفرع من ش الرشاح البحرى كفر ؼطاطى
 - 469علً وجٌه مصطفً عبدالعظٌم الصوفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم 244277
عن صٌدلٌه  ،بجهة  8 :ش تمسٌم الجمعٌه كفر طهرمس فٌصل
 - 471مصطفً راؼب علً مختار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244542عن دٌكور ،
بجهة  11 :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور
 - 471دمحم دمحم عبدالحً علٌوه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244185عن وجبات سرٌعه
سندوٌتشات كبده وسجك  ،بجهة  8 :ش المرٌوطٌه من ش دمحم عبدالمجٌد البطران الهرم
 - 472مسعود عبد الحمٌد مسعود تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244161عن
مكتب مماوالت  ،بجهة  :شارع احمد عبد المادر_بشتٌل _الوراق
 - 473اشرؾ سمٌر بربر مالن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244291عن تورٌدات
مستلومات كمبٌوتر  ،بجهة  18 :ش ابناء سوهاج من دمحم فؤاد عمرانٌه العمرانٌه
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 - 474جمال عبد الحمٌد على صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244371عن عطارة
 ،بجهة  1 :شارع شرٌؾ_كفر طهرمس_فٌصل
 - 475سٌده رمضان دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244312عن مكتب
خدمات نظافه  ،بجهة  :شارع صابر رحٌم من شارع الجمعٌه الزراعٌه _بشتٌل_اوسٌم
 - 476زوبه مبرون رمضان مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244246عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  69 :شارع االدخار من شارع مستشفى الصدر _العمرانٌه
 - 477عال دمحم عبدالعزٌز سٌد عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243724عن
البرمجٌات والتسوٌك ماعدا االنترنت  ،بجهة  :عمارات جاردٌنا -اسباتس -الهرم
 - 478عالء خالد السعٌد المدبولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243821عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :فٌصل  11 -ش الثالثٌنى  29ش سابما العشرٌن مدكور
 - 479دمحم عصام عبد العلٌم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243729عن ادوات
منزلٌه وكهربائٌه  ،بجهة  48 :شارع الشهٌد احمد بدوى _م ابو النمرس_الجٌزة
 - 481مٌالد دمحم عمران الورفلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243735عن مكتب
استٌراد فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6والتصدٌر  ،بجهة  :رلم  2ش عبدالؽن صالح ع غ
 - 481سمر سمٌر صابر امٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243787عن مكتب
رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  :المناشى _بجوار المسجد الكبٌرمنشأه المناطر_امبابه
 - 482امال فهمى الفار جٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243919عن تصنٌع مالبس
جاهزه ومفروشات  ،بجهة 8 :شارع سٌد راضى عبد العال من الدكتور  -العمرانٌه
 - 483احمد كمال على توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244319عن سوبر ماركت ،
بجهة  4 :شارع شهاب ناصٌه الفتح  -المهندسٌن
 - 484جمال ماركت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244513عن سوبر ماركت  ،بجهة
 2 :ش سالم من ش دمحم حمدي حدائك جزٌره الدهب
 - 485سهام حمدى عبد الحفٌظ حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244211عن مكتب
استشارات تسوٌمٌه  ،بجهة  61 :ش دمحم االمبابى مدٌنة التحرٌر امبابه
 - 486دمحم عادل عبدالمنعم ابوسرٌع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244259عن تسوٌك
عماري  ،بجهة  12 :ش سلٌمان اباظه الدور االرضً الدلً
 - 487ناصر عزب دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244253عن تجارة
االدوات الصحٌه  ،بجهة  4 :شارع سعد عبد العظٌم _ترعه المجنونه سابما عبد الهادى راضى حالٌا _بوالق الدكرور
 - 488مدحت سعد عبدالمنعم شهاب الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244411عن
مكتب مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :مناشً البلد بجوار صٌدلٌه د /علً عبدالعزٌز منشاه المناطر
 - 489عمٌل صابر عبدالوهاب عمٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  244611عن تصدٌر
المالبس الجاهزه  ،بجهة  3 :ش حسن فرٌد امبابه
 - 491اسالم سعد برٌن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244313عن انتاج وتطوٌر
برمجٌات وانظمه مدمجه وادخال بٌانات شرٌطه موافمه وزاره االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  ،بجهة  :اوالد عٌسً منشاه
المناطر

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

30

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 491شعراوى عبدالنظٌر حسانٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243944عن
كافترٌا لتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة  ،بجهة  :رلم  19ش عدن محل رلم 3
 - 492خالد احمد ٌسرى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243997عن تنمٌه
بشرٌه بموجب موافمعه امنٌه برلم ، 711/2118بجهة  12 :شارع احمد عوؾ من طرٌك كعبٌش _فٌصل
 - 493محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244125عن مكتب
رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  :االبعدٌه اوسٌم
 - 494طارق فتحى عثمان محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244172عن تجهٌز
وتورٌد المواد الؽذائٌه  ،بجهة  :شارع اوالدعساكر _برطس_اوسٌم
 - 495سعٌد مصطفً عبدالجواد مصطفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244417عن
مكتب خدمات نمل بضائع والؽٌر بسٌارات الؽٌر  ،بجهة  13 :ش المشاٌه جزٌرة دمحم الوراق
 - 496احمد جاد ثابت سوٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244361عن مكتب الداره
كافٌترٌات ومطاعم  ،بجهة  6 :ش الحاج عبدالمحسن خطاب بشتٌل اوسٌم
 - 497وائل جمال محمود لرنً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244414عن خدمات
رجال االعمال فً تاجٌر السٌارات واالستثمار العماري  ،بجهة  5 :ش رامز من العراق المهندسٌن
 - 498احمد ممدوح ابو الوفا احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243687عن مكتب
دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بموجب موافمه امنٌه برلم  ، 713/2118بجهة  22 :شارع السالم من
شارع الرحمن _بشتٌل _امبابه
 - 499عادل ٌحٌى محمود عبد البالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243678عن مكتب
مماوالت عمومٌة  ،بجهة  :الوراق  -رلم  5ش المسبن الزهر  -وراق الحضر
 - 511شعبان عبد المجٌد عبد المجٌد هٌبة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243681عن
مكتب رحالت ومتعهد نمل العمال  ،بجهة  :ممابر المٌراطٌن امام ش حسن عبد المعز حجازى  -برطس  -م اوسٌم
 - 511لٌزه عوض هللا نصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243837عن كوافٌر حرٌمً ،
بجهة 19 :ش رفعت الزعٌم من ش ابراهٌم حماده ش عدوي سلٌم-العمرانٌه
 - 512معتز احمد مراد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243862عن تجاره
اكسسوارات المحمول و االستٌراد  ،بجهة  :رلم  6ش مصباح  -الثالثٌنً الجدٌد  -العمرانٌه
 - 513دمحم عبد الفتاح احمد صادق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243739عن بٌع
وشراء المجالت والجرائد المدٌمه  ،بجهة  51 :شارع الرفاعى _الطالبٌه البحرٌه _فٌصل
 - 514عماد رمزى ؼالى شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243867عن تورٌد
اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه  ،بجهة  45 :شارع مستشفى الصدر-عمرانٌه ؼربٌه
 - 515اسامه مرٌد بسٌلى خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243737عن ورشه
مالبس  ،بجهة  3 :شارع دمحم عبد المولى من شارع التوحٌد _امبابه
 - 516اسامة دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243761عن بٌع وتورٌد
وتخزٌن منظفات وعطور  ،بجهة  :ش المصرؾ من ش دمحم فؤاد سعٌد ع غ
 - 517حسن علً حسن عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244178عن لعب اطفال
وهداٌا واكسسوار  ،بجهة  9 :ش المعتمدٌه ارض اللواء العجوزة
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 - 518كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244164عن بٌع وتجارة
تكٌٌؾ  ،بجهة 11 :ش مسجد النور بشتٌل
 - 519احمد سالمه سٌد علً لدري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244264عن لطع
ؼٌار موتوسكٌالت  ،بجهة  13 :ش المامون امبابه
 - 511سماح مصطفى عبدهللا مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244459عن
تورٌدات كهربائٌه  ،بجهة  :رلم  6ش عمر بن الخطاب ترعه عبدالعال بوالق الدكرور
 - 511محمود صابر ابراهٌم عبدالكرٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244551عن
مماوالت  ،بجهة  91 :شارع خاتم المرسلٌن  -الهرم
 - 512محسن صابر حسٌن على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244258عن تاجٌر
وتجارة السٌارات لحسابالؽٌر  ،بجهة  37 :ش احمد لطفى السٌد المساحه الهرم
 - 513فاطمه دمحم محمود الموصلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244588عن تصدٌر
 ،بجهة  64 :شارع ابو المحاسن الشاذلى _العجوزة
 - 514دمحم حسنى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244418عن بالى استٌشن
 ،بجهة  3 :ش حسٌن الترساوي االرٌزونا فٌصل
 - 515محمود احمد دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244171عن اصالح و
صٌانه جمٌع االجهزه الكهربائٌه و المنزلٌه و التكٌٌفات و تجهٌزاتها و معدات الفنادق و المري السٌاحٌه  ،بجهة  1 :ش طارق بن
زٌاد  -اللبٌنً  -فٌصل
 - 516هالل سعد حسٌن حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244168عن مكتب
رحالت  ،بجهة 6 :ش عاطؾ السٌد بنى دمحم وراق العرب
 - 517تامر عادل سالم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244282عن صٌانة تكٌٌؾ
 ،بجهة  87 :شارع ىعرفه مدٌنة الفردوس البراجٌل
 - 518عبدهللا دمحم موسً عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244327عن مكتب
استٌراد  ،بجهة  3 :ح ابو زٌد من ش رمضان الشٌخ المنٌره الؽربٌه امبابه
 - 519محمود صفوت مصطفى محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244491عن
اداره المطاعم والفنادق  ،بجهة  15 :شارع سعٌد على -الهرم
 - 521محمود خلٌفه بكرى نورالدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244341عن مركز
تدرٌب وتنمٌه بشرٌه ( موافمه امنٌه برلم  ، )725بجهة  :رلم  446ش االهرام ابراج نصر الدٌن-الهرم
 - 521مشرلى عزٌز مشرلى نجٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  244666عن تورٌد
مواد تعبئه وتؽلٌؾ بالستٌكٌه ومستلزمات منزلٌه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :العمرانٌه رلم  8حارة مشرلى نجٌب من ش اسوان
من ش المصانع ع ش
 - 522مارٌا نبٌل اشنوده اعطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243747عن تورٌدات
عمومٌه واسٌتراد  ،بجهة  :حجره بالشمه رلم 2بالعمار رلم _ 5شارع المدٌنه المنوره _فٌصل
 - 523جمال عبد الحلٌم فزاع زٌدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243744عن مخبز
سٌاحى  ،بجهة  7 :شارع محمود المط من شارع العروبه _طالبٌه _عمرانٌه
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 - 524عبدهللا دمحم امٌن صادق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243719عن مكتب متعهد
نمل عمال  ،بجهة  :المنصورٌه-م المناطر-مبابه
 - 525هدى دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243736عن بٌع
اكسسوارات الموباٌل  ،بجهة  :رلم  1ش زاٌد زاٌد بجوار جامع زكرٌا-زنٌن-بوالق الدكرور
 - 526منٌر خالد السٌد على ابو الروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243789عن مكتب
تورٌد عماله  ،بجهة  :شارع منطمه فٌو شارع عبد المنعم رباض من الشارع الجدٌد_كرداسه
 - 527احمد السٌد عبد الجلٌل السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243726عن مكتبة ،
بجهة  :فٌصل  -مدخل أ المرٌوطٌة ستاٌل  1فٌصل محل رلم 2
 - 528احمد حسن ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243946عن مماوالت
عامه  ،بجهة  16 :شارع حامد احمد على _ناهٌا_بوالق الدكرور
 - 529رٌاض احمد رٌاض احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243956عن تورٌد
المراتب والمفروشات والبٌن باج  ،بجهة  :مركز الجٌزه طرٌك المرٌوطٌه الشرلى شبرامنت بجوار شمائك النعمان
 - 531وفاء سمٌر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244245عن تورٌد وتصدٌر
المالبس الجاهزه  ،بجهة  21 :شارع تملى احمد من شارع الجٌش الوراق
 - 531محمود جالل سٌد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244172عن محل منظفات
صناعٌه  ،بجهة  :ش السوق المدٌم بجوار مسجد بطٌخ اوسٌم
 - 532رأفت مصطفى ابراهٌم الفٌشاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244186عن
مكتب تورٌد وتسوٌك لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  15 :شارع سٌد حسن امام محطه المٌاه_جزٌرة دمحم
 - 533ابراهٌم البداٌه دمحم جوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244178عن تجاره
شبكات الري واسمده ومبٌدات  ،بجهة  :ن  57طرٌك مصر اسكندرٌه لبل الرٌؾ االوربً ابو رواش
 - 534نجوي مصطفى رمضان مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244466عن
تورٌد مستلزمات محمول  ،بجهة  :ش المصرؾ المدرسه بوالق الدكرور
 - 535دمحم شعبان توفٌك خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244352عن تعبئه سكر ،
بجهة  :ذات الكوم _مركز منشاه المناطر
 - 536مٌنا مورٌس سفٌن ابو حدٌمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244415عن
خٌاطه مالبس  ،بجهة  :ش سٌد محمود من ش ابناء سوهاج عزبه المفتً
 - 537جبر حسنٌن سٌد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244321عن مماوالت
وتجارة وتورٌد وتركٌب االلومٌتال والزجاج  ،بجهة  52 :شارع جمال عبد الناصر _بوالق الدكرور
 - 538دمحم مؽربى عبد هللا رجب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244341عن مكتب
تصدٌر  ،بجهة  :شارع احمد عبد المادر_اوسٌم_بشتٌل
ٌ - 539سري جابر متولً عبدالرحمن بدر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244481عن
سوبر ماركت  ،بجهة  4 :ش حامد عبود مٌت عمبه العجوزه
 - 541فٌان جمال الدٌن المصطفى دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم 244311
عن اتٌلٌه  ،بجهة  :وحده رلم  7بالدور االول بمبنى فرست مول طرٌك كفر طهرمس_الطالبٌه

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

33

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 541اٌمان محمود بكرى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244315عن بٌع ادوات
منزلٌه  ،بجهة  42 :شارع حسن عبد هللا من االمام الؽزالى _المنٌره الؽربٌه
 - 542حسام حسن عبدالحفٌظ ثابت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244553عن ورشه
تصنٌع مالبس جاهزه بالجمله  ،بجهة  21 :ش دمحم عثمان من ش ترعه السواحل الوراق
 - 543دمحم على فتحى حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244331عن مماوالت
عمومٌه للمبانى واالساسات واالنشاءات والتشطٌبات وتأسٌس الكهرباء والسباكه واعمال المحاره والدهانات والدٌكورات واعمال
الجبسبورد وزاعه حدائك والالند سكٌب والتورٌدات  ،بجهة  28 :شارع البصرة _شمه رلم _ 5المهندسٌن
 - 544دمحم ابراهٌم ؼازى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243713عن بٌع ادوات
صحٌه  ،بجهة  9 :شارع احمد امجد من شارع المنشٌه _مٌدان الساعه امام كشرى المجنون_فٌصل
 - 545بدوى دمحم بدوى شبل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243711عن مستحضرات
تجمٌل ومكمالت ؼذائٌه وتصنٌع لدى الؽٌر  ،بجهة  :شارع مسجد جوهر من الشٌخ سلٌمان_كرداسه
 - 546مٌنا جرجس جرجس توما  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243683عن مكتب
تصوٌر فوتوؼرافى  ،بجهة  8 :برج مراد _الدور العاشر_شمه 11
 - 547عمرو حسٌن جاد هللا حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243752عن بٌع و
تجارة السٌارات و معدات و المواتٌر و الدرجات البخارٌة  ،بجهة  :المنٌب رلم  12ش عمر مكرم عرب وزة المصبجى
 - 548دمحم احمد دمحمٌن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243871عن مماوالت ،
بجهة  36 :شارع هضبه االهرام -الهرم
 - 549دمحم على بكري دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243762عن مكتب تورٌد
الخرسانه الجاهزه والركام  ،بجهة 9 :ش سٌد فهمً الجمال مٌان-امبابه
 - 551فاطمه سمٌر دمحم مصطفى سلطان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243792عن
مكتب تصمٌم ومماوالت  ،بجهة  37 :شارع على متولى ارض الجمعٌه
 - 551لوٌس خلؾ زكى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243721عن تجارة و
توزٌع و بٌع المواد الؽذائٌة و توكٌالت تجارٌة  ،بجهة  :فٌصل رلم  13شارع السالم من ش السالم المنشٌة طوابك
 - 552اٌه دمحم على عالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181112برلم  243995عن ورشه تصنٌع
مالبس ما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  15 :شارع سعٌد عطٌه من شارع المومٌه العربٌه _الوراق
 - 553خلؾ دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244435عن مكتب
تورٌد مالبس  ،بجهة  18 :ح ابو سٌؾ من مجاهد ابراهٌم من الجامع امبابه
 - 554محمود احمد فتحى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244465عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :رلم  25ش مسجد االسالم -المصرؾ-بوالق الدكرور
 - 555حماده رجب دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244227عن تورٌد
مواد ؼذائٌه  ،بجهة  3 :ش جابر عثمان ارض اللواء فٌصل
 - 556خالد سٌد دمحم شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244593عن تعبئه مواد
ؼذائٌه  ،بجهة  :ش  6اكتوبر من ش عشرة-وراق العرب
 - 557مصطفى على كامل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244584عن سوبر
ماركت لتجاره المواد الؽذائٌه  ،بجهة  32 :ش مسجد الرحمن من ش د/الشٌن
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 - 558مدحت اسحك ابراهٌم مسعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 711110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244413عن خٌاطه
مالبس  ،بجهة  1 :ش الزهور من ش االلصر امبابه
 - 559ممدوح ابراهٌم جٌد معوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244313عن ورشه
مالبس جاهزة  ،بجهة  4 :شارع السالمه من شارع مدرسه النجاح _وراق العرب
 - 561عزه سٌد عبدالباري احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244554عن تجاره مواد
ؼذائٌه بالجمله  ،بجهة  5 :ش العاشر من رمضان وراق الحضر الوراق
 - 561جٌهان عبد التواب محمود ادرٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244338عن
متعهد نمل عمال ورحالت  ،بجهة  5 :شارع عمر بن الخطاب _صفط اللبن _بوالق الدكرور
 - 562عبد الرحمن دمحم سٌد محمود الدهشورى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم 244288
عن صالون حالله كوافٌر رجالى  ،بجهة  3 :شارع الرٌان _طرٌك البراجٌل _اوسٌم
 - 563دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243812عن تورٌدات
عمومٌه وكمٌالٌات سٌارات  ،بجهة  13 :شارع السالم من الشهٌد عبد المنعم رٌاض -بوالق الدكرور
 - 564اسالم ضٌاء الدٌن عبد الرؤوؾ حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181111برلم 243711
عن تورٌدات عمومٌة  ،بجهة  :الهرم  -رلم  14ش اٌمن عبد الحمٌد خلؾ كاٌرو مول
 - 565محمود عصام ودٌع العدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243798عن بٌع
اكسسوارات ومكٌاجات وبرفنات  ،بجهة  311 :شارع السودان  -المهندسٌن
 - 566ضٌاء سعٌد حسن سعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243725عن مماوالت
عامه وتشطٌبات  ،بجهة  11 :شارع ترعه زنٌن -بوالق الدكرور
 - 567صابر طلعت دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243734عن تجاره خرده
ومعادن ومخلفات  ،بجهة  :رلم  5ش فضل المط ش مصرؾ الكونٌسه-ع غ
 - 568دمحم مصطفى طه احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243763عن مركز صٌانه
سمكرى ودوكو  ،بجهة  :شارع دمحم الؽرباوى من شارع السنترال _صفط اللبن_بوالق الدكرور
 - 569فرج جرجس سلٌمان مسٌحه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243921عن تصدٌر
وتوكٌالت تجارٌه  ،بجهة  37 :شارع ابو الحمد-مستشفى الصدر-عمرانٌه ؼربٌه
 - 571جوده مصطفى محمود لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244157عن ممهى ،
بجهة  52 :شارع مسجد الرحمه من شارع عبد الرحمن ضاحى  -بشتٌل البلد -م بشتٌل
 - 571هشام ناصر دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244485عن تاجٌر
سٌارات ونمل عمال واعمال النظافه  ،بجهة  :ش التحرٌر ناصٌة ش العشرٌن بوالق الدكرور
 - 572مجدى فوزى متى بسخرون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  244636عن مصنع
طوب طفلى  ،بجهة  35 :شارع الجمهورٌه  -الحوامدٌه
 - 573جالل عبد الرحٌم عباس ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  212116عن
مخبز سٌاحى  ،بجهة  1 :شارع النصر من  6اكتوبر _بوالق الدكرور
 - 574شٌماء دمحم دمحم محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244332عن مكتب
تاجٌر المطاعم والكافترٌات  ،بجهة  :ش فتح هللا ؼرٌب الذٌدٌه اوسٌم
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 - 575نرمٌن نشات ممتاز بشرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244241عن خدمات
نظافة  ،بجهة  1 :ش ماجد حماد المرٌوطٌه الدور 4
 - 576ابو المعالً احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244544عن تورٌد
المالبس الجاهزه  ،بجهة  13 :ش دمحم فرٌد امبابه
 - 577عادل احمد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244348عن مكتب تورٌد
وتسوٌك مستحضرات التجمٌل  ،بجهة  15 :شارع عبد المنجى ابراهٌم _وراق العرب _الوراق
 - 578عصام على محمود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244349عن تورٌدات
عموٌه  ،بجهة  :الجٌزة ش الواحد االحد كفر المفتى
 - 579احمد كامل دمحم كامل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244578عن مصنع مالبس ،
بجهة  :رلم  5ش محروس شلش وراق العرب
 - 581دمحم رضا سٌد صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243757عن معرض هداٌا
وادوات منزلٌه  ،بجهة  8 :شارع عبد المنعم -المنٌب
 - 581دمحم سالمة سوٌلم عواد بشٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243688عن
تورٌدات عمومٌة و مماوالت عمومٌة و اعمال الصٌانة فى مجال االجهزة الطبٌة و خطوط ؼاز االكسجٌن  ،بجهة  :الوراق 8 -ش
رمضان السٌد من ش عشرة وراق العرب
ٌ - 582حٌى مصطفى دمحم السعٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243715عن مطعم
ماكوالت سرٌعة  ،بجهة 216 :د ش جاردٌنٌا  -البوابة الثانٌة  -حدائك االهرام
 - 583ترٌزا ؼبلاير زخارى بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243672عن تصلٌح
اجزاء مٌكانٌكه  ،بجهة  116 :شارع دمحم االمبابى _مدٌنه التحرٌر _امبابه
 - 584عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243785عن مكتب
رحالت  ،بجهة  1 :شارع دمحم عبد العزٌز من شارع الحرٌه بشتٌل البلد
 - 585احمد دمحم طلبه السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243749عن مكتب تأجٌر
سٌارات لحساب الؽٌر  ،بجهة  :رلم  9ش العامل االول مدٌنه العمال امبابه
 - 586عبدهللا احمد دمحم عبده االحمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243751عن مطعم
ماكوالت خلٌجٌه  ،بجهة  :رلم  21ش دجله من ش شهاب-المهندسٌن
 - 587امٌره دمحم هاشم عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243793عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة 2 :ش ابو العال اللبان من ش جمال عبداناصر عزبه المفتى
 - 588حسام سٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244217عن
تجارة وتوزٌع مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل واكسسوارات  ،بجهة  :طرٌك مدارس الطبرى شبرامنت ابو النمرس
 - 589عمرو سعٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244431عن بماله  ،بجهة :
 16ش الناحٌه نكال منشاه المناطر امبابه
 - 591عصام ؼالب احمد ؼالب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  113154عن كافتٌرٌا ،
بجهة  :بلون رلم  17مدخل أ مساكن ش المطار _امبابه
 - 591حمزه اسماعٌل حمزة عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243928عن
مكتب متعهد نمل عمال  ،بجهة  :شارع اوالد لسٌم_المٌراطٌن_اوسٌم
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 - 592عمرو صابر حافظ عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244289عن بٌع
وشراء االراضً واالستثمار العماري والمماوالت  ،بجهة  2 :ش رمزي فرج الهرم
 - 593عبدالعزٌز محمود احمد فرؼلً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244265عن
سوبر ماركت  ،بجهة  9 :ش خالد مختار عزبه العسٌلً برن الخٌام بوالق الدكرور
 - 594عبدالكرٌم دمحم عبدهللا خٌر هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244286عن تجاره
مبٌدات زراعٌه واسمده  ،بجهة  :كارته ابوؼالب منشاه المناطر امبابه
 - 595دمحم عطٌه عبدالسمٌع مدكور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244543عن خدمه
رجال االعمال فً مجال العمارات  ،بجهة  1 :ابراج الرحمانٌه المرٌوطٌه فٌصل
 - 596رومانى عوٌضه حكٌم عبدالمالن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  244535عن
ورشه مالبس  ،بجهة  8 :شارع مراد ابراهٌم -وراق الحضر  -الوراق
 - 597دمحم حنفى دمحم همام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243671عن مطبعه بموجب
موافمه امنٌه برلم  ، 466/2118بجهة  29 :شارع السد من شارع ترعه الزمر _عمرانٌه ؼربٌه _العمرانٌه
 - 598دمحم محسن دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 71110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243753عن بٌع وصٌانه
اجهزه اطباق دش  ،بجهة 15 :ش السودان-الدلى
 - 599عماد عادل فرحات حلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243821عن مصنع
مالبس  ،بجهة  :ش ٌوسؾ هندي  -وراق العرب  -الوراق
 - 611نادٌه ابراهٌم حسن برعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243869عن عصائر
ومشروبات  ،بجهة  65 :شارع دمحم االمبابى  -مدٌنه التحرٌر -امبابه
 - 611ماجد خلٌل احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243891عن التدرٌب
والحاسب والموارد البشرٌه ( موافمه امنٌه655لسنه ، )2118بجهة 28 :ش حسٌن واصؾ-الدلى
 - 612محمود خلٌفه محمود عبدالاله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244169عن
مماوالت عامه  ،بجهة  :رلم  4ش مسجد التوبه-ع-غ
 - 613احمد لدري احمد عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244184عن تجاره
اجهزه واكسسورات المحمول  ،بجهة  394 :ش الملن فٌصل
 - 614دمحم السٌد عبد الحمٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244198عن خدمات
رجال االعمال فى مجال تاجٌر السٌارات والفاكس  ،بجهة  :الهرم  44ش طلعت خلؾ مسجد نصر الدٌن
 - 615دمحم كولٌب الزناتى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244358عن بماله تموٌنٌه
 ،بجهة  :ش داٌر الناحٌه مسجد االربعٌن برطس م اوسٌم
 - 616محمود جمٌل عبد العزٌز هٌكل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244351عن
تورٌد وتصنٌع اكٌاس البالستٌن  ،بجهة  :الجٌزه ذات الكوم مركز منشاة المناطر
 - 617هانى دمحم عٌد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  186878عن استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمرة  36من المجموعه  ، 6بجهة  :شارع سعد نصار من شارع ترعه السواحل _الوراق
 - 618نبٌل اسامه نبٌل فضل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244315عن كوافٌر رجالى ،
بجهة  :شارع دمحم على بجوار ممهى دمحم شعبان  -ابو النمرس
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 - 619سٌد عبد النعٌم دمحم جاب هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243935عن كوافٌر
حرٌمى  ،بجهة  3 :مكرر شارع نجٌب محفوظ حالٌا_عٌسً حمدى سابما
 - 611دمحم ناجً ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244271عن استثمار
وتسوٌك عماري  ،بجهة  1 :مكرر ش ابو بكر الصدٌك من ش عمان الدلً
 - 611شادى نبٌل فكرى دانٌال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244236عن تطرٌز
مالبس جاهزة  ،بجهة  2 :شارع هرمٌه حبشى _وراق العرب _الوراق
 - 612مروه محمود محروس عفٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244515عن مكتب
متعهد نمل العمال  ،بجهة  22 :ش فتحً تهامً المعتمدٌه كرداسه
 - 613اٌمن دمحم مرسً عمران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244541عن مطعم ،
بجهة  33 :ش عثمان محرم العمرانٌه
 - 614احمد دمحم بٌومً عبدالمادر زهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244412عن
مكتب مماوالت عامه  ،بجهة  :ش مسجد الرحمن مٌت لادوس ابو النمرس
ٌ - 615اسر دمحم صالح دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243733عن سوبر ماركت ،
بجهة  2 :شارع الكرٌم_المنشٌه _فٌصل
 - 616سامح شولى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243852عن مكتب
تورٌد مستلزمات التعبئه والتؽلٌؾ  ،بجهة  22 :شارع الشرفاء من شارع جمال عبد الناصر بشتٌل
 - 617ولٌد محمود دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243863عن تجارة احذٌه ،
بجهة  :الدلى رلم 56شارع ثروت بٌن السراٌات الدلى
ٌ - 618اسراحمد ٌونس عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244198عن محل مالبس
ومفروشات  ،بجهة  59 :شارع الظاهرببرس وراق الحضر
 - 619احمد عبدالفتاح عبدالرحٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244129عن
خدمات محمول  ،بجهة  :شارع المدٌنه المنوره بشتٌل البلد
 - 621عبد المنعم عطٌه مهدى شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244185عن مشؽل
تصنٌع مالبس حرٌمى  ،بجهة  3 :شارع الدمرداش _جمال عبد الناصر _بوالق الدكرور
 - 621محمود عبده توفٌك عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244125عن
مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال  ،بجهة  :اوسٌم االبعدٌه
 - 622حمام مرتضى احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244239عن بٌع دواجن
مجمده  ،بجهة  75 :شارع كمال عدوان من ش الوحده
 - 623دمحم اٌهاب دمحم عبد البدٌع الصاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244317عن بٌع
محمول  ،بجهة  29 :ش خالد بن الولٌد ارض الجمعٌه
 - 624هرٌدى حنفى هرٌدى عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244549عن
كافٌترٌا  ،بجهة  2 :شارع دمحم شكرىالبصراوى  -امبابه
 - 625جابر على احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244376عن تورٌد مواد ؼذائٌه
 ،بجهة  9 :شارع عبد المنعم فتح الباب بوالق الدكرور
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 - 626سٌد صالح حسانٌن اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244335عن بٌع
مالبس جاهزة  ،بجهة  :الشارع السٌاحى _كرداسه
 - 627دالٌا دمحم ابراهٌم خالد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244426عن مكتب تورٌد
مواد ؼذائٌه وتمدٌم خدمات التؽدذٌه والوجبات الجاهزة والنظافه والمماوالت العمومٌه  ،بجهة  :نكال_منشأه المناطر
 - 628دٌنا عبد اللطٌؾ عبد السمٌع دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243712عن
تجارة مواد البناء  ،بجهة  4 :شارع حنفى عبدالراضى بجوار محور ٌ 26ولٌو _البراجٌل _اوسٌم
 - 629عالء عز الدٌن عزت على لناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243691عن
تورٌد و تركٌب و صٌانة مصاعد  ،بجهة  :فٌصل -محل بالدور االول بالعمار  8ش االمٌر من ش الشهٌد احمد حمدى الثالثٌنى
العشرٌن  -مدكور
 - 631حسانٌن مصطفى سٌد احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243813عن
اكسسوار كمبٌوتر  ،بجهة  :اوسٌم  -رلم  2شارع المعهد الدٌنى بشتٌل
 - 631احمد دمحم رافع فتح هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243721عن مكتب متعهد
نمل عمال  ،بجهة  :الوراق  -ش على عبد المصهب ل  17وراق العرب
 - 632هٌثم عبدالرؤؾ حمدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243866عن مكتب
عمارات  ،بجهة  37 :شارع عدوى سلٌم -الزهراء -العمرانٌه الؽربٌه
 - 633محسن اسماعٌل دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243717عن كوافٌر
رجالى  ،بجهة  :ش جمال عبدالناصر-برن الخٌام-كرداسه
 - 634هاشم دمحم حسنٌن احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243771عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة 13 :ش  18من ش نبٌل طه الطالبٌه الدور  13شمه -2فٌصل
 - 635احمد حمدي عزت امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  243913عن مكتب
استٌراد فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6والتصدٌر وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات  ،بجهة  :ش الجالء من ش ذو
الفمار وراق الحضر
 - 636امانى سمٌر راضى حنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243772عن بٌع لطع
ؼٌار سٌارات مستعمله  ،بجهة  1 :شارع عبد الاله توفٌك من العروبه _امبابه
 - 637احمد مصطفى اسماعٌل عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243925عن
تصدٌر مالبس جاهزة  ،بجهة  :كرداسة الشارع الجدٌد
 - 638فوزى سعد محمود حجازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 81110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243746عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :فٌصل  -عمارات سمارة 7عمارة شمة  19اخر فٌصل الدور الرابع
 - 639طاهر السٌد عبدالحمٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244457عن
تورٌد المستلزمات الطبٌه  ،بجهة  :ش دمحم ربٌع بوالق الدكرور
 - 641رومانى نادى ذكرى نصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244211عن ورشه
تصنٌع مالبس  ،بجهة  :شارع عباس المزاز اخر شارع المسابن بجوار مسجد حمزة_بشتٌل _اوسٌم
 - 641رومانى مكرم شكرى حبٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244257عن بٌع لطع
ؼٌار ثالجات وؼساالت  ،بجهة  1 :شارع عبد الرحٌم على من شارع البصراوى _المنٌره الؽربٌه_امبابه
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 - 642اٌمان نعٌم متً عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244353عن مشؽل
مالبس جاهزه  ،بجهة  3 :ش النور خلؾ الدائري وراق العرب
 - 643جرجس مٌالد عزٌز حبٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244416عن خٌاطه
مالبس  ،بجهة  :ش سٌد محمود من ش ابناء سوهاج عزبه المفتً الوراق
 - 644محمود دمحم رفاعى سعد الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244351عن مكتب
متعهد نمل عمال  ،بجهة  :شارع الجمهورٌه بجوار مسجد الرحمه منشاة المناطر
 - 645عماد عاطؾ عطا هللا جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244314عن
ورشه مالبس جاهزة  ،بجهة 51 :أ شارع رحاب االٌمان _وراق العرب _الوراق
 - 646اٌمن دمحم حامد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243813عن مماوالت
متكامله وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  12 :شارع دمحم سعٌد  -المنشٌه -فٌصل
 - 647هشام حلمً سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  243836عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :رلم  15ش السعودي من ش الجسر الرئٌسً م البكارى
 - 648حسن فتحى حسن امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243691عن بماله  ،بجهة :
شارع سٌدى خالد بن الولٌد_المناشى _م المناطر_امبابه
 - 649عماد عبد الخاق شفٌك عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243745عن
مكتب متعهد نمل عمال ورحالت  ،بجهة  :اوسٌم  21 -ش انس بندارى بجوار مسجدالشرلى -سمٌل
 - 651صموئٌل كامل ناشد دوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243738عن ورشه
مالبس  ،بجهة  :رلم  25ش رؤوؾ صادق-البصراوي-م غ
 - 651كمال دمحم مهدي بدر عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243718عن مكتب
متعهد نمل عمال  ،بجهة  :المنصورٌه-م المناطر
 - 652على محمود مصطفى عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244192عن
تورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌه  ،بجهة  :العجوزه رم  33شارع احمد سوكارنو ؼرفة من الشمه
 - 653ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244493عن استثمار
عماري  ،بجهة  25 :ش الثالثٌنً عمرانٌه ؼربٌه
 - 654ابانوب عماد راضى تاوضروس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244319عن
تجارة مواد التعبئه والتؽلٌؾ  ،بجهة  13 :شارع المتحدون من ذو النورٌن من سلٌم _فٌصل
 - 655سعٌد صالح احمد محجوب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244416عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :الشارع العمومً امام مطحن برطس اوسٌم
 - 656محسن حسنى عوض على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244589عن تصدٌر ،
بجهة  64 :شارع ابو المحاسن الشاذلى _العجوزة
 - 657عمر عمر زؼبى بهلول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244385عن تورٌد
وتصنٌع جمٌع لطاعات االلومنٌوم والى فى سى  ،بجهة  :شارع مصطفى السعٌد من اوالد سالم  -محل رلم 9
 - 658دمحم امٌن عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244156عن مكتب استثمار
عمارى  ،بجهة  95 :شارع مستشفى الصدر -العمرانٌه
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 - 659مصطفً سٌد عبدالرحمن سلطان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244251عن
استٌراد فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وتصدٌر  ،بجهة  2 :ش المنشٌه طرٌك كفر طهرمس شمه بالدور
الحاي عشر فٌصل
 - 661عٌون دمحم دمحم طلب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244387عن ورشة اصالح
كاوتش  ،بجهة  :العمرانٌه رلم  2ش دمحم عبد المنعم ع غ
 - 661ناصر رشاد كامل عفٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244229عن سوبر
ماركت  ،بجهة  2 :ش عبدربه مع حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل
 - 662امٌره السٌد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244344عن بماله ،
بجهة  1 :ش صالح فكري االخالص الطالبٌه الهرم
 - 663دعاء مجاهد زكى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244234عن بماله تموٌنٌه ،
بجهة  5 :ش مسجد خاتم المرسلٌن من ش المحوالت العروبه
 - 664احمد حلمً دمحم خٌرهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  244611عن مماوالت
وتسوٌك عماري  ،بجهة  :ش بالل من الملكه بوالق الدكرور
 - 665اسالم دمحم دمحم دمحم شعبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243717عن تجارة المواد
الؽذائٌة  ،بجهة  3 :ش عبد الرحمن شلبى من ش ترعة عبد العال من ش العشرٌن
 - 666عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد حجازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم
 243755عن تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  9 :شارع االخالص من شارع ترعه الزمر_عمرانٌه ؼربٌه
 - 667دمحم سالم على منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  243791عن برمجٌات
وتسوٌك الكترونى  ،بجهة  13 :ش النٌل ااالبٌض
 - 668احمد سٌد احمد عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243723عن تجارة
اكسسوار محمول و تورٌدات عامة  ،بجهة  :العمرانٌة  -رلم  12شارع خاتم المرسلٌن  -العمرانٌة الؽربٌة
 - 669مرٌم عبد المنعم عبد الكرٌم احمد حٌطه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 244127
عن مكتب متعهد نمل عمال  ،بجهة  :بحري المجاري  -كرداسه
 - 671عالء ماهر على جاد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244142عن تجارة و بٌع
السٌارات بكافة انواعها الجدٌدة و المستعملة و تجارة و بٌع لطع ؼٌار السٌارات و المواتٌر الخاصة بها الجدٌدة و المستعملة  ،بجهة
 :العمرانٌة  -ش ماهر الخطٌب من ش المدارس  -ترسا-عمرانٌة
 - 671دمحم عباس شحات عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244133عن مماوالت
عمومٌه متكامله  ،بجهة  11 :شارع حامد رمضان كفر طهرمس
 - 672دمحم عبدالمطلب عباس محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  244191عن
مماوالت  ،بجهة  24 :ش احمد حسن المحامً من ش الهداٌه المرٌوٌطٌه فٌصل
 - 673احمد المرسى امٌن ابو العزم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  244241عن صٌدلٌه
 ،بجهة  19 :ش داٌر الناحٌه كفر طهرمس
 - 674كارم محمود موسً احمد الصعٌدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244123عن
محل بٌع فراخ  ،بجهة  29 :ش عباس انور المرٌوطٌه فٌصل
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 - 675عبٌر دمحم عبدالنبً مرسً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244583عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :ش ابو العال اللبان من ش جمال عبدالناصر الوراق
 - 676حاتم شبل علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244377عن صٌدلٌه  ،بجهة
 :ذات الكوم منشاه المناطر
 - 677خالد ابوالفتوح عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244397عن كافٌترٌا
 ،بجهة  48 :ش الهرم خلؾ فندق اتون اللبٌنً الهرم
 - 678احمد عبد الفتاح عبد الحاكم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244431عن
ورشه خٌاطه مالبس جاهزة  ،بجهة  6 :شارع حامد متفرع من شارع الشمندى _وراق العرب
 - 679رضا كمال احمد عبد المبدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244395عن متهد
نمل عمال ورحالت  ،بجهة  :شارع مصطفى شركس من شارع عمر بن الخطاب _بوالق الدكرور
 - 681ماجد جندي عطٌه جندي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  244212عن ورشه
مالبس  ،بجهة  14 :ش شولً دٌمتري كمال حمزه م غ امبابه
 - 681احمد نصر احمد دسولً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  244541عن ادوات
زراعٌه  ،بجهة  11 :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور
 - 682اٌمن نبٌل جندى بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244347عن مكتب
نوزٌع مالبس ما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  32 :شارع كورنٌش النٌل _وراق الحضر_الوراق
 - 683مكتب رحالت طارق مهدي عبدالعظٌم عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم
 244252عن مكتب رحالت  ،بجهة  :ش الكرٌتً شبرامنت
 - 684صابر سٌد عبدالؽنً احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  244582عن مكتب
متعهد نمل عمال  ،بجهة  :ش الوحده الصحٌه وراق العرب الوراق
 - 685محمود دمحم عبدالوهاب عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  244398عن
مالبس داخلٌه رجالً وحرٌمً  ،بجهة  :محل بالعمار  11ش العشرٌن مدكور فٌصل
 - 686ارمٌا ابراهٌم عبده اسكندر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  244552عن مصنع
مالبس جاهزة ( ماعدا الزى العسكرى )  ،بجهة  25 :شارع خلٌل عبد الشافى من شارع الؽاز من شارع الجمعٌه الزراعٌه
 - 687سومه حنفى محمود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243718عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :ش الشهٌد فوزي صابر حجاج البراجٌل-اوسٌم
 - 688اشرؾ احمد دمحم السٌد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181111برلم  243693عن صالون
حالله  ،بجهة  :شارع عبد الممصود_مناشً البلد _م المناطر _الجٌزة
 - 689دمحم صبرى احمد عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243748عن تعبئه وتخزٌن
البمولٌات  ،بجهة  31 :شارع اوالد بٌومى _المنٌب
 - 691دمحم محمود عبد العزٌز عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243732عن
استٌراد ما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وتصدٌر وتخلٌص جمركى وشحن دولى  ،بجهة  112 :شارع عز الدٌن
عمرو _العمرانٌه
 - 691حسن دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  243727عن مكتب مماوالت
عمومٌة  ،بجهة ٌ :والق الدٌكور  -رلم  9شارع ابو لندٌل من ش كامل  -صفط اللبن
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 - 692عماد ولت مامن بمطر عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111111.000 ،لٌد فى  21181111برلم  244123عن
مكتب خدمات محمول  ،بجهة  :رلم  2ش انور شادي من ش م الصدر  -العمرانٌه
 - 693دمحم نبٌل حماده سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  243945عن ورشه الومٌتال ،
بجهة  28 :شارع الموبلٌا المصبٌجى _المنٌب
 - 694راضى فوزى بخٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244118عن مكتب تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة 7 :شارع اشرؾ هاشم بشتٌل
 - 695صبري عبداللطٌؾ مصطفً فضل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  244126عن
ورشه مسبوكات لتسٌٌح وتشؽٌل المعادن  ،بجهة  :ش سكه العشرٌن عزبه محٌسن العربً سمٌل اوسٌم
 - 696دمحم جهاد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  244287عن استٌراد مالبس
 ،بجهة  1 :شارع السالم ناصٌه من شارع المالحٌن _العمرانٌه
 - 697خالد ؼرٌب دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244311عن تورٌدات
اثاث مكتبى خشٌى ومعدنى ومهمات مكتبٌه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  12 :شارع حسٌن سلٌمان من شارع ابراهٌم
جوهر_الجمعٌه الزراعٌه_بشتٌل البلد
 - 698ربٌع عبدالعظٌم عوض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  244321عن محل
بوٌات  ،بجهة  3 :ش حسانٌن العطار المجزر االلً
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم دمحم على عبد العال وشرٌكه شركة  ،مماوالت عمومٌه وتورٌدات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 244214عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات  ،بجهة  2 :ش مسجد النور من ش مبارن بجوار فٌال عابد عزبة
العسٌلى برن الخٌام
 - 2سعٌد احمد عرابى وشرٌكه شركة  ،فطاطرى وحلوانى ،رأس مالها ، 51110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 243983عن فطاطرى وحلوانى  ،بجهة  41 :شارع ترعه السواحل من شارع الوراق _لسم الوراق
 - 3اسامه صالح عبدالرحٌم وشرٌكه شركة  ،بٌع المالبس الداخلٌه والمطنٌه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 244132عن بٌع المالبس الداخلٌه والمطنٌه  ،بجهة  41 :ش اللبٌنً الهرم لبل التوحٌد والنور
 - 4عٌد سٌد على وشرٌكته شركة  ،تجارة الزجاج والبراوٌز وجمٌع اعمال الزجاج ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 244221عن تجارة الزجاج والبراوٌز وجمٌع اعمال الزجاج  ،بجهة  416 :شارع فٌصل ناصٌه شارع ابو
شلبى _المساحه
 - 5اٌمان هانى دمحم وشركائها شركة  ،مخزن لتجاره وتوزٌع وبٌع االدوٌه للصٌدلٌات ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 244427عن مخزن لتجاره وتوزٌع وبٌع االدوٌه للصٌدلٌات  ،بجهة  2 :ش كعابٌش ناصٌة شارع ناصر
الشعراوى-فٌصل
 - 6مرفت دمحم فرٌد وشركاها شركة  ،جمٌع اعمال الطباعه والتؽلٌؾ وخدماتها ( موافمه امنٌه  594لسنه ، ) 2118رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 244155عن جمٌع اعمال الطباعه والتؽلٌؾ وخدماتها ( موافمه امنٌه 594
لسنه  ، ) 2118بجهة  26 :ش سٌد طلبه الوٌلً مشعل
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 - 7اٌهاب دمحم ماهر احمد بكار وشركاه شركة  ،المماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181115برلم  ، 243811عن المماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة  6 :شارع سٌد حلمى من ش فٌصل
الهرم الجٌزه
 - 8ابراهٌم رمضان ابراهٌم الجبارى وشركته شركة  ،تكنولوجٌا المٌاه ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى
 21181117برلم  ، 243911عن تكنولوجٌا المٌاه  ،بجهة  34 :ش السٌسى الطالبٌه
 - 9دمحم خمٌس حامد وشركاه شركة  ،معرض اثاث منزلى ،رأس مالها ، 121110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 243671عن معرض اثاث منزلى  ،بجهة 71 :ش الزهراء من ش جده-الدلى
 - 11دمحم سٌد سعد عبده وشرٌكه شركة  ،تجارة اجهزة كهربائٌه وموبٌالت واجهزة اتصاالت وادوات واجهزة علمٌه
ومستلزماتها والتورٌدات العمومٌه ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 244159عن تجارة اجهزة
كهربائٌه وموبٌالت واجهزة اتصاالت وادوات واجهزة علمٌه ومستلزماتها والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة  9 :شارع نادى الصٌد
_الدلى
 - 11احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم وشركاه شركة  ،تورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة ومستلزمات الكمبٌوتر والتورٌدات
العمومٌهوخدمات رجال االعمال فٌما عدا خدمات االنترنت او الدعاٌه واالعالن ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 243926عن تورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة ومستلزمات الكمبٌوتر والتورٌدات العمومٌهوخدمات رجال
االعمال فٌما عدا خدمات االنترنت او الدعاٌه واالعالن  ،بجهة  97 :ش جسر اللبٌنى المرٌوطٌه الهرم
 - 12اسماعٌل دمحم حسن وشرٌكه شركة  ،مماوالت وتشطٌبات ودٌكور ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181111
برلم  ، 243954عن مماوالت وتشطٌبات ودٌكور  ،بجهة  34 :ش دجله متفرع من ش شهاب المهندسٌن
 - 13كامل مجدي كامل وشرٌكه شركة  ،توزٌع مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ومنتجات تلً شوب ،رأس مالها
، 211110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 244171عن توزٌع مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل ومنتجات تلً شوب ،
بجهة  :عمار رلم  32أ ش  5أ شمه رلم  5حدائك االهرام الهرم
 - 14مصطفى دمحم دمحم حامد وشرٌكه شركة  ،تجارة وبٌع وتوزٌع مستلزمات المحجبات والمالبس الجاهزة ومستلزماتها
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 244211عن تجارة وبٌع وتوزٌع
مستلزمات المحجبات والمالبس الجاهزة ومستلزماتها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،بجهة  16 :شارع دمحم مرسى من شارع
كولدٌر _جزٌرة الدهب
 - 15طارق محمود جمعه الدمنهوري وشركاه شركة  ،ماكوالت بحرٌه ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181125
برلم  ، 244471عن ماكوالت بحرٌه  ،بجهة  :محل رلم ( 18 )2ب الحجاز المهندسٌن
 - 16شرٌؾ دمحم بٌومى وشرٌكته شركة  ،المماوالت العمومٌة ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 243689عن المماوالت العمومٌة  ،بجهة  8 :شارع الجامع الكبٌر متفرع من شارع الشٌن الهرم
 - 17احمد دكرورى  -اسامه شاكر شركة  ،المماوالت العامه والتخصصٌه والمتكامله وتورٌد وتركٌب المنشات المعدنٌه
واعمال الجمالونات وتصنٌع مواد البناء لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181116برلم
 ، 243816عن المماوالت العامه والتخصصٌه والمتكامله وتورٌد وتركٌب المنشات المعدنٌه واعمال الجمالونات وتصنٌع مواد
البناء لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،بجهة  :الشمه رلم  15الدور الخامس بعد االرضى ش 67الهرم
 - 18دمحم شحات دمحم عفٌفى وشرٌكه شركة  ،اعمل مماوالت متكامله وتشطٌبات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 243764عن اعمل مماوالت متكامله وتشطٌبات  ،بجهة  :كرداسه ش السوق الجدٌد بجوار دار مناسبات حٌدر
 - 19رومانى الؽول نجٌب سالمة و شركاة شركة  ،التوكٌالت التجارٌة و تجارة العادٌات و منتجات خان الخلٌلى و ادارة
المحالت التجارٌة ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 243711عن التوكٌالت التجارٌة و تجارة
العادٌات و منتجات خان الخلٌلى و ادارة المحالت التجارٌة  ،بجهة 21 :ش جاد عٌد من ش سلٌمان جوهر  -الدلى  -الجٌزة
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،رأس مالها
 - 21دمحم ابراهٌم طلب الحلوانً وشرٌكه شركة  ،المماوالت العمومٌه واعمال التشطٌبات والدٌكورات
، 1111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 243979عن المماوالت العمومٌه واعمال التشطٌبات والدٌكورات  ،بجهة  :شمه 8
الدور الثالث_ 39شارع المدرسه الثانوٌه _مٌت شماس ابو النمرس
 - 21حسن على حسن على الؽنام وشركاه شركة  ،التجارة فى مستلزمات المصانع وموالع البناء والتورٌدات العمومٌه
ومستلزمات موالع البناء ومستلزمات المصانع ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 244279عن
التجارة فى مستلزمات المصانع وموالع البناء والتورٌدات العمومٌه ومستلزمات موالع البناء ومستلزمات المصانع  ،بجهة 29 :
شارع نوال_الدلى
 - 22دمحم ابراهٌم وشرٌكه شركة  ،مركز خدمه وصٌانه لطع ؼٌار ثمٌله ،رأس مالها ، 3511110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 244266عن مركز خدمه وصٌانه لطع ؼٌار ثمٌله  ،بجهة  :ش طرٌك المنصورٌه امام معسكر بنً سوٌؾ
زاوٌه ابو نصر شبرامنت
 - 23سمٌر احمد عبد النبً وشرٌكه شركة  ،تصدٌر الخضار والفاكهه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181112
برلم  ، 244117عن تصدٌر الخضار والفاكهه  ،بجهة  :كفر ابو الحدٌد العزبه الؽربٌه وردان منشاه المناطر
 - 24جمال منٌب وشرٌكه شركة  ،االنتاج الفنى اؼانى _فٌدٌو كلٌب وموسٌمى _انتاج تلفزٌونى ،رأس مالها 511110111
،لٌدت فى  21181112برلم  ، 244119عن االنتاج الفنى اؼانى _فٌدٌو كلٌب وموسٌمى _انتاج تلفزٌونى  ،بجهة  :عماره رلم 8
شارع عكاشه _محطه الكوم االخضر _حى الهرم
 - 25دمحم محسن دمحم الصاوى وشركاه شركة  ،تسوٌك مستحضرات طبٌه ،رأس مالها ، 121110111لٌدت فى
 21181112برلم  ، 244116عن تسوٌك مستحضرات طبٌه  ،بجهة  4 :شارع شرٌؾ متفرع من شارع الهرم _التعاون_الهرم
ٌ - 26حًٌ زكرٌا عواد وشركاه شركة  ،المٌام باعمال تورٌدات عامه وتجاره وتوزٌع كادسول بطارٌات ،رأس مالها
، 2511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 244411عن المٌام باعمال تورٌدات عامه وتجاره وتوزٌع كادسول بطارٌات ،
بجهة  25 :ش ابو نماٌه عثمان محرم عمرانٌع ؼربٌه العمرانٌه
 - 27دمحم محمود عبدالحافظ وشرٌكه شركة  ،تجاره وتوزٌع االسمده والمبٌدات والمخصبات  -تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه -
استصالح االراضً وتمسٌمها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 244177عن تجاره وتوزٌع االسمده
والمبٌدات والمخصبات  -تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  -استصالح االراضً وتمسٌمها  ،بجهة  38 :ش احمد حسٌن عمرانٌه شرلٌه
العمرانٌه
 - 28عبد السالم احمد مسلم و شرٌكه شركة  ،بماله تموٌنٌه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181117برلم
 ، 243915عن بماله تموٌنٌه  ،بجهة  :رلم  47ش الشهٌد فارس  -عزبه جبرٌل  -فٌصل
 - 29طارق عزت شحاتة و شركاة شركة  ،المولوالت المتكاملة و مماوالت الؽاز الطبٌعى بجمٌع انواعها منزلى او صناعى و
التورٌدات االتى االدوات و االجهزة الكهربائٌة و مستلزماتها و مهمات االمن الصناعى و تورٌدات مهمات الؽاز الطبٌعى ،رأس
مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 243728عن المولوالت المتكاملة و مماوالت الؽاز الطبٌعى بجمٌع انواعها
منزلى او صناعى و التورٌدات االتى االدوات و االجهزة الكهربائٌة و مستلزماتها و مهمات االمن الصناعى و تورٌدات مهمات
الؽاز الطبٌعى  ،بجهة  :الهرم  -رلم 119ه  -الدور االدارى  -حدائك االهرام بوابة خفرع
 - 31احمد صبري دمحم السٌد وشرٌكه شركة  ،اعمال تعمٌم ونظافه جمٌع انوع المفروشات والسجاد واالنترٌهات واالرضٌات
واعمال نظافه االماكن السكنٌه والمحالت والموالت واعمال نظافه كٌماوٌه لجمٌع خزانت المٌاه بانوعها ونظافه وصٌانه مداخن
المطاعم واهوادال السحب ومرواح الشفط ونظافه معدات المطاعم وافران التسوٌه ونظافه وجهات الزجاج للشركات والبنون
والفنادق والموالت واعمال مكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والفئران وصٌانه جمٌع انواع التكٌفات ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 243881عن اعمال تعمٌم ونظافه جمٌع انوع المفروشات والسجاد واالنترٌهات
واالرضٌات واعمال نظافه االماكن السكنٌه والمحالت والموالت واعمال نظافه كٌماوٌه لجمٌع خزانت المٌاه بانوعها ونظافه
وصٌانه مداخن المطاعم واهوادال السحب ومرواح الشفط ونظافه معدات المطاعم وافران التسوٌه ونظافه وجهات الزجاج للشركات
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والبنون والفنادق والموالت واعمال مكافحه الحشرات الطائره والزاحفه والفئران وصٌانه جمٌع انواع التكٌفات  ،بجهة  24 :ش
الوفاء من ش االخالص عثمان محرم عمرانٌه
 - 31عمرو سعٌد وشركاه شركة  ،تورٌد الخرسانه الجاهزة واالسمنت والمل والسن والزلط وحدٌد التسلٌح وتأجٌر المعدات
،رأس مالها ، 311110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 244114عن تورٌد الخرسانه الجاهزة واالسمنت والمل والسن والزلط
وحدٌد التسلٌح وتأجٌر المعدات  ،بجهة  8 :شارع على حسٌن امام_حى العمرانٌه
 - 32محمود فتح الباب دمحم ابو زٌد وشركاه شركة  ،المماوالت العامه واستصالح االراضً واالستثمار العمار ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 244361عن المماوالت العامه واستصالح االراضً واالستثمار العمار  ،بجهة  :ش
اسماعٌل عتمان من ش السالمونً جزٌره دمحم الوراق
 - 33دمحم حمدي وشرٌكه للمواد الؽذائٌه شركة  ،تجاره مواد ؼذائٌه ،رأس مالها ، 81110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 244111عن تجاره مواد ؼذائٌه  ،بجهة  :المحلٌن رلم  2،1بالعمار  1ش صبري عطا هللا من ش المنشٌه كفر طهرمس بوالق
الدكرور
 - 34تامر ممدوح وشركاه شركة  ،اداره المنشات التعلٌمٌه واداره المدارس ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 244211عن اداره المنشات التعلٌمٌه واداره المدارس  ،بجهة  :ش ابو بكر الصدٌك ناهٌا بوالق الدكرور
 - 35دمحم عبدالعظٌم ٌونس وشركاه شركة  ،التصدٌر لجمٌع انحاء الدول العربٌه واالوربٌه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت
فى  21181114برلم  ، 244152عن التصدٌر لجمٌع انحاء الدول العربٌه واالوربٌه  ،بجهة  :حجره بالشمه رلم  915بالعمار رلم
 446حالٌا  242سابما اول الملن فٌصل
 - 36حسام كمال السٌد دمحم وشرٌكه شركة  ،تجارة وبٌع المالبس الجاهزة بكافة انواعها ومستلزماتها وتورٌدات عمومٌة بكافة
انواعها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 243822عن تجارة وبٌع المالبس الجاهزة بكافة انواعها
ومستلزماتها وتورٌدات عمومٌة بكافة انواعها  ،بجهة  64 :شارع محمود عارؾ المرٌوطٌة الهرم
 - 37منصور سٌد منصور فرج و شركاه شركة  ،التدرٌب على اعمال الترجمة و تنمٌة مهارات الترجمة و التدرٌب على جمٌع
االعمال االدارٌة و اعمال التسوٌك ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 243714عن التدرٌب على
اعمال الترجمة و تنمٌة مهارات الترجمة و التدرٌب على جمٌع االعمال االدارٌة و اعمال التسوٌك  ،بجهة  35 :ش محى الدٌن ابو
العز  -الدلى
 - 38سٌد دمحم السٌد وشرٌكته شركة  ،خدمات تسوٌمٌه وتجارٌه وادارٌه فٌما عدا خدمات االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت
،رأس مالها ، 51110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 243779عن خدمات تسوٌمٌه وتجارٌه وادارٌه فٌما عدا خدمات
االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت  ،بجهة  :الهرم رلم  35ش حسن داود الصفا والمروة فٌصل
 - 39خالد وطارق دمحم احمد شركة  ،تورٌدت ومماوالت عمومٌه ،رأس مالها ، 251110111لٌدت فى  21181117برلم
 ، 243911عن تورٌدت ومماوالت عمومٌه  ،بجهة  32 :ش الهرم الممر اتجارى  323لسم محافظه الجٌزه-
 - 41احمد سعٌد امام زٌدان وشرٌكه شركة  ،تجارة االجهزه العلمٌه والطبٌه والمعملٌه ومستلزماتها والتورٌدات العمومٌه
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 244171عن تجارة االجهزه العلمٌه والطبٌه والمعملٌه ومستلزماتها
والتورٌدات العمومٌه  ،بجهة  2 :شارع ٌحٌى احمد الفشنى عمرانٌه شرلٌه
 - 41اٌهاب صفوت عدلً وشرٌكته شركة  ،انشاء بٌوتً سنتر وتجاره ادوات التجمٌل ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 244256عن انشاء بٌوتً سنتر وتجاره ادوات التجمٌل  ،بجهة  424 :ح حدائك االهرام الهرم
 - 42دمحم ابراهٌم عبدالعظٌم وشركاه شركة  ،انشاء والامه واداره صاله لاللعاب الرٌاضٌه ،رأس مالها 9161110111
،لٌدت فى  21181114برلم  ، 244131عن انشاء والامه واداره صاله لاللعاب الرٌاضٌه  ،بجهة  111 :ش خاتم المرسلٌن
عمرانٌه ؼربٌه
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 - 43نزار طاهر امٌن طاهر ورٌكه شركة  ،تورٌدات اعمال الدٌكور ،رأس مالها ، 61110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 243838عن تورٌدات اعمال الدٌكور  ،بجهة  :العمار  18ش احمد عرابً مدٌنه االوكا -المهندسٌن
 - 44اسماء دمحم عبدالهادي وشرٌكها شركة  ،بٌع حلوى جافة ومشروبات ومواد ؼذائٌه ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 243674عن بٌع حلوى جافة ومشروبات ومواد ؼذائٌه  ،بجهة 17 :ش محمود السمٌعً من ش ناهٌا بوالق
الدكرور
 - 45حسن دمحم حسن وشرٌكه شركة  ،بٌع ملح ولطن ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181127برلم ، 244594
عن بٌع ملح ولطن  ،بجهة  6 :ش ابوالهول السٌاحً نزله السمان  -الهرم
 - 46عاطؾ حسن عبده حسن وشرٌكته شركة  ،خدمات بٌئٌه واعمال نظافه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 243952عن خدمات بٌئٌه واعمال نظافه  ،بجهة 24 :ش دمحم الطوٌل المتفرع من ش توفٌك مدٌنه النجوم
بدائره لسم والق الدكرور
 - 47دالٌا سلٌمان انور سلٌمان وشرٌكها شركة  ،بٌع وتورٌد مالبس جاهزه واحذٌه ،رأس مالها ، 51110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 244524عن بٌع وتورٌد مالبس جاهزه واحذٌه  ،بجهة  57 :ه حدائك االهرام منطمه ه ش العشرٌن الهرم
 - 48دمحم شعبان وشرٌكه شركة  ،الوجبات الؽذائٌه السرٌعه ،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181115برلم
 ، 243778عن الوجبات الؽذائٌه السرٌعه  ،بجهة  :الشمه الكائنه بالدور االرضى بالعمار رلم  73ش كمال علوان شارع الوحده
 - 49شركه رضا عثمان وشركاه شركة  ،مماوت عامه وتورٌدات عمومٌه ،رأس مالها ، 4111110111لٌدت فى
 21181117برلم  ، 243898عن مماوت عامه وتورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :ش النور بجوار الوحده الصحٌه مدٌنه عامر بوالق
 - 51ورثه دمحم السٌد زكً السٌد وشركاه ( سامٌه صالح السٌد وشركائها) شركة  ،مستودع دلٌك ( محل لبٌع الدلٌك) ،رأس
مالها ، 111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 244128عن مستودع دلٌك ( محل لبٌع الدلٌك)  ،بجهة  9 :ش السادات
كرداسه
 - 51محمود ربٌع دمحم وشركاه شركة  ،تجاره بٌع وتصنٌع االثاث ( موبٌلٌا) ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 244136عن تجاره بٌع وتصنٌع االثاث ( موبٌلٌا)  ،بجهة  :برج الهدى  21ش ترعه الزمر ناصٌه مع ش
المصنع
 - 52سامى دمحم امٌن الخانجى وشرٌكته شركة  ،دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدارالصحؾ والمجالت واالنترنت ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 244212عن دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدارالصحؾ والمجالت واالنترنت  ،بجهة
 2 :ش االربعٌن فكرى دمحم فٌصل
 - 53منال عبد الهادى شركاها شركة  ،مركز تجمٌل سونا و حمام مؽربى ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 243686عن مركز تجمٌل سونا و حمام مؽربى  ،بجهة  :رلم 134ش الطٌار فكرى  -م التحرٌر
 - 54عبد النبى السٌد دمحم السٌد وشرٌكه شركة  ،تصدٌر وتورٌد المالبس الجاهزة ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 243696عن تصدٌر وتورٌد المالبس الجاهزة  ،بجهة  :شارع جمال عبد الناصر _بجوار الوحده المحلٌه
_ناهٌا _مركز كرداسه
 - 55دمحم حسن وشركاه شركة  ،تورٌدات زراعٌه ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 244163عن
تورٌدات زراعٌه  ،بجهة  431 :ش الملن فٌصل-الدور التاسع شمه 58
 - 56دمحم عبدالحكٌم دمحم احمد وشركاه شركة  ،مزاوله النشاط السٌاحً فمره (ا) اي مزاوله االعمال السٌاحٌه علً االخص
تنظٌم الرحالت الفردٌه والجماعٌه وتمدٌم كل ما ٌحتاج المسافر من خدمات وبٌع وصرؾ تذاكر السفر علً كل وسائل النمل
المنتظمه وتمثٌل شركات الطٌران والمالحه والوكاله وتٌسٌر نمل امتعه الركاب وامتالن واداره وسائل النمل وكافه االنشطه التً
ٌسمح بها لانون رلم  38لسنه  1977والمعدل بالمانون رلم  118لسنه  1983بمزاولته او اي لوانٌن اخري معدله للشركه الحك فً
ان تتعاون مع هٌئه تعمل فً كل ؼرضها او تشترٌها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181121برلم ، 244378
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عن مزاوله النشاط السٌاحً فمره (ا) اي مزاوله االعمال السٌاحٌه علً االخص تنظٌم الرحالت الفردٌه والجماعٌه وتمدٌم كل ما
ٌحتاج المسافر من خدمات وبٌع وصرؾ تذاكر السفر علً كل وسائل النمل المنتظمه وتمثٌل شركات الطٌران والمالحه والوكاله
وتٌسٌر نمل امتعه الركاب وامتالن واداره وسائل النمل وكافه االنشطه التً ٌسمح بها لانون رلم  38لسنه  1977والمعدل بالمانون
رلم  118لسنه  1983بمزاولته او اي لوانٌن اخري معدله للشركه الحك فً ان تتعاون مع هٌئه تعمل فً كل ؼرضها او تشترٌها ،
بجهة  :شمه رلم 16الدور الثالث فوق االرضً والبدروم عمار رلم  .3ش رشدان مٌدان المساحه
 - 57دمحم عبدالحكٌم دمحم احمد وشركاه شركة  ،او تندمج فٌها او تلحمها بها وذلن بموافمه الجهات المختصه ،رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 244378عن او تندمج فٌها او تلحمها بها وذلن بموافمه الجهات المختصه  ،بجهة
 :شمه رلم 16الدور الثالث فوق االرضً والبدروم عمار رلم  .3ش رشدان مٌدان المساحه
 - 58دمحم حفناوى حفناوى ؼراب وشرٌكه شركة  ،ورشه مالبس جاهزة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 244299عن ورشه مالبس جاهزة  ،بجهة  :شارع مسجد الرحمن_جزٌرة دمحم _الوراق
 - 59المجموعه العربٌه للخدمات الزراعٌه والتجارٌه ( دمحم عبدالاله دمحم وشرٌكه) شركة  ،تجاره التماوي والحاصالت الزراعٌه
والمخصبات واالسمده الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه والصحه العامه انتاج تماوي الحاصالت الزراعٌه التصدٌر ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 244294عن تجاره التماوي والحاصالت الزراعٌه والمخصبات واالسمده الزراعٌه
ومبٌدات االفات الزراعٌه والصحه العامه انتاج تماوي الحاصالت الزراعٌه التصدٌر  ،بجهة  98 :ش الهرم الدور الرابع بعد
االرضً
 - 61جمال الدٌن حسٌن ابراهٌم عزالعرب وشركاه شركة  ،اداره وتاسٌس مدارس الخاصه ودور الحضانه بكافه انواعها
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 244196عن اداره وتاسٌس مدارس الخاصه ودور الحضانه بكافه
انواعها  ،بجهة  24 :ش جعفر مدٌنه التعاون الهرم
 - 61دمحم احمد لرنى رضوان وشرٌكه شركة  ،تورٌد مواد ؼذائٌه ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181118برلم
 ، 243921عن تورٌد مواد ؼذائٌه  ،بجهة  3 :شارع البنزٌنه من شارع المومٌه_كفر السلمانٌه _وراق العرب_الوراق
 - 62اشرؾ انور وشركاؤه شركة  ،المٌام باعمال المماوالت العمومٌه ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى 21181113
برلم  ، 244145عن المٌام باعمال المماوالت العمومٌه  ،بجهة  :بالعمار رلم  97بالشمه رلم  8بالدور الثالث ش الثالثٌنً العمرانٌه
الؽربٌه
 - 63ناٌل دمحم نجاح وشركاه شركة  ،تورٌدات عمومٌه فً مجال المعدات والمستلزمات الطبٌه معدت ومستلزمات كهرباء اناره
وتوكٌالت تجارٌه والمماوالت العامه ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 243911عن تورٌدات
عمومٌ ه فً مجال المعدات والمستلزمات الطبٌه معدت ومستلزمات كهرباء اناره وتوكٌالت تجارٌه والمماوالت العامه  ،بجهة 5 :ب
عمارات العراٌس ش الهرم-الطالبٌه
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1احمد جمعه عبٌد على مجاور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 229151 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 2مصطفى عادل عمر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 239215 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 3فودبان ؼرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 151132 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل امر محو
لالستثمار
 - 4جمال على محمود الباعورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 71169 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 5ممدوح سٌد احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 122816 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 6ابراهٌم دمحم احمد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 173734 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 7صالح احمد فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 114119 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
 - 8سٌد حامد دمحم عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 56148 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
 - 9هشام فارس سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 171776 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 11محمود سٌد دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 168135 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 11صموئٌل وهٌب حبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 126352 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 12مٌنا رفعت ناشد شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 216721 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 13اصبح الحداد للمماوالت واالنشاءات الهندسٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 231718 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل امر محو لترن التجاره
 - 14زكرٌا زكى خلٌل الحداد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 231718 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 15اصبح الحداد الهندسٌة للتجارة والمماوالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 231718 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل امر محو لترن التجاره
 - 16ولٌد عبده كمال شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 237697 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لتركالتجارة
 - 17دمحم شحات همام خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 216511 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
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 - 18كمال عوٌس طه موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 127418 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 19مبرون امٌن مبرون راضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 141171 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 21مصطفى حلمى دمحم خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 162111 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 21سٌد كمال دمحم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 225871 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 22عبد المالن خله عطا هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 166334 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 23عبد النبى عبد العال احمد فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 217259 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 24فٌفى فهمى محمود حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 126835 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 25سالمة عبد المنعم ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 185465 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل امر محو ترن التجاره
 - 26سٌؾ الدٌن عبد الحمٌد دمحم الصباغ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 219192 :وفى تارٌخ  21181112تم
محو/شطب السجل أمر محو لترن التجارة
 - 27عمرو جمال دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 216612 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
ٌ - 28وسؾ ابراهٌم ٌوسؾ احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 116195 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 29كارم امٌن حفناوى امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 235226 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 31اكرام عباس صابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 115821 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
 - 31احمد خمٌس دمحم عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 219974 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 32دمحم عبٌد دمحم سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 94145 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 33دمحم السٌد ذكى السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 194645 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 34سعٌد عبد الممصود فؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 177531 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
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 - 35ماٌكل نبٌل بسالى واصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241415 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 36اٌمن محمود احمد عبد المطلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 192641 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
ٌ - 37ونان مالن مراد ؼبلاير  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 181194 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 38ام هاشم احمد دمحم عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 182673 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 39عٌد سٌد على حواله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 36215 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 41هبه رشاد عبد السالم حماده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 161192 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 41مدحت احمد عبد الرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 178411 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو للوفاة
 - 42دمحم دمحم عبدالباسط اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241354 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 43دمحم محمود عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 48273 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 44سحر جمال عبد اللطٌؾ احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 165699 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 45بهاء عبدالعال سعدالدٌن عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 242121 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 46دمحم فتحى سلٌمان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 226236 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 47دمحم ابراهٌم على على ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241484 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 48جمال عبد الرؤوؾ احمد تكرونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 215659 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 49مهندس  /دمحم الزهار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 151176 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل أمر
محو لترن التجارة
 - 51محمود رجب دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241465 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 51دمحم حسٌن دمحم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241486 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
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 - 52ساره على دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 141953 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجارة
 - 53حمدى مصطفى عل صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 192396 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 54حسٌن دمحم حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 194135 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 55دمحم محمود محى الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241471 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 56هوٌدا زكرٌا عبدالحمٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241479 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 57دمحم شعبان احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241462 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 58دمحم محمود دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 221191 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 59وحٌد محمود سعد مملد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 176464 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
أمر محو لترن التجاره
 - 61احمد ابراهٌم ابراهٌم نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 188644 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجارة
 - 61اسماء خالد مرزوق صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 241741 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 62رمضان محمود احمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 215821 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل أمر محو لترن التجاره
 - 63انوار عمار دمحم سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 216685 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 64احمد عطٌه مسعود ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 219197 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 65هشام دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 74939 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب السجل امر محو
لترن التجاره
 - 66جالل ابو العز دمحم حمزه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 211697 :وفى تارٌخ  21181127تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 67احمد احمد دمحم احمد اسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 231956 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 68السٌد دمحم ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 121918 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
ــــــــــــــــــــــ
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رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم جالل دمحم المراكب ابو ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  222497وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 2عصام ابو الحمد على على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  165975وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 3سامح بشرى حبٌب لوس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  239352وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 4على حسن عبد المجٌد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  221493وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 5عبد الرحٌم للمماوالت العامه والتشطٌبات واالستثمار العمارى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243343وفً تارٌخ ،
 21181111تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 6اشرؾ امام حداد سٌد البدوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  223277وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 7عبده محمود عبده سعٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195144وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  111110111،جنٌه
 - 8دمحم فتوح احمد خلٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  218516وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 9حسٌن دمحم عطا ابو الحسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  161268وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 11سعودى للمماوالت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211746وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 11دمحم ابراهٌم المصٌلحى شادى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  136391وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 12طارق دمحم السٌد جمٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211429وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 13عبد الرحمن سٌد عبد الرحمن احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  111125وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 14اشرؾ جالل عبد الونٌس عٌسى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  132439وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 15خالد حمدى احمد االمٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  179899وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
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 - 16سعد انترناشٌونال بٌزنس لالستٌراد والتصدٌر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  214551وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 17فهد شموم عبد هللا هاشم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  158534وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 18دمحم عبد الحمٌد دمحم الحنفى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  223454وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 19ماجد جدعون حنس مرلص تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  218912وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 21حسٌن مصطفى احمد حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216813وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51110111،جنٌه
ٌ - 21وسؾ جرجس أٌوب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  232723وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 22عمرو دمحم احمد احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243669وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 23خالد شولى احمد حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219951وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  711110111،جنٌه
 - 24احمد سٌد عبد العظٌم السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  229736وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2111110111،جنٌه
 - 25صٌدلٌة د  /نادر فؤاد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211252وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 26حسنٌن فاروق على السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  181576وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  4111110111،جنٌه
 - 27عبد الحمٌد سٌد عبد الجواد مراجع تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211914وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 28فٌصل موسى جلبى عبد الرحمن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  217149وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
ٌ - 29اسر احمد دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  239734وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 31رافت دمحم دمحم احمد ؼنٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243452وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11511110111،جنٌه
 - 31دمحم عبدالحمٌد دمحم دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243452وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11511110111،جنٌه
 - 32مجدى رجب دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  173339وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
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 - 33حمدي سٌد دمحم دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243519وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 34دمحم سٌد صبرى عبد الحمٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  221678وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 35مالن حنٌن بسطا جرجس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  113719وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 36التوحٌد لتوزٌع االسمنت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216637وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 37اشرؾ على حسن على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243453وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11511110111،جنٌه
 - 38نارٌمان احمد وصفى على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  217493وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 39ابو بكر عاصم على دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  237191وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 41جرجس رزق لٌز جرٌس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243184وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 41طه عبد العزٌز حسٌن دمحم الفزانى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216541وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 42مندوه دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72495وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1411110111،جنٌه
 - 43الفاروق لتعبئة المواد الؽذائٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  231181وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 44حسام احمد دمحم على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  232941وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 45السعٌد ٌوسؾ ٌوسؾ تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  172117وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 46صٌدلٌه صالح الدٌن الجدٌدة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  133929وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 47لندٌل للصناعه والتجارة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89946وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211111110111،جنٌه
 - 48الجمل لتورٌدات االدوات الصحٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  168547وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 49سامى عباس جمعه عبد الواحد عمار تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216121وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
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 - 51سعٌد احمد ابراهٌم بلٌله تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  213148وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 51احمد حسب هللا دمحم حسب هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  168738وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  111110111،جنٌه
 - 52سامح طلعت ادٌب سرجٌوس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  242173وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 53حسٌن عبدالسالم محمود عبدالحلٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  242474وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2511110111،جنٌه
 - 54اسامه عزت خطاب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195717وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  41111110111،جنٌه
 - 55هالل فتحى امام تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  172119وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 56منى عوض عازر عوض تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  212583وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 57هدى سعد عبد النعٌم احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  162411وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  12111110111،جنٌه
 - 58نبٌل ؼبلاير زكى ؼبلاير تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  151725وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 59حسن عوٌس على جاب هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  193452وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3111110111،جنٌه
 - 61محمود كمال كامل طلحه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243112وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 61محمود ٌحى محمود ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  194571وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 62مٌنى ماركت حمادة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  141551وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 63دمحم سالمه حسٌن دمحم على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243311وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 64دمحم سعد احمد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219115وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 65عاطؾ احمد حسن امام تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  174167وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 66هدى دمحم احمد محمود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243736وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3111110111،جنٌه
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 - 67امٌره دمحم هاشم عثمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  243793وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 68هٌام فارس عبد العزٌز ابو السعود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  234881وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 69دمحم عبد هللا دمحم لطب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  132942وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 71دمحم عبد هللا دمحم لطب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  132942وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 71راندا دمحم عبدالرحمن سٌد احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  244159وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
ٌ - 72وسؾ لمعى بدروس منصور تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  177971وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 73نزٌه عبد السالم فرٌج ابو الخٌر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  212867وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 74دمحم عبد الوهاب شعراوى ابو سرٌع تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  222896وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  251110111،جنٌه
 - 75سٌد احمد همام عبادى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  215651وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2511110111،جنٌه
 - 76عمرو سعٌد كامل دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  244199وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 77عمر ابراهٌم دمحم حسن ؼرٌب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195154وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 78صبرى فضل هللا معوض عبد المالن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  194819وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 79صبرى فضل هللا معوض عبد الاله تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  194819وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 81مؤسسة السمان لتجارة الدواجن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  213781وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 81فاطمه سٌد عبد الرسول سٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  221947وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 82دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  217337وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3111110111،جنٌه
 - 83رومانى انور تماوى فرج تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  223613وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
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 - 84محمود سلٌمان احمد محمود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  244131وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  611110111،جنٌه
 - 85رفعت ابراهٌم فرج ارمٌنوس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195614وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 86ناجى عبده خلٌل عطٌه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216623وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 87كرٌم دمحم احمد الشال تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  225592وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51111110111،جنٌه
 - 88اٌمن حسن عبد العال تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  136957وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  111110111،جنٌه
 - 89ماجده طه حمزه فروجه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  95535وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51110111،جنٌه
 - 91كمال عبد هللا مرزوق حجاج تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211411وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 91خلٌل ابراهٌم دمحم السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  238339وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 92اٌمان دمحم حافظ فوزى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  241848وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 93حسن حسن حسن على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  185974وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 94عٌد دمحم العبد دمحم موسى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  198141وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51110111،جنٌه
 - 95محمود على محمود احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219171وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 96الدردٌر لالستشارات الهندسٌه و المماوالت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219916وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 97الدردٌر للمماوالت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219916وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 98اصبح الدردٌر للمماوالت العمومٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  219916وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 99عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211814وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 111بدر عبد الفتاح عبد الاله حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  228963وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
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 - 111دمحم نورالدٌن عبده كله تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89764وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 112دمحم حسن دمحم كرٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  241181وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 113مها عبد الخالك احمد محمود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  244215وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  811110111،جنٌه
 - 114ممدوح ٌونان رزق رزق هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  213999وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 115على على بدوى المناوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  238296وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51110111،جنٌه
 - 116مرٌم بطرس نصٌح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  165371وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 117حسام ناجى عبد الحى حنا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  216651وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 118رافت مٌخائٌل عزٌز عبد الملن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  233161وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 119شادى رفعت اسماعٌل دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  236411وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 111حلمى جرجس سعٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  188141وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21111110111،جنٌه
 - 111حفنى على احمد مطر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  88417وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 112سماح شحاته محمود الؽندور تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  229848وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2511110111،جنٌه
 - 113احمد شعبان محمود الشرلاوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  213991وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 114سحر دمحم عبد السمٌع امام تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  221112وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 115كرم عارؾ حمادى ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  152835وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 116هانى شعبان عبد العاطى عبد الوهاب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  218265وفً تارٌخ  21181126 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 117دعاء لندٌل محمود حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  192499وفً تارٌخ  21181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
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 - 118عرفه سٌد ابو شامة عبدالعلٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  226899وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 119دمحم ممدوح حسنى وهبة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  171826وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51111110111،جنٌه
 - 121احمد دمحم شحاته جاد الرب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  199331وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 121خالد عزام تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  164115وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 122دمحم بدٌر السٌد صالح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  211117وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مٌنا جرجس جرجس توما  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :برج مراد _الدور العاشر_شمه 11
 - 2سٌد شامخ لرنً عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  5ش فخري الدالً من د الشٌن

 243683وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243684وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 3احمد ممدوح ابو الوفا احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :شارع السالم من شارع الرحمن _بشتٌل _امبابه

 243687وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 4احمد عبد الفتاح عمار عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  224853وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء فرع بالعنوان 1/شارع عبد الرؤوؾ جاد بجوار مدرسه البنات الكونٌسه _الجٌزة
 - 5سومه حنفى محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشهٌد فوزي صابر حجاج البراجٌل-اوسٌم
 - 6محمود حنفى فؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
2شماسم امٌن من بشتٌل البلد

 243718وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 181863وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :

 - 7اسالم دمحم دمحم دمحم شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243717وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :ش عبد الرحمن شلبى من ش ترعة عبد العال من ش العشرٌن
 - 8رجاء حسن محمود الدمٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش دمحم عبدة ارض الجمعٌة  -امبابة -
 - 9رحاب رٌاض سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 65 ، :ش مصدق الدور -11الدلى

 243722وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243697وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 11اسالم ضٌاء الدٌن عبد الرؤوؾ حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الهرم  -رلم  14ش اٌمن عبد الحمٌد خلؾ كاٌرو مول
 - 11دمحم صالح جالل الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش الفردوس الوراق

 243711وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 243685وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 12عالء عز الدٌن عزت على لناوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243691وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :فٌصل -محل بالدور االول بالعمار  8ش االمٌر من ش الشهٌد احمد حمدى الثالثٌنى العشرٌن  -مدكور
 - 13شعبان عبد المجٌد عبد المجٌد هٌبة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243681وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ممابر المٌراطٌن امام ش حسن عبد المعز حجازى  -برطس  -م اوسٌم
 - 14دمحم سالمة سوٌلم عواد بشٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243688وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوراق 8 -ش رمضان السٌد من ش عشرة وراق العرب
 - 15اشرؾ احمد دمحم السٌد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع عبد الممصود_مناشً البلد _م المناطر _الجٌزة

 243693وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 16حجاج عبدالفتاح مسعود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :طرٌك جزٌره دمحم ترعه السواحل لبل الدائري

 243698وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 17بدوى دمحم بدوى شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،شارع مسجد جوهر من الشٌخ سلٌمان_كرداسه

 243711وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 18دمحم جالل دمحم المراكب ابو ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان لطعه  7ابو رواش

 222497وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 19عال شعراوى عبدالعظٌم شعراوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243711وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  1ش عبدالرؤوؾ جاد هللا بجوار مدرسه البناء الكونٌسه
 - 21ترٌزا ؼبلاير زخارى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 116 ، :شارع دمحم االمبابى _مدٌنه التحرٌر _امبابه

 243672وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 21دمحم حسن ابوطالب دسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع عبد الاله_كرداسه

 243716وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 22نعٌمة فؤاد بطرس ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش عبد المنعم الشرلاوى  -مراد الجٌزة

 243699وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 23حٌى مصطفى دمحم السعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر216 ، :د ش جاردٌنٌا  -البوابة الثانٌة  -حدائك االهرام

 243715وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 24حسام الدٌن نور الدٌن عبد الصمد جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243677وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر 9 ، :شارع المدرس من شارع عثمان محرم_الطالبٌه _الهرم
 - 25مجدى دمحم عبد المادر عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211455وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  18ش النصر الطوابك من ش كعبٌش شمه بالدوراالرضى فٌصل
 - 26خالد ابراهٌم عبد هللا بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  27ش على ندا البراجٌل

 225283وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 27سامح بشرى حبٌب لوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح2 /ش هرٌدي سالم ترسا الهرم
 - 28احمد دمحم دمحم عشٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
3 ،ش سلٌمان الترن كعبٌش الطوابك-فٌصل

 239352وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243982وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

ٌ - 29وسؾ فتحى ٌوسؾ خلٌفة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243676وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :كرداسة  -كفر حكٌم ترعة الشرٌؾ بجوار مسجد العارؾ باهلل
 - 31عادل ٌحٌى محمود عبد البالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الوراق  -رلم  5ش المسبن الزهر  -وراق الحضر

 243678وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 31احمد حسن علً عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242264وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الموافمه علً افتتاح فرع بالعنوان 23 /ش احمد الزمر الحً العاشر  -مدٌنه نصر
 - 32دمحم امام عبدالؽنً زعٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243675وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  2ش دمحم عثمان من ش المومٌه العربٌه الوراق العرب
 - 33دمحم ابراهٌم ؼازى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243713وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 9 ، :شارع احمد امجد من شارع المنشٌه _مٌدان الساعه امام كشرى المجنون_فٌصل
 - 34دمحم حنفى دمحم همام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243671وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 29 ،شارع السد من شارع ترعه الزمر _عمرانٌه ؼربٌه _العمرانٌه
ٌ - 35اسر عبد الهادى رزق راضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243681وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم 2ش عاشور عبد الواحد اول طرٌك بشتٌل المنٌرة
 - 36انهار نصر عبد الواحد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243714وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :فٌصل  -كفر ؼطاطى  -ترعة الطاٌش بجوار مسجد السٌد بدوى  -الدور االرضى
 - 37اشرؾ فرحان مرضى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243712وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  322أ هضبه االهرام البوابه االولى-الدور االرضً
 - 38دٌنا عبد اللطٌؾ عبد السمٌع دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243712وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :شارع حنفى عبدالراضى بجوار محور ٌ 26ولٌو _البراجٌل _اوسٌم
 - 39خالد عبد العظٌم امٌن محمود صمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  11ش الحرٌات الملن فٌصل محطة المساحه
 - 41دمحم سعٌد دمحم عبد الؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ذات الكوم شارع الترعه البحرٌه _امبابه

 215989وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 243719وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 41حسن فتحى حسن امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243691وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع سٌدى خالد بن الولٌد_المناشى _م المناطر_امبابه
 - 42احمد دمحم رافع فتح هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243721وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوراق  -ش على عبد المصهب ل  17وراق العرب
 - 43عبدهللا دمحم امٌن صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المنصورٌه-م المناطر-مبابه

 243719وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 243734وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 44صابر طلعت دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  5ش فضل المط ش مصرؾ الكونٌسه-ع غ

 - 45حسام عبد هللا عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241796وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الموافمة على افتتاح فرع بالعنوان  41/ش السالم من ش عشرة  -وراق العرب
 243715وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 46مدحت طه مطر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :شارع مساكن سٌدى عمار -عمرانٌه شرلٌه

 - 47عال دمحم عبدالعزٌز سٌد عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :عمارات جاردٌنا -اسباتس -الهرم
 - 48احمد دمحم طلبه السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،رلم  9ش العامل االول مدٌنه العمال امبابه

 243724وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 243749وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 49شهدى كامل صادق فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243731وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 12 ، :شارع المدٌنه المنوره من شارع ملؾ السٌما _وراق العرب _الوراق
 243735وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 51مٌالد دمحم عمران الورفلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  2ش عبدالؽن صالح ع غ

 - 51احمد السٌد عبد الجلٌل السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243726وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :فٌصل  -مدخل أ المرٌوطٌة ستاٌل  1فٌصل محل رلم 2
 243748وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 52دمحم صبرى احمد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :شارع اوالد بٌومى _المنٌب
 - 53دمحم منصور دمحم عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع االتحاد _زنٌن_بوالق الدكرور _بوالق

 243743وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 54حجازى فتحى مفتاح عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ح الهادى  -العمرانٌه

 243758وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 55فاطمة دمحم عبد الهادى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  182998وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اصبح/رلم36ش الشهٌد احمد حمدي الدور الخامس مدكور فٌصل
 - 56دمحم رضا سٌد صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 8 ،شارع عبد المنعم -المنٌب

 243757وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 57سماح صبحى دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  229998وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوحده رلم  212بالمنطمه الصناعٌه_المطورٌن _السادات_المنوفٌه
 - 58فوزى سعد محمود حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243746وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :فٌصل  -عمارات سمارة 7عمارة شمة  19اخر فٌصل الدور الرابع
 - 59على عبد الحى على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العمرانٌة  -رلم  3ش العروبة عمرانٌة  -ؼربٌة
 - 61دمحم محسن دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر15 ، :ش السودان-الدلى

 243751وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243753وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 61عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243755وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 9 ، :شارع االخالص من شارع ترعه الزمر_عمرانٌه ؼربٌه
 - 62عبدهللا احمد دمحم عبده االحمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  21ش دجله من ش شهاب-المهندسٌن
 - 63جمال احمد السٌد الرضٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع نور االسالم_الوراق

 243751وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243741وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 64دمحم حسن احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر12 ، :شارع ابراهٌم سالمان المومٌه العربٌه

 212281وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 65دمحم حسن احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع

 212281وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 66جرجس لحظى فاٌز فرهود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 41 ، :ش لسالم من ش عشره وراق العرب
 - 67صموئٌل كامل ناشد دوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  25ش رؤوؾ صادق-البصراوي-م غ

 241791وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243738وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 68لوٌس خلؾ زكى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243721وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :فٌصل رلم  13شارع السالم من ش السالم المنشٌة طوابك
 - 69حسن دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243727وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
ٌ ،والق الدٌكور  -رلم  9شارع ابو لندٌل من ش كامل  -صفط اللبن
ٌ - 71اسر دمحم صالح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2 ،شارع الكرٌم_المنشٌه _فٌصل

 243733وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 71كمال دمحم مهدي بدر عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المنصورٌه-م المناطر
 - 72ضٌاء سعٌد حسن سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع ترعه زنٌن -بوالق الدكرور

 243718وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243725وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 73دمحم محمود عبد العزٌز عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 112 ، :شارع عز الدٌن عمرو _العمرانٌه

 243732وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 74ابراهٌم معوض ابراهٌم عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  229526وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر براس مال  /مائه الؾ جنٌها-بالعنوان 7مكرر شارن ناصر الثوره الهرم
 - 75احمد سٌد احمد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243723وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :العمرانٌة  -رلم  12شارع خاتم المرسلٌن  -العمرانٌة الؽربٌة
 - 76عماد عبد الخاق شفٌك عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243745وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اوسٌم  21 -ش انس بندارى بجوار مسجدالشرلى -سمٌل
 - 77محسن اسماعٌل دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش جمال عبدالناصر-برن الخٌام-كرداسه

 243717وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 78مارٌا نبٌل اشنوده اعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243747وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :حجره بالشمه رلم 2بالعمار رلم _ 5شارع المدٌنه المنوره _فٌصل
 - 79مكتب مارٌا للتورٌدات و االستٌراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243747وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :حجره بالشمه رلم 2بالعمار رلم _ 5شارع المدٌنه المنوره _فٌصل
 - 81جمال عبد الحلٌم فزاع زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243744وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 7 ، :شارع محمود المط من شارع العروبه _طالبٌه _عمرانٌه
 243737وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 81اسامه مرٌد بسٌلى خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :شارع دمحم عبد المولى من شارع التوحٌد _امبابه
 - 82دمحم عبد المادر احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :شارع على ٌونس البوهى-امبابه

 243759وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 83عمرو حسٌن جاد هللا حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المنٌب رلم  12ش عمر مكرم عرب وزة المصبجى

 243752وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 84هدى دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243736وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  1ش زاٌد زاٌد بجوار جامع زكرٌا-زنٌن-بوالق الدكرور
 - 85جرجس لحظى فاٌز فرهود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 41 ، :ش لسالم من ش عشره وراق العرب

 241791وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 86دمحم عبد الفتاح احمد صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 51 ، :شارع الرفاعى _الطالبٌه البحرٌه _فٌصل

 243739وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 87دمحم عصام عبد العلٌم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 48 ، :شارع الشهٌد احمد بدوى _م ابو النمرس_الجٌزة

 243729وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 88احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  3ش مسجد الرحٌم-المعتمدٌه

 243797وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان

 - 89مٌنا ٌحٌى برتى واصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243795وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوراق  16شارع معهد االبحاث المبلى وراق الحضر
 - 91دمحم مصطفى طه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243763وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع دمحم الؽرباوى من شارع السنترال _صفط اللبن_بوالق الدكرور
 - 91خالد محمود زكى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش جمال الساعى من ش العشرٌن فٌصل

 243761وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 92احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع مسجد الرحٌم -المعتمدٌه
 - 93دمحم جمال على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  2ش صالح عوٌس العروبه امبابه

 243797وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان

 243799وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 94ماجد مكرم حكٌم عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :فٌصل رلم  3نهاٌة احمد سعٌد كعبٌش فٌصل

 243794وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 243781وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 95شعبان على دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :شارع البنا من ش الخلٌفه

 - 96هاشم دمحم حسنٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243771وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر13 ، :ش  18من ش نبٌل طه الطالبٌه الدور  13شمه -2فٌصل
 - 97احمد عماد عبد الجلٌل زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الهرم  44ش الهرم برج كرٌستال باالس
 - 98اٌمن دمحم حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 12 ،شارع دمحم سعٌد  -المنشٌه -فٌصل

 243784وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243813وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 99دمحم عبد التواب ابو الحسن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243811وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش معهد البطران للدراسات النوعٌه  -نزله البطران  -الهرم  -امام المعهد
 - 111دمحم احمد دمحم عبدالحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  1ش عباد من ش عماد من عز الدٌن عمر
 - 111امانى سمٌر راضى حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :شارع عبد الاله توفٌك من العروبه _امبابه

 243765وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243772وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 112مرفت نظمى رٌاض عبدالشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 226 ، :شارع الملن  -فٌصل

 243783وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 113عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243785وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع دمحم عبد العزٌز من ش الحرٌه بشتٌل البلد
 - 114امٌره دمحم هاشم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243793وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر2 ، :ش ابو العال اللبان من ش جمال عبداناصر عزبه المفتى
 - 115عمر دمحم عبد الممصود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :كرداسه تماطع ش سعد زؼلول من ش المعهد االزهرى

 243782وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 116دمحم ٌحٌى احمد امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243796وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :شارع االمانه من شارع منٌل الزهر-وراق الحضر
 - 117دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243812وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 13 ، :شارع السالم من الشهٌد عبد المنعم رٌاض -بوالق الدكرور
 - 118دمحم سالم على منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 13 ، :ش النٌل ااالبٌض

 243791وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 119عثمان طلعت عثمان محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243794وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :العمرانٌه  16شارع تاج الدٌن من ش عدوى سلٌم ع غ
ٌ - 111اسر عالم على محمو د  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :شارع الدكتور ابراهٌم عٌد وراق العرب

 243774وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 111منٌر خالد السٌد على ابو الروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243789وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع منطمه فٌو شارع عبد المنعم رباض من الشارع الجدٌد_كرداسه
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 - 112سمر السٌد فؤاد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :شارع خاتم المرسلٌن -الهرم
 - 113دمحم جمال عبد الخالك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  11ش العروبه  -العمرانٌه
 - 114امٌرة دمحم سمٌر السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الجالئمه ش بٌن البلدٌن م المناطر

 243865وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243776وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243786وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 115ماهر جورج مٌخائٌل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243768وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الجٌزه رلم  4شارع المزرعه من ش كورنٌش النٌل جزٌرة دمحم
 - 116مرفت نظمى رٌاض عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 226 ، :شارع الملن فٌصل
 - 117عبدالعال مهدى شاكر دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  318ش السودان عمارات العرائس

 243783وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 243769وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 118سمر سمٌر صابر امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243787وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :المناشى _بجوار المسجد الكبٌرمنشأه المناطر_امبابه
 - 119دمحم على بكري دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
9 ،ش سٌد فهمً الجمال مٌان-امبابه

 243762وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 121اٌلٌا كمال داود ساوٌرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243773وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 25 ، :ش الكابالت متفرع من ش معهد االبحاث وراق الحضر
 - 121المختار مصطفى دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243788وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 86 ، :شارع دمحم على مشعل من شارع مستشفى الصدر_العمرانٌه
 - 122فاطمه سمٌر دمحم مصطفى سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 37 ، :شارع على متولى ارض الجمعٌه
 - 123عالء عرفه محروس عطا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :ش عز الدٌن عمر اسباتس

 243792وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 243755وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 124عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243785وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع دمحم عبد العزٌز من شارع الحرٌه بشتٌل البلد
 - 125سٌد حسن سٌد توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243781وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  3عمار رلم  4شارع جعفر نصر بجوار كافتٌرٌا العمده _جزٌره دمحم
 - 126شعبان صبحى كامل عبد النبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243777وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الوراق  32ش حسن الحبروتى امام ؼاز مصر وراق ا لحضر
 - 127محمود عصام ودٌع العدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 311 ، :شارع السودان  -المهندسٌن
 - 128اسامة دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المصرؾ من ش دمحم فؤاد سعٌد ع غ

 243798وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243761وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 179899وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 129خالد حمدى احمد االمٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع مسجد نور االسالم_اللبٌنى_الهرم

 - 131حسام نبٌل كامل هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243864وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 28 ، :طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى نمطه رلم  56/55تمسٌم جمعٌه السادات لالسكان االلنص
 - 131دمحم مخلوؾ ٌوسؾ عبد الراضً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  1ش عباس محرم من عز الدٌن عمر  -الهرم

 243817وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 - 132صالح احمد صالح الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243847وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع الطٌار من شارع ابو بكر الصدٌك _بوالق الدكرور
 - 133حسٌن فرج هللا رؼبى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243825وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 8 ، :شارع االشتراكٌٌن من شارع م الصدر_العمرانٌه
 - 134هشام حلمً سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243836وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  15ش السعودي من ش الجسر الرئٌسً م البكارى
 - 135هٌثم عبدالرؤؾ حمدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 37 ، :شارع عدوى سلٌم -الزهراء -العمرانٌه الؽربٌه
 - 136دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  5ش فٌصل عامر وراق العرب

 243866وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 243831وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 137السٌد عبد هللا اسماعٌل دعبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :مدرسه الطلٌعه_ابو رواش_امبابه
 - 138دمحم سٌد حسن على زمزم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع حسن دمحم على _عمرانٌه شرلٌه

 243861وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 243857وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 139عماد حلٌم راؼب تادرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243846وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوراق  8شارع عبد الفتاح ندا من ش المسبن وراق الحضر
 - 141مصطفً عٌد عبد الواحد خضر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش السوق  -شبرامنت
 - 141احمد عٌد احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :شارع السالم _ارض اللواء_العجوزة

 243811وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 243829وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 142عالء خالد السعٌد المدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :فٌصل  11 -ش الثالثٌنى  29ش سابما العشرٌن مدكور

 243821وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 143دمحم محمود احمد عبد البالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع العرب من شارع اٌوب _ناصٌه حسن دمحم

 184758وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 144احمد سٌد عبد العظٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :شارع  13بلون  21طلعت حرب_امبابه _الجٌزة

 229736وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 145احمد دمحم امام عبدالؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بهرمس-بجوار الجامع الكبٌر -م منشاه المناطر

 243827وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 146فاطمه دمحم محمود دمحم مهنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر11 ، :ن هضبه االهرام _حدائك االهرام _الهرم
 - 147أحمد محمود سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع دمحم مبرون -بشتٌل البلد-الوراق

 243858وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243872وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 148جمال مهدي دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  61ش كفر الشٌخ وراق الحضر كورنٌش النٌل

 243832وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 149دمحم اسماعٌل شولى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243873وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 74 ، :شارع كمال عدوان امتداد شارع الوحده -امبابه
 - 151دمحم احمد دمحمٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :شارع هضبه االهرام -الهرم

 243871وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 151سامح شولى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :شارع الشرفاء من شارع جمال عبد الناصر بشتٌل
 - 152محمود دمحم دمحم نعمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع المدرسه الثانوٌه_المنوات

 243852وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243814وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 153احمد ربٌع عبد الممصود مباشر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :كفر الحما_جزٌره دمحم _الوراق

 243848وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 - 154على زكرٌا دمحم شعراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 187 ، :شارع الجٌنٌه وراق الحضر

 243984وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 155دمحم محمود احمد جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الهرم ش مبرون مبارن ملن دمحم كمال عبد التواب

 243823وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 156نهاد احمد ٌوسؾ ابو العنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع دمحم بربن _بوالق الدكرور

 243815وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 157منال عبد الناصر مصباح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  6ش عبد العزٌز بكر  -المومٌه العربٌه  -الوراق

 243854وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 - 158احمد على جمعه متولى سعدون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243828وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 12 ، :شارع عمارات العرائس _طارق بن زٌاد _التعاون_الهرم
 - 159نادٌه ابراهٌم حسن برعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 65 ، :شارع دمحم االمبابى  -مدٌنه التحرٌر -امبابه

 243869وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 161مٌنا جمال عٌسً زخارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243875وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :امتداد المومٌه العربٌه امام مدرسه االرض الخضراء_الوراق
 - 161مالن عرٌان فتحى شكرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع عبد المبدى من شارع حنفى ؼنٌم _بشتٌل
 - 162معتز احمد مراد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  6ش مصباح  -الثالثٌنً الجدٌد  -العمرانٌه

 243876وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 243862وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 163سامح نصري بخٌت دمٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  15ش دمحم ادم  -وراق العرب  -الوراق
 - 164دمحم صالح سعد مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش سعد زؼلول  -كرداسه

 243819وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243841وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 165عبد الحمٌد نور الدٌن دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :شارع همدان
 - 166نادر صمر بدر عبد العزبز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :امام محطه الكهرباء_المنصورٌه

 243824وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 243859وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 167احمد محمود عبد الجواد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243855وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع احمد اسماعٌل متفرع من شارع د الشٌن _الهرم
 - 168هشام على عبد ربه طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243845وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 4 ، :شارع المستشار عبدالمعطى_كفر طهرمس _فٌصل
 - 169عزت دمحم خلٌفه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار رلم  31برج الفنان مدخل منشٌة البكارى

 243833وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 171ؼاده حمدي احمد وهبه هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243816وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :بشتٌل البلد  17 -ش ابراهٌم سلٌمان من ش نور االٌمان  -اوسٌم
 - 171حٌاه فوزى دمحم حزٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :شارع جامع فلفل من طرٌك بشتٌل _امبابه

 243826وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 172احمد ابو زٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243874وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع ابوبكرالصدٌك _كورنٌش النٌل_وراق الحضر _الوراق
 - 173احمد حسنى كمال احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243817وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :شارع جمال عبد الناصر من شارع كمال حمزة _امبابه
 - 174عماد عادل فرحات حلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش ٌوسؾ هندي  -وراق العرب  -الوراق

 243821وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 175جورج لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  148175وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 12 ، :شارع سٌد عوٌس عثمان محرم خلؾ سنترال العمرانٌه
 - 176دمحم فراس خالد سٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 399 ، :أ ش الملن فٌصل  -فٌصل

 243834وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 177اسامه سٌد عمر سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المدٌنه المنوره  -بشتٌل  -الوراق

 243851وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 178احمد سٌد عبد العظٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :شارع  13بلون  21طلعت حرب_امبابه _الجٌزة

 229736وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 179حسانٌن مصطفى سٌد احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اوسٌم  -رلم  2شارع المعهد الدٌنى بشتٌل

 243813وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
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 - 181عالء الدٌن سٌد فرؼلى خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع على ابن ابى طالب --بوالق الدكرور

 243814وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 181لٌزه عوض هللا نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243837وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر19 ، :ش رفعت الزعٌم من ش ابراهٌم حماده ش عدوي سلٌم-العمرانٌه
 - 182تٌسٌر صالح محمود عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :لطعه أ/د 4/تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 183فراج ٌحٌى ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 71 ، :شارع السوق _ارض عزٌز عزت _امبابه

 155221وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243815وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 184دمحم فاروق دمحم عبد الموجود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243844وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :ش احمد الفٌومً متفرع من ش احمد لطفً السٌد  -المساحه  -الهرم
 - 185ولٌد محمود دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الدلى رلم 56شارع ثروت بٌن السراٌات الدلى

 243863وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 186دمحم عبد الحكٌم دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  319ش الهرم  -محطه الطالبٌه  -الهرم

 243812وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 187اشرؾ عٌد حنفى عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243831وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :لطعه عشرٌن تمسٌم عمرو بن العاص _الملكه فٌصل
 243851وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 188احمد عادل انور فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  4ش الحكٌم  -ارض الحداد  -امبابه

 - 189اسماء عبد المنعم احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 26 ، :ش علً بن ابً طالب  -محطه التعاون  -الهرم

 243856وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 - 191احمد جاد الرب احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  244ش الهرم حسن دمحم

 241118وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 191احمد جاد الرب احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  244ش الهرم حسن دمحم

 241118وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 192تٌسٌر صالح محمود عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155221وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /أ/د 4/تمسٌم الالسلكى المعادى بمحافظة الماهرة
 - 193جرجس فرح مسعد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243819وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 31 ، :ش ماهر الحداد من ش المدٌنه المنوره  -ع غ  -العمرانٌه
 - 194دمحم سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،الشارع السٌاحً  -كرداسه

 243839وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 195روضه سعٌد دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش هرٌدي سالم  -ترسا  -التعاون  -الهرم

 243835وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 196رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243853وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  7ش عبد المحسن فرج من ش المشروع  -مٌت عمبه  -العجوزه
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 - 197رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243853وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  7ش عبد المحسن فرج من ش المشروع  -مٌت عمبه  -العجوزه
 243841وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 198احمد ادهم شعبان توله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش انور السادات-كرداسه

 243867وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 199عماد رمزى ؼالى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 45 ، :شارع مستشفى الصدر-عمرانٌه ؼربٌه

 - 211نجالء دمحم على على عبد العاطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح 115/د حدائك االهرام جاردنٌا

 217251وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 - 211جهاد خالد عٌد زعفان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243913وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش طرٌك سماره السٌاحً لبل مرور شبرامنت البر الؽربً  -شبرامنت
 - 212احمد رجب احمد عشري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  11ش زهره رمزي اول فٌصل

 243884وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 213عبدلباسط عبدالؽنً حسٌن دمحم الكبٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243843وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  3ش سٌد ؼنٌم من ش عثمان محرم لكونٌسه اول البلد
 - 214وجدي جابر الجوهري حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243889وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  4ش ٌاسٌن مرعً من العشرٌن بوالق الدكرور
 - 215مجدى مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الوراق حارة ابو فوزى عبد المادر الخولى وراق العرب
 - 216اٌمن دمحم السعٌد امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر44 ، :ش عبدالحفٌظ ابوجبل شمه  4الدور  2فٌصل

 244173وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243896وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 217حٌى فتح دمحم عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243939وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 21 ، :شارع حسن اللولى من شارع ترعه الزمر -العمرانٌه
 - 218عصام ؼالب احمد ؼالب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بلون رلم  17مدخل أ مساكن ش المطار _امبابه

 113154وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 219دمحم فرحان حماد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243918وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  56ش تمسٌم اسامه امٌن الطوابك فٌصل المنٌه محل رلم2
 - 211بالل جمال شحاته على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 14 ، :شارع جسر الكونٌسه _المنٌب

 243895وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 - 211مصطفً صابر رزق احمد شلتوت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243914وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش الكورنٌش الرشاح سابما بجوار مصنع مصطفً محمود  -شبرامنت
 - 212صالح احمد دمحم على ؼرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر6 ، :ش دمحم البدرشٌن من ناهٌا-بوالق الدكرور

 211449وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 - 213رودى مدحت شفٌك بطرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :ش دمحم حسن مصطفى فٌصل ب الدكرور

 243899وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
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 - 214بٌشوي جورج عبدالملن جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  1ش االعناب-لدلى

 243842وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 - 215صالح دمحم احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر64 ، :ش ابوالمعاطً الجٌزه

 243877وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 216عامر دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رم  7أ ش فرٌد لسباعً االرٌزونا-الهرم

 243917وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 217عاطؾ انور حامد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش زكً البطران من ش امجزر االلً-المرٌوطٌه

 243879وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 218اسر احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239734وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اصبح  257لصر التماثٌل البوابه الرابعه حدائك االهرام الهرم
 243917وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 219رانا رمضان حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم 13أ ش الشٌمً من ش المتشفً-الهرم

 243915وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 221سسعد دمحم سعد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المنٌب فرع والى من ش المدرسه المصبجى
 - 221سهٌر عبدهللا حسونه سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر6 ، :ش محمود دمحم كفر السلمانٌه-وراق العرب

 243888وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 222احمد حمدي عزت امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الجالء من ش ذو الفمار وراق الحضر

 243913وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 223ابراهٌم دمحم احمد شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر41 ، :ش عبدالفتاح الخولى بشتٌل البلد

 243918وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 224دمحم السٌد السادات السٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 138 ، :شارع الشهٌد احمد حمدى _فٌصل
 - 225ماجد خلٌل احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر28 ، :ش حسٌن واصؾ-الدلى

 243891وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 226عمرو علً سٌد دمحم السعداوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  6ش ابو الهول السٌاحً  -الهرم
 - 227عماد رشاد دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  21ش عمر بن الخطاب ارض اللواء
 - 228مجدى دمحم حسنً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  1ش لره بن شرٌن

 243893وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 243916وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 239935وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243883وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 229محمود عبد اللطٌؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 6 ، :شارع مكه المكرمه من الملٌجى _الملكه فٌصل

 243892وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان

 - 231جٌهان حسٌن دمحم عبد الجبار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243912وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الهرم رلم  17ش احمد بركات متفرع من الوفاء واالمل
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 - 231محمود عبدالعزٌز محمود عاطؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  1ش على مرسً-التحرٌر-بوالق الدكرور
 - 232فتحى عبدالنبً توفٌك حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  39ش العدوي-بوالق الدكرور

 243911وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 243912وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 233احمد دمحم احمد احمد البهوتى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243894وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع مخزن االنابٌب امام السجل المدنى _وراق الحضر _الوراق
 243913وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 234احمد حمدى عزت امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الجالء من ش ذو الفمار وراق العرب

 - 235دمحم عبدالوهاب عبدالكرٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243881وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :ش االسراء من ش كعبٌش الطوابك شمه بالدور  -1فٌصل
 243916وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 236احمد جمعه محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش اوالد رجب من ش اللبٌنً-فٌصل

 243891وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 237وداد على حسٌن سنوسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر21 ، :ش العروبه امام شركه االدوٌه ع غ
 - 238فرج جرجس سلٌمان مسٌحه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 37 ، :شارع ابو الحمد-مستشفى الصدر-عمرانٌه ؼربٌه

 243921وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 239امال فهمى الفار جٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243919وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر8 ، :شارع سٌد راضى عبد العال من الدكتور  -العمرانٌه
 - 241ولٌد سمٌر عطاهللا بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر26 ، :ش سلطان ابوالعال من ش العروبه وراق العرب
 - 241دمحم سعد دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 87 ،ش على فاٌد ترعة زنٌن بوالق الدكرور

 243878وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243914وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 242عصام ؼالب احمد ؼالب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  113154وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان بلون رلم  17مدخل أ مساكن ش المطار _امبابه بنشاط كافٌترٌا براسمال خمسة االؾ
جنٌها مصرى الؼٌر
 - 243عمر عباس انور ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  46و حدائك االهرام بوابه خفرع الهرم
 - 244سٌد رجب حسنى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 61 ، :شارع اٌران_الدلى
 - 245دمحم نبٌل حماده سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 28 ، :شارع الموبلٌا المصبٌجى _المنٌب

 243887وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243897وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243945وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 246سٌد عبد النعٌم دمحم جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :مكرر شارع نجٌب محفوظ حالٌا_عٌسً حمدى سابما

 243935وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 247عادل عزت احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الهرم  14شارع ابو الفدا برج الٌاسمٌن

 243932وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 248شادى رفعت اسماعٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  236411وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 14 ، :شارع الحرٌات متفرع من شارع الملن فٌصل _شمه رلم _ 5الدور الثانى بعد االرضى
 - 249شرٌؾ عبدالمحسن احمد عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر4 ، :ش حمزه من ش دمحم على فهمً من ش المجزر االلى

 243922وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 251هانى جمال شحاته بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع النزهه _كورنٌش النٌل_وراق الحضر

 243934وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 251ابوبكر ربٌع عبدهللا سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  7ش لعروبه من الثالثٌنً ع

 243929وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 252سماح دسولى عبد الحمٌد عبد الصمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243933وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع جمال عبد الناصر من شارع ابو الهول السٌاحى _نزله السمان _الهرم
 243948وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 253احمد حسٌن احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 23 ، :شارع المعتمدٌه_ارض اللواء_امبابه

 - 254احمد لطفى عبداللطٌؾ عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243941وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :شارع صالح عوٌس-شارع العروبه  -وراق العرب -الوراق
 - 255احمد دمحم حسن محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243923وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شمه ح برج  5الدور  3فرست مول رلم  1ش طرٌك كفر طهرمس الطلٌه حً الهرم
 243987وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 256محى صالح عبدالمنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 9 ، :شارع مستشفى الصدر  -عمرانٌه ؼربٌه
 - 257شعراوى عبدالنظٌر حسانٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  19ش عدن محل رلم 3

 243944وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 258والء دمحم عبدالظاهر بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241643وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان عماره  48مجاوره  1شارع العشرٌن الشٌخ زاٌد
 - 259حمدٌه صابر فرج هللا كٌالنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243938وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 31 ، :شارع اسماعٌل خاطر من الشرٌؾ _ترعه الزمر_بوالق الدكرور
 - 261احمد مصطفى اسماعٌل عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :كرداسة الشارع الجدٌد
 - 261مجدى شاكر جبره حبشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الجٌزه رلم  52شارع االنصارى الدلى
 - 262شرٌؾ سمٌر عبدالهادي دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  7ابراج السعد المرٌوطٌه-الهرم

 243925وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 243924وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243931وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 263جرجس حنفى فتحى سعدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243949وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :شارع الموسكى من شارع التل_وراق العرب-الوراق
 - 264رمضان احمد رمضان جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243943وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع الملكه من شارع العشرٌن امام مدرسه الشروق_فٌصل
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ٌ - 265وسؾ دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 3 ،شارع النوبً من شارع سلٌم اخر فٌصل الجٌزه

 33391وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 266مروة دمحم سٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243942وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  3ش ولٌد ابودهب من ش المسبن ب الدكرور
 - 267مصطفى عبد الؽنى سالم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211211وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح/رلم  11حسن عبدللطٌؾ من ترعه الزمر ارض اللواء
 - 268احمد حسن ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 16 ، :شارع حامد احمد على _ناهٌا_بوالق الدكرور

 243946وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 269عال عالء الدٌن عبدالحمٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  7ش بسمه المشربٌه من المرٌوطٌه

 243951وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 271حمزه اسماعٌل حمزة عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع اوالد لسٌم_المٌراطٌن_اوسٌم

 243928وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 271احمد الزهرى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243936وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :شارع الوادى الجدٌد _ارض النزهه _همفرس_بوالق الدكرور
 - 272محى صالح عبد المنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 95 ، :ش مستشفى الصدر ع غ

 243987وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 273هاله خلٌل السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243941وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  7ش احمد المطٌري ش المعتمدٌه امام -فٌال عبدالوهاب بوالق الدكرور
 - 274اٌمن محمود عطٌه محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :شارع على حمزة _المصرؾ _بوالق الدكرور

 243931وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 275فتحى محمود عبد العال سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243937وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع كمال منصور من مستشفى الصدر _عمرانٌه
 - 276اٌه رمضان دمحم بشٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243927وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :فٌصل ش محمود عبد اللطٌؾ خلٌفه من كعبٌش فٌصل حجرة فى شمه  4الدورالثالث
 - 277عبد النبى دمحم سعٌد عبد الجلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع عبد هللا الشرلاوى _التعاون_الهرم

 243973وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 278ناجح عطا عوض عبد المالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243981وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 22 ، :شارع  8من شارع _ 11وراق العرب _الوراق
 - 279عمر عبد الحمٌد دمحم الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  228637وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرعبالعنوان /سمنود-الخارجه بعد ترعه الساحل بملن/حمادة حسب هللا دمحم محسب
 - 281شٌماء السٌد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :شارع محطه المٌاه _الجالتمه
 - 281اشرؾ معوض للمماوالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  68ش حسان حسٌن العجوزه

 243976وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 193497وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 282عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196525وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بنشاط/تجاره اطارات وبطارٌات-وبراس مال51111/خمسون الؾ جنٌها-العنوان /الشوبن
الؽربى -البدرشٌن
 - 283كٌرلس مالن كامل صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 28 ، :شارع ٌوسؾ هندى _وراق العرب _الوراق

 243981وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 284مدحت دمحم احمد علً زاٌده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش جمال عبد الناصر  -م كرداسه

 243958وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 285اٌهاب حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التوحٌد من ش ترعه السواحل وراق العرب

 243964وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 286دمحم محسن اسماعٌل احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  25داٌر الناحٌه خلؾ مسرح البالون
 - 287حسام الدٌن كامل بكٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش سعد اللبان من كورنٌش النٌل-وراق الحضر

 243975وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243965وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 288حامد زكرٌا حامد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243955وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الهرم ن  28طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى داندى مول
 243963وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 289تامر شعبان احمد جبالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :حارة فرؼلى الحلوانً ش المسبن وراق الحضر

 - 291محمود سعد الدٌن ابو الٌزٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :شارع لناة السوٌس من ش جامعة الدواللعربٌه
 - 291فتحى احمد على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع احمد ابراهٌم ابو عمٌرة _المعتمدٌه _كرداسه
 - 292دمحم على حسٌن الزمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ناهٌا البلد ش المطحن-الجٌزه

 243951وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 223776وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 243988وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 293عماد ولت مامن بمطر عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  2ش انور شادي من ش م الصدر  -العمرانٌه

 244123وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 294ؼالى ناشد وهبه فارس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243972وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 16 ، :شارع سٌد حجازى -ش المسابن -وراق العرب -الوراق
 - 295سعاد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243962وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 5 ، :ش جمال عبدالناصر تمسٌم حسن فهٌم خلؾ فندق سٌاج
 - 296احمد دمحم رجب هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243968وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 1 ، :شارع على عبد الرازق من شارع احمد بدوى _ابو النمرس
 - 297زٌنب علً سالم علً طلبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243961وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش المحمول من ش السوق المدٌم  -م كرداسه  -كرداسه
 - 298سٌد بخٌت احمد نوح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243966وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  12ش فؤاد عطٌه من معهد االبحاث  -وراق الحضر
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 - 299دمحم خلؾ البسٌونً خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  25ش االمانة وراق الحضر الوراق

 243985وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 311عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الشوبن الؽربى _البدرشٌن
 - 311حسام احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 24 ، :شارع نبٌل العماد_الدلى

 196525وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 232941وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 312والء دمحم عبدالظاهر بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش الفواكه ناصٌه عبدالحمٌد لطفى محل  6الدلى

 241643وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 313عبد الرحمن راؼب هاشم عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  3شارع فلسطٌن من فاطمه رشدى ع غ
 - 314منال ماهر بالمون واصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 63 ، :شارع سورٌا _المهندسٌن_الجٌزة

 226975وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل

 243971وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 315دمحم عبدالرحٌم بٌومً بشندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243957وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :حارة جمال الدٌن من ش جمال عبدالناصر لمنٌب
 - 316اٌمن دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 25 ،شارع دمحم فتحى_العمرانٌه

 243977وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 317دمحم حافظ حماده عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :ش السالم االندلس الطالبٌه

 243971وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 318احمد سٌد عطٌه الفرماوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243959وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :طرٌك ترعه المنصورٌه  -كوبري الشعبوط  -م كرداسه
 - 319جمال على على بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 2 ، :شارع السكاكٌنى من احمد بدوى _كوبرى اوالد بٌومى
 - 311ناصر عبد الفضٌل ثابت على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243969وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ناصٌه شارع سعد رجب من شارع السالم _عمرانٌه شرلٌه
 - 311سناء دمحم مصطفى مطر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243986وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 17 ، :ش احمد اسماعٌل من ش ممدوح ترن جسر الكونٌسه
 - 312مدحت ابوالفتوح عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التحرٌر من ش المجزر االلى -المنٌب

 243974وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 313عبد الرحمن ؼانم ابراهٌم عبد الفضٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 129 ، :ط البوابه الثانٌه_حدائك االهرام _الهرم

 243967وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل

 - 314احمد فؤاد عبدالؽنً حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243961وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  325ش ترعه الزمر محل رلم  8برج الزهور رلم  1ابراج بنن مصر عمرانٌه شرلٌه
 - 315رٌاض احمد رٌاض احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243956وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :مركز الجٌزه طرٌك المرٌوطٌه الشرلى شبرامنت بجوار شمائك النعمان
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 - 316حسام احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  232941وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  24ش نبٌل الولاد الدلً بنشاط مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه وتمدٌم
الخدمات التعلٌمٌه والامه وزتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه براس مال  51111جنٌه
 - 317حسام احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بسمه تجارٌه سً اٌه سً

 232941وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 318هبه كامل بشاى معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش رحٌم عبد السمٌع وراق العرب

 243982وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244121وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 319عبد السالم دمحم حسن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 16 ، :ش عبد الحمٌد شرؾ بوالق الدكرور

 - 321خالد عبد هللا عبد العزٌز سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243978وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع د/الشٌن _المرٌوطٌه _محل _ 2بجوار مدخل العماره _فٌصل
 - 321عمرو جالل عبد التواب ابو سٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243953وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 13 ، :ش محمود الجمال من ش عمرو بن العاص الدور 5
 - 322المطاوع ترافل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244113وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
الجٌزه ش االٌمان خلؾ مدرسة اولٌمبن بجوار مرور الوراق
 244193وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 323عاطؾ عبدالمالن اٌوب خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 34 ، :شارع المشروع من شارع االلصر

 - 324دمحم سعد ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  118368وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان فرع والى منش ترسا ابو النمرس بنشاط ادوات منزلٌه براسمال  511111خمسمائة الؾ
جنٌه الؼٌر
 - 325مهند دمحم عبد المنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  34ش عز الدٌن عمر  -اسباتس  -العمرانٌه

 244131وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 326مرٌم عبد المنعم عبد الكرٌم احمد حٌطه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :بحري المجاري  -كرداسه

 244127وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل

 - 327دمحم عمار ناجى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244132وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :شارع مسجد الرحمه من ش جمال عبدالناصر -وراق العرب -الوراق
 - 328رامى لحظى رشدى عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 17 ، :شارع اسوان_كورنٌش النٌل _وراق الحضر
 - 329دمحم عبد الجواد السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشارع السٌاحً  -كرداسه

 244114وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 244126وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 331ابو رواش حمدى ابورواش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243991وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع المدٌنه المنوره_بشتٌل_كشن تحت الدائرى_امبابه
 - 331كمال دمحم مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243992وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوراق ش خلٌل عبد الشافى من ش الؽاز امام ش الؽاز وراق العرب
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 244111وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 332سعٌد اسماعٌل عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 28 ، :د الضؽط العالى البوابه االولى حدائماالهرام

 - 333عبد الرحمن احمد دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243996وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :شارع سعد زؼلول من شارع التأمٌن _العمرانٌه
 - 334احمد عبد الموجود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش حسٌن عبد البالى من ش سالمه الراضى ارض اللواء
 243991وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 335دمحم حسن عبد العظٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع العشرٌن_فٌصل

 - 336اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244197وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :حاره نصر هللا جرجس ظاظا بسٌط -البصراوى امبابه
 - 337حسنى دمحم عبد هللا موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244116وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :المنصورٌه الشارع الرئٌسى بجوار مسجد بالل منشاءه المناطر
 - 338ممدوح صالح الدٌن دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244129وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  2ش عمر بن عبد العزٌز من عز الدٌن عمر  -العمرانٌه
 - 339احمد عاطؾ الطٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع االٌمان  -وراق العرب  -الوراق

 244133وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 341محمود عبد الفتاح ابو زٌد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212242وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح 4 /شارع محمود عبد الفتاح  -مدٌنه النجوم -بجوار مخزن االنابٌب  -بوالق الدكرور
 - 341محمود عبد الفتاح ابو زٌد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212242وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  4شارع محمود عبد الفتاح-مدٌنه النجوم
 - 342بطه دمحم احمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر2 ، :ح دمحم سعٌد االمام على _عزبه المفتى

 243989وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 343دمحم سعد ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع والى من شارع ترسا_ابو النمرس

 118368وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 344جمٌله سامى عبد الحمٌد حنفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244115وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 63 ، :شارع ربٌع الجٌزى بجوار صٌدلٌه ام المصرٌٌن
 - 345مصطفى رمضان السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع سعد زؼلول -كرداسه

 244117وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 346وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 27 ، :حارة الجامع من شارع السالم _الكٌت كات

 244161وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 347اسامه عبدالمرضى شحاته عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :ش بنى مجدول كرداسه
 - 348حسٌن عبد الحكٌم دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :شارع النادى بشتٌل العمومى

 244131وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان

 244113وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 349كٌرلس ٌوسؾ معتمد ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :ش ذكى احمد جبره مساكن كفر طهرمس
 - 351احمد حسن دمحم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :شارع العشرٌن المساحه _الهرم
 - 351ؼرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 19 ، :شارع شهاب _المهندسٌن

 243999وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244138وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244119وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 352ؼرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244119وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 27 ، :شارع طلعت حرب_لصر النٌل مسجل برلم  57225مكتب جنوب الماهره
 - 353حسن عبدالهادى حسن عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :شارع عبد المعطى مصطفى  -وراق الحضر
 - 354مٌنا ؼطاس حناهللا ؼطاس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع عبدالمبدى من شارع حنفى ؼنٌم  -بشتٌل
 - 355دمحم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 48 ،شارع ابن رشد ٌمٌن المحور ارض اللواء

 244192وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 244195وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244111وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 356رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :كرداسه  12الشارع السٌاحى

 244118وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 357امانى احمد سالم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  233916وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه رئٌسً اخر بالعنوان  19شارع شهاب _المهندسٌن بنشاط مالبس جاهزةواحذٌه براس مال عشرون الؾ جنٌها
الؼٌر
 - 358رضا دمحم صابر عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر3 ، :أ عمارات الشركه الوطنٌه _فٌصل _الدور السابع

 244118وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 359خالد احمد ٌسرى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 12 ، :شارع احمد عوؾ من طرٌك كعبٌش _فٌصل

 243997وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 361محمود عبدهللا عبدالكرٌم ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع سعٌد عبد المجٌد  -طناش -الوراق
 - 361عماد فاروق بخٌت بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع سعد مبرون من شارع االلصر -امبابه

 244194وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 244196وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 362نرمٌن نمر طلعت ٌونان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243993وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 6 ، :شارع ندا شلتوت من شارع عبد الرحٌم عباس_ترسا
 - 363اٌه دمحم على عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243995وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 15 ،شارع سعٌد عطٌه من شارع المومٌه العربٌه _الوراق
 - 364احمدخلٌفه شحاته حسن سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 93 ، :شارع عباس السٌد_سالٌه مكى

 244124وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 365احمد فتحى احمد ابونجا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244125وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش الخٌر السعٌد من ش ترعه السواحل وراق الحضر
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 243429وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 366محمود دمحم رمضان صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 282 ، :ل ش العشرٌن البوابه الثانٌه حدائك االهرام

 - 367البوهى لتجارة المواد الؽذائٌه واالعالؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 37 ، :شارع احمد عبود الزمر _اخر شارع السهراٌه _ناهٌا البلد
 - 368طارق شعبان جمعه البحٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :مركز الجٌزه ش ترعة المرٌوطٌه شبرامنت

 244115وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 369الجمل لتورٌدات االدوات الصحٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  168547وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح ترعة ابو رجب اوالد رجب المجزرااللى اللبٌنى الهرم
 - 371احمد كامل السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :وسط البلد  -ابو رواش  -م كرداسه

 244128وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 371عادل فوزى ناشد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243998وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 77 ، :شارع مستشفى الصدر -عمرانٌه ؼربٌه -العمرانٌه
 - 372امانى احمد سالم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 19 ، :ش شهاب المهندسٌن الجٌزه محل رلم 1

 233916وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 373تامر سٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244121وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،شارع عمر احمد من شارع سمٌر عبد هللا _عثمان احمد عثمان _العمرانٌه
 - 374مصطفى دمحم رجب عواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المناشى منشاة المناطر

 244111وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 375محمود احمد دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش طارق بن زٌاد  -اللبٌنً  -فٌصل

 244171وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 376محمود صبحى على عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  11ش احمد فتحى الكونٌسه
ٌ - 377اسراحمد ٌونس عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 59 ، :شارع الظاهرببرس وراق الحضر

 233823وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244198وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 378ماجد نعٌم مسعد حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 16 ، :شارع عبد المادر احمد البؽدادى طاٌك الدٌابه بوالق
 - 379رشا سعٌد حافظ احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :م امبابه المنصورٌه منشاة المناطر

 244112وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 381دمحم جمال صابر حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 258 ، :ح االهرام

 244116وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 381نسٌم سامح سامً اسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش البنن كرداسه

 244148وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 382وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211934وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنموان رلم  361ش الهرم مساكن ابو الفتوح امكام كازٌنوز اللٌل بنشاط ادارة مطاعم
براسمال  25111خمسة وعشرون الؾ جنٌه الؼٌر
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 - 383حسن سٌد عباس ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244143وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 21 ، :ش دمحم حنفً سالمان حالٌا رلم  11مكرر خلؾ السٌما ناصٌه البان المط الوراق
 - 384وفاء سعٌد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :ش عدن المهندسٌن

 244122وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244141وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 385طه ابودوح جبرٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش ممدوح تركً المنٌب

 - 386ممدوح وصفى رٌاض فلسطٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر394 ، :ش الملن فٌصل

 244152وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 387اشرؾ رجب رمضان رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244167وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع عبد هللا الفداوى من شارع احمد عرابى _البراجٌل
 - 388دمحم عبد هللا دمحم جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع المسجد البحرى نكال منشاءه المناطر

 244144وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 243645وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 389احمد حسنى دمحم حسن فراج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :شارع دمحم الزؼبى _بٌن السراٌات_الدلى

 - 391وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211934وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 361 ، :شارع الهرم _مساكن ابو الفتوح امام كازٌنو اللٌل _الهرم
 - 391محمود خلٌفه محمود عبدالاله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  4ش مسجد التوبه-ع-غ

 244169وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 392احمد سٌد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع حسن مهران م االمل

 244121وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 393نجالء حسٌن مرؼنً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الدكتور الشٌن برج الحجزٌره المرٌوطٌه الهرم

 244134وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 394مروي ممدوح ذكى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 49 ، :ش الجهاد ترعه عبدالعال  2خراطه عاصم بوالق الدكرور
 - 395اٌمن ارمانٌوس بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 47 ، :ش ابو صابر خلؾ السنترال العمرانٌه

 244186وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 396عمرو عبد الرؤوؾ دمحم عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244187وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  8ش عمر بن الخطاب من كورنٌش النٌل وراق الحضر
 - 397عال على ود صادق على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الطرٌك العمومً مساكن الكهرباء صمٌل اوسٌم

 244158وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 398باسم دمحم دمحم لطب عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :شارع مصطفى الشٌخ  -النٌل االبٌض -مٌدان لبنان

 244179وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 399خالد دمحم نور الدٌن مصٌلحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244156وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شمه  3الدوراالرضى  34شارع اوالد عبد ربه طوابك
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 244177وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 411احمد دمحم عبد العال السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :شارع الشاهد_ارض اللواء_العجوزة

 - 411منً جمال محمود محمود شافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :بلون  22منزل  31مدٌنه العمال امبابه
 - 412رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشارع السٌاحى
 - 413اسالم ناصر حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :أ شارع المجزرااللى

 244142وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244118وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244191وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 414عمر عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244181وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ش االرومان اسفلت من ش المجزر االلً العمرانٌه
 - 415هدى سعد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  162411وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الوحده رلم  2211بالمجمع الثانى_الدور االول بعد االرضى _مجمع الكرنفال لطعه رلم _141المنطمه الصناعٌه
الثالثه _ 6اكتوبر
 - 416دمحم امٌن عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 95 ، :شارع مستشفى الصدر -العمرانٌه

 244156وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 417راندا دمحم عبدالرحمن سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع شولى عمرو  -المٌراطٌن
 - 418محمود جالل سٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش السوق المدٌم بجوار مسجد بطٌخ اوسٌم
 - 419كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر11 ، :ش مسجد النور بشتٌل

 244159وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244172وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244164وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 411دمحم دمحم عبدالحً علٌوه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244185وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 8 ، :ش المرٌوطٌه من ش دمحم عبدالمجٌد البطران الهرم
 - 411ابراهٌم محروس حواش اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع الوحده المحلٌه_البراجٌل _اوسٌم

 244166وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 412خالد احمد عبدالوهاب عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش مصطفى مشرفه مول المبعوثٌن الدور  4وحده-5بوالق الدكرور
 - 413محمود المؽاوري دمحم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 21 ، :ش المدٌنه المنوره وراق العرب الوراق

 244174وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 414دمحم رمضان امام طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  1ش حسن عثمان المنشٌه الطوابك فٌصل
 - 415مصطفى احمد مصطفى عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش جمال عبد الناصر اترٌس م المناطر
 - 416مرٌان رافت ودٌع صبحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :ش االمانه من ش المسبن وراق الحضر

 244162وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244188وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 244164وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 417كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش مسجد النور بشتٌل

 - 418هبه محمود محمود سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 37 ، :ش داٌر الناحٌه من ش جالل اللبٌنً فٌصل
 - 419دمحم فرٌد ابراهٌم علٌو  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 53 ، :شارع راضى دمحم عمر _البراجٌل

 244147وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244181وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 421مجدي مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244173وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :حاره ابو فوزي من عبدالمادر الخولً وراق العرب الوراق
 - 421رامً احمد الطٌب االلفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 ، :ش جزٌره العرب المهندسٌن
 - 422كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش دجله من ش شهاب

 244182وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244176وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 423جمال عبدالمنعم دمحم مصطفى خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع حسن مصطفى صٌدا اوسٌم
 - 424هالل سعد حسٌن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر6 ، :ش عاطؾ السٌد بنى دمحم وراق العرب

 244161وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244168وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 425عفاؾ راضى ابراهٌم المنسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244165وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر5 ، :ش االسالم متفرع من ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك-فٌصل
 - 426عزت عبد الهادى حامد البالصى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع ابو جالب من شارع سمٌر صادق _الحوامدٌه
 - 427اسماء ابراهٌم دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الكوم االحمر بجوار المدرسه االبتدائٌه اوسٌم

 44381وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244111وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 428كرٌم الملوانً السٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244154وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر1 ، :ش الملوانً متفرع من ش الرشاح البحرى كفر ؼطاطى
 - 429عزٌزه على عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الوراق ش البوسطه بعد مرور الوراق
 - 431باسم دمحم دمحم لطب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،رلم  1ش مصطفى الشٌخ النٌل االبٌض

 244113وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244179وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 431مها خلٌل عباس خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  43فوزي السٌد كعبٌش فٌصل

 244141وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 432احمد لدري احمد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 394 ، :ش الملن فٌصل

 244184وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 433حسن علً حسن عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش المعتمدٌه ارض اللواء العجوزة

 244178وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 244187وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 434دمحم على حسٌن دمحم الحلوانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش الرٌان من ش الطرٌك االبٌض

 - 435رضا علً السٌد شرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244183وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 25 ، :ش النهضه من ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر الوراق
 - 436حمدي خلؾ دمحم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش توفٌك عثمان من ش الجامع المنٌره الؽربٌه امبابه

 244153وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 437رجب سعٌد عبدالنبى عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244135وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :خلؾ هللا بجوار المسجد الشرلً ذات الكوم م المناطر
 244176وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 438كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :شارع دجله من شارع شهاب _المهندسٌن

ٌ - 439اسر مصري عبد التواب عجمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 21 ، :ش الزهور  -كفر المنفً  -الهرم
 - 441دمحم ٌحًٌ دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 35 ،ش البالً من ش المطار امبابه

 244171وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 244189وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 441دمحم عبدالمطلب عباس محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244191وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 24 ، :ش احمد حسن المحامً من ش الهداٌه المرٌوٌطٌه فٌصل
 - 442شرٌؾ عادل سلٌمان حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 446 ، :مجمع نصرالدٌن عماره  4الدور الثالث الهرم
 - 443عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع المدٌنة المنورة

 244146وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244199وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 444زٌن الدٌن للرحالت و نمل العمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :ش ٌس ابوجنٌدي المراطٌن اوسٌم
 - 445دمحم مصطفً عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 319 ، :ش الملن فٌصل فٌصل

 244124وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 244158وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 446مكارٌوس ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :ش حامد حسن بدر متفرع من ش المنشٌه البكاري

 244145وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 447عادل ابو عوؾ لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 1 ، :برج التوحٌد_شارع المدس _فٌصل _الجٌزة

 171466وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان

 - 448هانى عبدهللا دمحم ناصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر8 ، :ش االصالح من ش صالح سالم وراق الحضر

 244138وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 449مٌنا ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244144وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :شارع حامد حسن بدر متفرع من شارع المنشٌه _ناصٌه منشأه البكارى
 - 451فاطمه عبدالفتاح عبدالسالم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 45 ، :خاتم المرسلٌن -الهرم

 244155وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
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 - 451احمد فتوح دمحم فراج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش رمضان جمعه ارض الحداد امبابه

 244118وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244134وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 452محمود حسن ابو دوح على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :مساكن ظباط الرماٌه _الهرم

 - 453محمود عبده توفٌك عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اوسٌم االبعدٌه

 244125وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 454عالء ماهر على جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244142وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :العمرانٌة  -ش ماهر الخطٌب من ش المدارس  -ترسا-عمرانٌة
 - 455ولٌد ابوزٌد عبدالهادي فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش مصطفً عبدالواحد النزهه ب الدكرور
 - 456راضى فوزى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر7 ، :شارع اشرؾ هاشم بشتٌل

 244137وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244118وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 457عبد الرحمن صدٌك دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244179وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الجٌزه  8ش مراد برج مراد االدارى شمه  1411الدور14
 - 458اسماعٌل عبد المنعم سالم مشهور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244157وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 288 ، :طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى لطعه رلم 1و  2ابو رواش
 244114وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 459دمحم احمد محمود ناصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار رلم  8منطمه م حدائك االهرام
 - 461هانً رفعت الٌاس توفٌلس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 26 ، :ش ابراهٌم خله البصراوي امبابه

 244117وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244115وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 461اسامه علً حامد عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش حموده متفرع من ش زؼلول مشعل الهرم

 - 462رشا فكرى فرؼلى حسن عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197125وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  /برج بالزا  34الدور االول بوحده  3115الشٌخ زاٌد
 - 463رشا فكرى فرؼلى حسن عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197125وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن بالعنوان برج بالزا  34الدور االول بوحده  3115الشٌخ زاٌد
 - 464احمد ابو ضٌؾ احمد ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 54 ، :ش الثالثٌنً العمرانٌه الؽربٌه
 - 465عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بوالق الدكرور ش المدٌنة المنوره من ش التحرٌر

 244242وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 244159وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 466سهٌر سعدان مكسٌموس عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244139وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  12ش الوحده العربٌه من ش مدرسه النجح وراق العرب
 - 467محمود كمال كامل طلحه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  56شارع المومٌه العربٌه وراق العرب

 243112وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 468شرٌؾ الشحات امٌن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244146وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع ابوطٌرة من شارع مستشفى الصدر _ ع غ _العمرانٌه
 - 469هٌثم دمحم حسن احمد المرابع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197621وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان المنطمه الصناعٌه السابعه رلم  7193مدٌنه السادات بنشاط تصنٌع سناكس
وممرمشات برأس مال 11111عشره االؾ جنٌه
 - 471محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :االبعدٌه اوسٌم

 244125وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 471محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :االبعدٌه اوسٌم

 244125وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
 244119وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 472احمد سٌد احمد عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اوسٌم ش مكه المكرمه ش مسجد الرحمن بشتٌل

 - 473مؤسسه عبد الهادى لطباعه مستلزمات المالبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244153وفً تارٌخ  21181114تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع عبد الفتاح شلبى خلؾ مصنع مصطفى على _طناش
 - 474دمحم صبري السٌد علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244136وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :ش عبدالمادر حسانٌن كفر السلمانٌه وراق العرب الوراق
 - 475كارم محمود موسً احمد الصعٌدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 29 ، :ش عباس انور المرٌوطٌه فٌصل
 - 476دمحم عاطؾ فاروق السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش حنفى خلٌفه الثالثٌنى

 244123وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 244148وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 477صبري عبداللطٌؾ مصطفً فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش سكه العشرٌن عزبه محٌسن العربً سمٌل اوسٌم

 244126وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 478جوده مصطفى محمود لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244157وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 52 ، :شارع مسجد الرحمه من شارع عبد الرحمن ضاحى  -بشتٌل البلد -م بشتٌل
 - 479زٌن الدٌن للرحالت ونمل العمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اوسٌم ش عٌسى ابو جندى المٌراطٌن
 - 481لمٌاء عباس احمد عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش البوهً المنٌره امبابه
 - 481عادل ابو المعاطى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :برج التوحٌد_شارع المدس_فٌصل

 244124وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 244113وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 171466وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 482هدي سلطان احمد ناصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع اوالد عواد من ش السواحل امام مسجد محطه المٌاه جزٌره دمحم
 - 483خالد عبدالرسول عبدالستار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 21 ، :ش الحاج وهبه سابما برعً خلٌفه حالٌا المطار مٌدان الشجرة
 - 484دمحم عباس شحات عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :شارع حامد رمضان كفر طهرمس

 244133وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 485نٌره شاذلى عبد الستار شاذلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244199وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :شارع على عبد الرحٌم من شارع البتانونى ع غ
 - 486محمود سلٌمان احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 89 ، :ش الثالثٌنً العمرانٌه
 - 487دمحم كمال دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش البنن الزراعً امام مسجد الشاعر كرداسه

 244131وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244147وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 244151وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 488على ٌوسؾ على ابو خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :امبابه  3ش جسر النٌل وردان منشاة المناطر

 - 489شحاته صالح ابراهٌم ؼازي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ناصٌه ابو شرٌؾ البمال من ش المدرسه المدٌمه بشتٌل
 - 491احمد عبدالفتاح عبدالرحٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع المدٌنه المنوره بشتٌل البلد

 244129وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 491ناصر رجب عبد الرحٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244169وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :المنصورٌه الشارع الرئٌسى بجوار بنزٌنة عبٌد منشاة المناطر
 - 492عمرو رجب رزق عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244114وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش عبدالهادي شالمه من ش التل وراق العرب الوراق
 244116وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 493هبه دمحم شحاته مهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بلون  31منزل رلم  14مدٌنه العمال امبابه

 - 494ابراهٌم عبد الصبور سٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :المنصورٌه منشاة المناطر
 - 495دمحم سٌد حافظ محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر1 ، :ش اسماعٌل ربٌع ترعه السواحل

 244111وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 244135وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 496حسٌن فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  152477وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
شارع مصطفى محمود _ترعه عبد العال _بوالق الدكرور
 - 497حسٌن فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  152477وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
محل رلم _ 221الدور الثانى فوق االرضى _سنتر سٌتى ستارز _ 6اكتوبر
 - 498اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 19 ، :شارع سٌد عمر من ترعه الحلو_نزله السمان _الهرم
 - 499اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 19 ، :شارع سٌد عمر من ترعه الحلو_نزله السمان _الهرم
 - 511هانً دمحم عبدالمادر عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244119وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 17 ، :ش المدٌنه المنوره ٌمٌم محور ٌ 26ولٌو ارض اللواء العجوزة
 - 511طه حمدى رٌاض مخٌمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الهرم رلم  7شارع المدٌنه حسن دمحم

 244121وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 512اسالم حسن محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244127وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 61 ، :عمارات االعالم شمه رلم  3الدوراالول بعد االرضى العجوزه
 244112وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 513نجاح حبٌب جٌد للٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :شارع مكرر من ش سوٌلم الطالبٌه

 - 514ماجد سعٌد عبد المسٌح بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244173وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 58 ، :شارع المدٌنه المنورة من شارع مدرسه النجاح _وراق العرب _الوراق
 244165وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 515ابراهٌم حماده ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع السكه الواسطانٌه اترٌس منشاءه المناطر

 - 516سحر دمحم احمد على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211122وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اففتاح رئٌسً اخر بنشاط/مكتب تورٌدات عمومٌه-براس مال511111/خمسمائه الؾ جنٌها-بالعنوان13 /ش سلٌم اخر
ش فٌصل
 - 517رأفت صالح دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :شارع المحرولى_العجوزة

 244188وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 518ناهد حسٌن دمحم سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244184وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 1 ، :شارع الفرن من شارع التكافل _مدٌنه التعاون _الهرم
 - 519جالل عبد الرحٌم عباس ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع النصر من  6اكتوبر _بوالق الدكرور
 - 511احمد المرسى امٌن ابو العزم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 19 ، :ش داٌر الناحٌه كفر طهرمس

 212116وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 244241وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 511جالل عبد الرحٌم عباس ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212116وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  1شارع النصر من  6اكتوبر _بوالق الدكرور بنشاط فرن سٌاحى براس مال
عشره االؾ جنٌها الؼٌر
 - 512على محمود مصطفى عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العجوزه رم  33شارع احمد سوكارنو ؼرفة من الشمه

 244192وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 513احمد سالمه سٌد علً لدري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 13 ، :ش المامون امبابه

 244264وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 514عماد مجدى دمحم موسى شرؾ الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :كرداسه ش السلخانه امام مدرسة الثانوٌه ناهٌا
 - 515اشرؾ بدرى احمد جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع محمود حسن _عبد الحمٌد حموده_م غ
 - 516جمال دمحم على سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :شارع االمراء_التعاون _فٌصل

 244212وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 244183وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 244175وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 517احمد عطٌه عبد الخالك على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244167وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 1 ، :شارع دمحم الساعاتى من شارع التحرٌر _صفط اللبن _بوالق الدكرور
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 - 518مراد دمحمٌن ابو دهب عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244171وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :شارع معهد االبحاث البحرى _وراق الحضر _الوراق
 - 519دمحم عثمان سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :امبابه  36ش الوحده

 244191وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244163وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 521ابراهٌم فؤاد بهى الدٌن مندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 43 ، :شارع ربٌع الجٌزى
 - 521احمد دمحم ابو السعود عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الهرم رلم  237ل البوابه الرابعه حدائك االهرام
 - 522دمحم حمدى عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الحرمٌن بجوار مسجد اسعد اوسٌم

 244213وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 244164وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 523دمحم عبد الكرٌم احمد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عزبه الخالٌفه وراق العرب

 244191وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 524احمد عبدالمنعم حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :ش سالمه الخرطه الجدٌه

 244181وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244198وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 525دمحم السٌد عبد الحمٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الهرم  44ش طلعت خلؾ مسجد نصر الدٌن

 - 526عاصم عبد الحك حلمى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244193وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :فٌصل مكتب  4بالدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  1ش مسجد الصفا من ش حمد ال ثان اول فٌصل
 244217وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 527حسام سٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :طرٌك مدارس الطبرى شبرامنت ابو النمرس
 - 528مسعود عبد الحمٌد مسعود تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع احمد عبد المادر_بشتٌل _الوراق
 - 529رأفت مصطفى ابراهٌم الفٌشاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع سٌد حسن امام محطه المٌاه_جزٌرة دمحم

 244161وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان
 244186وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 531سعٌد بشرى بسٌله خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244166وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 15 ، :شارع حسٌن عثمان _جمال عبد الناصر _عزبه المفتى _امبابه
 - 531فرٌده عبد الرحمن مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 9 ، :شارع االمراء _التعاون _فٌصل
 - 532سحر دمحم احمد على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر13 ، :ش سلٌم اخر ش فٌصل
 - 533عبد هللا عٌسً حسٌن العكب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الطوٌل _مدٌنه عامر_بوالق الدكرور
 - 534سارا جمٌل رجب ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش صالح عبد الباسط كفر ؼطاطى

 244174وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 211122وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244181وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244176وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

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

91

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 535ابراهٌم البداٌه دمحم جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244178وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ن  57طرٌك مصر اسكندرٌه لبل الرٌؾ االوربً ابو رواش
 - 536دمحم جمال ابراهٌم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع المدٌنه المنوره_بشتٌل_الوراق
 - 537دعاء لندٌل محمود حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  56 /ش الوحده امبابه
 - 538حنان على ذكى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :شارع االنشراح الكبٌر _العجوزة

 244161وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 192499وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244189وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 539وسؾ لمعى بدروس منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177971وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع معوض عبد المسٌح من شارع االلصر _امبابه
 - 541نرمٌن نشات ممتاز بشرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش ماجد حماد المرٌوطٌه الدور 4

 244241وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 541احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 82 ، :ص _البوابه الثالثه _هضبه االهرام

 244162وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 542احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 82 ، :ص _البوابه الثالثه _هضبه االهرام

 244162وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 543مسعد رشدى جاد الرب بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239131وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :شارع مسجد االمام من شارع الؽاز _وراق العرب
 - 544عبد المنعم عطٌه مهدى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244185وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع الدمرداش _جمال عبد الناصر _بوالق الدكرور
 - 545عال عبد الفتاح عبد الفتاح حجاج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :العجوزه  6ش ابو المعاطى

 244182وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 546سحر دمحم احمد على عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :فٌصل  13ش سلٌم اخر فٌصل

 211122وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 547طارق فتحى عثمان محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع اوالدعساكر _برطس_اوسٌم

 244172وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 548لمٌاء طه بحر عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :شارع مساكن الضباط  -عمرانٌه ؼربٌه

 244374وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 549محمود ٌحى محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194571وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء 8الرئٌسى االخر بالعنوان شارع على الكسار ارض سابما االزبكٌة الدور الخامس
 - 551جمال دمحم عمر عبد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :شارع جمال عبد الناصر_6اكتوبر_بوالق الدكرور
 - 551حمام مرتضى احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 75 ، :شارع كمال عدوان من ش الوحده

 244244وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244239وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 552رانٌا عاطؾ مٌخائٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ش سٌد فرحات من مدرسة النجاح وراق العرب

 244269وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 553طارق عبد الناصر عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 41 ، :شارع دمحم على _البراجٌل_اوسٌم

 244213وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 244236وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 554شادى نبٌل فكرى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :شارع هرمٌه حبشى _وراق العرب _الوراق

 - 555سوزان طارق حلمى عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244247وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :فٌصل رلم  6ش خاتم المرسلٌن المساكن كفر طهرمس
 - 556جمال عبدالمجٌد عبدالمحسن عبدالمجٌد بطٌخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع مدرسه دمحم منصور -اوسٌم
 - 557احمد جمعه محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع اوالد رجب من شارع اللبٌنى _الهرم
 - 558تامر عادل سالم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 87 ، :شارع ىعرفه مدٌنة الفردوس البراجٌل

 244243وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل

 243916وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244282وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 559نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244218وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع سعٌد احمد من الطرٌك االبٌض _ارض اللواء
 - 561عالء ابراهٌم على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش صابر متولى كفر طهرمس

 244233وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 561ولٌد ابراهٌم عبدالحمٌد طلبة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  112158وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 81 ، :شارع الشناوى _تمسٌم عمرو بن العاص _فٌصل
 - 562صالح حامد صالح حسن الجمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :شارع الجامع الجدٌد ش التحرٌر ب الدكرور

 244238وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 563عبد الكرٌم هالل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244232وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر5 ، :أعمارة _44البوابه االولى_حدائك االهرام_الهرم
 - 564دمحم عالء الدٌن عبدالمنعم طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :ش مسجد االٌمان باهلل من الكوم االخضر فٌصل

 244228وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 565رومانى نادى ذكرى نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244211وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع عباس المزاز اخر شارع المسابن بجوار مسجد حمزة_بشتٌل _اوسٌم
 - 566مؤسسة السمان لتجارة الدواجن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213781وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر باعلنوان  5شارع البرج ارض المائة من شارع البراجٌل الرئٌسى م اوسٌم بنشاط ثالجة
حفظ الدواجن ومجزر ٌدوى براس مال  51111خمسون الؾ جنٌه الؼٌر
 - 567معتز دمحم عبد العظٌم دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244223وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :بوالق الدكرور _ 2شارع مساكن الجمعٌه التعاونٌه للبناء واالسكان _م عامر
 - 568الجندى للمصاعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 8 ،شارع عبد العزٌز الفٌومى الشوربجى

 244213وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
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 - 569شٌماء دمحم دمحم محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش فتح هللا ؼرٌب الذٌدٌه اوسٌم
 - 571محمود السٌد احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع عادل البوهى كرداسه
 - 571وفاء سمٌر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :شارع تملى احمد من شارع الجٌش الوراق

 244332وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244219وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244245وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 572فاطمة سٌد حسن عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244281وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :فٌصل رلم  4ش د على عبد الحفٌظ من ش البوسته كفر الجبل
 - 573دمحم اٌهاب دمحم عبد البدٌع الصاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 29 ، :ش خالد بن الولٌد ارض الجمعٌه
 - 574سهام حمدى عبد الحفٌظ حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 61 ، :ش دمحم االمبابى مدٌنة التحرٌر امبابه

 244317وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 244211وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 575دعاء مجاهد زكى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244234وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 5 ، :ش مسجد خاتم المرسلٌن من ش المحوالت العروبه
 - 576زوبه مبرون رمضان مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244246وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 69 ، :شارع االدخار من شارع مستشفى الصدر _العمرانٌه
 - 577على عوٌس محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الشٌخ الجدٌد كرداسه

 244211وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 578دمحم عاطؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش دمحم

 244216وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 579ابراهٌم احمد محروس احمد المسطاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :المنصورٌه_م المناطر
 - 581حماده رجب دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش جابر عثمان ارض اللواء فٌصل

 244224وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل

 244227وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 581اسالم احمد اسماعٌل طلبه الجندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع وهبه الرٌفى من شارع حسن دمحم
 - 582وجدى عادل اسكندر عبدالمدوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع عبد العزٌز عامر -وراق العرب -الوراق

 244214وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 244248وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 583هشام محمود احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242679وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :شارع رمضان حسٌن متفرع من شارع المزرعه بشتٌل
 - 584ملٌم ٌوسؾ احمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  3ش منطمة ابو شٌبه ناهٌا

 244231وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 585دمحم احمد ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244222وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع سعٌد ابو شوشه من ترعه السواحل _وراق الحضر
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 - 586دمحم عبدالحمٌد خلٌل على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع دمحم المصرى  -بشتٌل البلد -بشتٌل

 244217وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 587جمال السمان احمد عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213781وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع البرج_ارض المائه من شارع البراجٌل الرئٌسً _اوسٌم
ٌ - 588اسٌن محب عبدالعال دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244218وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  1عمارب ب أ ناصٌة ش المنشٌة المرٌوطٌة-فٌصل
 - 589شادى رفعت اسماعٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  236411وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتح فرع بالعنوان  14شارع الحرٌات متفرع من شارع الملن فٌصل شمة رلم  5الدور الثانى بعد االرضى
 - 591مها عبد الخالك احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  24شارع الدرب الطوٌل سالٌة مكى

 244215وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 591السعٌد ٌحٌى ابراهٌم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244231وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 22 ، :ش سكة المدٌنة ناهٌا بجوار مسجد ابو بكر الصدٌك
 - 592ماجد جندي عطٌه جندي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش شولً دٌمتري كمال حمزه م غ امبابه

 244212وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 593حامد عبد الرحٌم حامد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع حامد باش بنى مجدول كرداسه
 - 594العسٌلً للزجاج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش عبده العسٌلً بجوار الجامع الكوٌتً شبرامنت

 244226وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 244237وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 595طه صبح دمحم متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :شارع االمام الؽزالى_الوفاء واالمل_الهرم
 - 596وهٌبى رزق دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :كرداسة ابو رواش بجوار الصرؾ الصحى

 244219وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244215وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 597كرٌم دمحم احمد حلمً شرٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 312 ، :ش السودان المهندسٌن

 244216وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 598جابر على دمحم السٌد الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع شرٌؾ عبد البر طناش الوراق

 244215وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 599ناصر عزب دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244253وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 4 ، :شارع سعد عبد العظٌم _ترعه المجنونه سابما عبد الهادى راضى حالٌا _بوالق الدكرور
 - 611علً صفوت حسن عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 8 ، :ش محمود سلٌم ش  6اكتوبر بوالق الدكرور
 - 611لٌلً سٌد دمحم دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 51 ، :ش الؽاز امام ابو سٌد الؽاز
 - 612دمحم علً ابو العال علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش دمحم دمحم علً المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه

 244251وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 244283وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244274وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 613عبدالعزٌز عبداللطٌؾ دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244273وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 24 ، :شارع نور االسالم من شارع كورنٌش النٌل  -جزٌره دمحم  -الوراق
 - 614احمد رٌاض ذكً سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشارع السٌاحً-كرداسه
 - 615محمود دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع المدرسه ناصٌه شارع عمر شكل _المنٌب

 244291وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244254وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 616عبدالكرٌم دمحم عبدهللا خٌر هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :كارته ابوؼالب منشاه المناطر امبابه

 244286وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 617مصطفً سٌد عبدالرحمن سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244251وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :ش المنشٌه طرٌك كفر طهرمس شمه بالدور الحاي عشر فٌصل
 - 618دمحم عادل عبدالمنعم ابوسرٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 12 ، :ش سلٌمان اباظه الدور االرضً الدلً
 - 619ناصر رشاد كامل عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش عبدربه مع حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل
 - 611هٌثم دمحم عوض دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 356 ، :ش الملن فٌصل الطالبٌه البحرٌه فٌصل

 244259وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 244229وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244276وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 611خلٌل ابراهٌم دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  238339وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  2شارع حموده مدٌنة الرحمن طوابك
 - 612الهامً نصر علً عبدالمجٌد ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244297وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 79 ، :ش االمٌره فادٌه متفرع من ش سٌد ؼنٌم نزله السمان الهرم
 - 613رٌهام هانً عبدالمنصؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ابو رواش المنطمه الصناعٌه

 244278وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 614عبد الرحمن دمحم سٌد محمود الدهشورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع الرٌان _طرٌك البراجٌل _اوسٌم
 - 615دمحم سعد احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 15 ،شارع الجامع عزبة جبرٌل اخر فٌصل

 244288وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل

 244284وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 616عمرو صالح الدٌن ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش جامع الرحمن  -م كرداسه

 244262وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 617علً وجٌه مصطفً عبدالعظٌم الصوفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 8 ، :ش تمسٌم الجمعٌه كفر طهرمس فٌصل

 244277وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل

 - 618عمرو صابر حافظ عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :ش رمزي فرج الهرم

 244289وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 619اسماء عبدالعزٌز السٌد هشٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ش طه لندٌل من ش الثالثٌنً العمرانٌه

 244295وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
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ٌ - 621وسؾ دمحم ٌوسؾ داود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244372وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 21 ، :شارع الصاوى من الخولى  -بشتٌل  -وراق العرب
 244263وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 621اسالم ٌوسؾ حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :كوبري عابدٌن  -م كرداسه

 - 622رومانى انور تماوى فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223613وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان  /السوق التجارى المدٌم شرم الشٌخ محافظة جنوب سٌناء بنشاط بٌع هداٌا براسمال
 251111مائتان وخمسون الؾ جنٌه الؼٌر
 - 623محسن صابر حسٌن على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 37 ، :ش احمد لطفى السٌد المساحه الهرم
 - 624دمحم ناجً ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :مكرر ش ابو بكر الصدٌك من ش عمان الدلً

 244258وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 244271وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 625رمزي حامد عبدالبالً علً الصوابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 9 ، :ش ابوالهول السٌاحً الهرم

 244298وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان

 - 626دمحم جهاد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244287وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 1 ، :شارع السالم ناصٌه من شارع المالحٌن _العمرانٌه
 244268وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 627اسالم حسن دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشٌخ عبد العزٌز  -وراق العرب  -الوراق
 - 628عزالدٌن دمحم حسن عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش استودٌو االهرام

 244249وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 629محً الدٌن عبدالحمٌد محمود السمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 16 ، :ش ابن بطوطه ش الهرم فٌصل
 - 631عبد النبى جمعه عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشارع الجدٌد كرداسه الجٌزه
 - 631عادل السٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 24 ، :شارع الجهٌنى -الثالثٌنى -عمرانٌه

 244281وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان

 244261وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244311وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 632اسالم دمحم اسماعٌل على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح 5 /شارع المهندس  -كورنٌش النٌل -الوراق

 194554وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 633فاطمه عبدالحمٌد سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 45 ، :شارع احمد الزٌات  -بٌن السراٌات

 244375وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 634حسن حسن حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185974وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :أ شارع كامل سالم ابراهٌم من نبٌل طه -المطبعه  -فٌصل
 - 635خلٌفه سالم عبدالعلٌم مهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المهندس جوهر ابراهٌم من ترعه الزمر بشتٌل البلد

 244255وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 636عبدالعزٌز محمود احمد فرؼلً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244265وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 9 ، :ش خالد مختار عزبه العسٌلً برن الخٌام بوالق الدكرور
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 - 637مكتب رحالت طارق مهدي عبدالعظٌم عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :ش الكرٌتً شبرامنت

 244252وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل

 - 638رومانى مكرم شكرى حبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244257وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 1 ، :شارع عبد الرحٌم على من شارع البصراوى _المنٌره الؽربٌه_امبابه
 - 639طه حسٌن احمد علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش احمد علً حسٌن كعبٌش الطوابك فٌصل

 244362وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 641اشرؾ سمٌر بربر مالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :ش ابناء سوهاج من دمحم فؤاد عمرانٌه العمرانٌه

 244291وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244261وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 641امٌن جمعه عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الدكتور السباعً  -ارض اللواء  -امبابه

 - 642احمد بٌومى احمد عباس بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اوسٌم  3ش ابو حطب زاوٌة ثابت

 244217وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 643عٌسً عاطؾ عٌسً جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :ش االشول مشعل الهرم

 244296وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 644جمال عبد الحمٌد على صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع شرٌؾ_كفر طهرمس_فٌصل

 244371وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 645ممدوح ابراهٌم جٌد معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244313وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 4 ، :شارع السالمه من شارع مدرسه النجاح _وراق العرب
 - 646جٌهان عبد التواب محمود ادرٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244338وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع عمر بن الخطاب _صفط اللبن _بوالق الدكرور
 - 647احمد كمال على توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :شارع شهاب ناصٌه الفتح  -المهندسٌن

 244319وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244357وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 648امنٌه حسام عٌد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 311 ، :شارع الهرم_عمارات االتحادٌه_الهرم

 244368وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 649تامر زٌنهم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش عبدالؽنً حسن العمرانٌه
 - 651سٌد صالح حسانٌن اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الشارع السٌاحى _كرداسه
 - 651مدحت اسحك ابراهٌم مسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش الزهور من ش االلصر امبابه
 - 652حسٌن الحسٌنى دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع التل_وراق العرب_الوراق
 - 653دمحم عبد هللا دمحم عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 45 ، :شارع امام عبد الحمٌد _وراق العرب_الوراق

 244335وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
 244413وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244317وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244316وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 654اٌمان محمود بكرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244315وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 42 ، :شارع حسن عبد هللا من االمام الؽزالى _المنٌره الؽربٌه
 244369وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 655اسرسٌد لناوي علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور

 - 656عبد الناصر عبد العزٌز عبد المنعم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع عبد الفتاح شعراوى _طناش_الوراق

 244314وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل

 - 657دمحم نصر حنفً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244354وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 2 ، :ش ابن خلدون من متولً الشعراوي اللبٌنً فٌصل
 - 658امٌره السٌد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش صالح فكري االخالص الطالبٌه الهرم

 244344وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 659دمحم مؽربى عبد هللا رجب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع احمد عبد المادر_اوسٌم_بشتٌل

 244341وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 661سٌده رمضان دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244312وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع صابر رحٌم من شارع الجمعٌه الزراعٌه _بشتٌل_اوسٌم
 - 661كرٌم خلٌفه توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244326وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :ش الشرٌؾ اول طرٌك بشتٌل المنٌره الؽربٌه امبابه
 - 662اٌمان نعٌم متً عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش النور خلؾ الدائري وراق العرب

 244353وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 663اسالم سعد برٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اوالد عٌسً منشاه المناطر

 244313وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 664منً حسنً رجب عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 114 ، :ش برنست مساكن كفر طهرمس فٌصل

 244345وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 665محمود دمحم رفاعى سعد الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244351وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع الجمهورٌه بجوار مسجد الرحمه منشاة المناطر
 - 666فٌان جمال الدٌن المصطفى دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244311وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :وحده رلم  7بالدور االول بمبنى فرست مول طرٌك كفر طهرمس_الطالبٌه
 - 667دمحم السٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 33 ،ش عثمان محرم عمرانٌه

 244371وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 668شعبان احمد احمد ابو خضرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244359وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش داٌر الناحٌه بجوار مسجد احمد جاد محسن برطس
 - 669دمحم خلؾ رفاعً علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش دمحم ٌسري من ش العروبه الطالبٌه

 244346وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 671حسٌن دمحم منصور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244318وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 39 ، :شارع الزهور من ترعه عبد العال _شارع العشرٌن_فٌصل
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 - 671محمود احمد عطٌه عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244318وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :شارع عمبه بن نافع من شارع السوق  -سمٌل  -م اوسٌم
 - 672سٌد ممدوح سٌد خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 39 ، :ش خاتم المرسلٌن العمرنٌه

 244366وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 673دمحم شعبان توفٌك خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ذات الكوم _مركز منشاه المناطر

 244352وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 674احمد جاد ثابت سوٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش الحاج عبدالمحسن خطاب بشتٌل اوسٌم

 244361وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244373وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 675ادهم عالءالدٌن سعٌد البٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اعمارات البترول شارع عبدالمنعم سند -العجوزة

 - 676عماد عاطؾ عطا هللا جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر51 ، :أ شارع رحاب االٌمان _وراق العرب _الوراق
 - 677دمحم كولٌب الزناتى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش داٌر الناحٌه مسجد االربعٌن برطس م اوسٌم

 244314وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244358وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 678هانى دمحم عٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186878وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان شارع سعد نصار من شارع ترعه السواحل بنشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعه 19
والفمره  36من المجموعه 6برأس مال 511111
 - 679عادل خلٌل موسً خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش حسن هنٌدي وراق العرب الوراق

 244331وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 681احمد دمحم عبدالموجود بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر11 ، :ش حمدي من ش مسجد التوبه وراق العرب
 - 681دمحم عبده سلطان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :شارع كمال منصور_العمرانٌه

 244324وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 682خالد ابوالفتوح عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 48 ، :ش الهرم خلؾ فندق اتون اللبٌنً الهرم
 - 683ربٌع عبدالعظٌم عوض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ش حسانٌن العطار المجزر االلً
 - 684عصام على محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الجٌزة ش الواحد االحد كفر المفتى

 244333وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244397وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244321وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244349وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 685عبدهللا دمحم موسً عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244327وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :ح ابو زٌد من ش رمضان الشٌخ المنٌره الؽربٌه امبابه
 - 686عادل سٌد فرج ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح 18 /ش العمده مٌت عمبه

 217611وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 687عادل سٌد فرج ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء  3ش عرابى فرحات جزٌرة الدهب شمة 31

 217611وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 688بدر عبد الفتاح عبد الاله حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  228963وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  1 /ش احمد عبدالؽنً الصفطاوي ارض اللواء العجوزه
 - 689دمحم السٌد ؼتورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  131141وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  2122ش االرلم المعراج شمه رلم  4الدور االول المعادي
 219381وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 691رجب فٌصل ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع حسن الصٌفى _ترعه الزمر_بشتٌل البلد

 - 691عادل احمد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244348وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 15 ، :شارع عبد المنجى ابراهٌم _وراق العرب _الوراق
 - 692محمود جمٌل عبد العزٌز هٌكل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الجٌزه ذات الكوم مركز منشاة المناطر
 - 693جبر حسنٌن سٌد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 52 ، :شارع جمال عبد الناصر _بوالق الدكرور

 244351وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244321وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 694هانى دمحم عٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186878وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع سعد نصار من شارع ترعه السواحل _الوراق
 - 695هشام ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 73 ،ش ترعه السواحل وراق الحضر

 244334وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 696معتز وفدى عباس عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198996وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء فرع بالعنوان التالى  /محل رلم  21بلون  33مساكن كفر طهرمس  -فٌصل
 - 697محمود رجب عٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244342وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 7 ، :ش الشٌخ الطبالوي متفرع من وادي النٌل المهندسٌن
 - 698عبدالرحمن عبدالستار عبدالرحمن رضا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :المنصورٌه منشاه المناطر امبابه

 244343وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل

 - 699خالد ؼرٌب دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244311وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 12 ، :شارع حسٌن سلٌمان من شارع ابراهٌم جوهر_الجمعٌه الزراعٌه_بشتٌل البلد
 - 711ابانوب عماد راضى تاوضروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 13 ، :شارع المتحدون من ذو النورٌن من سلٌم _فٌصل
 - 711عمرو سٌد كامل احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :ش العروبه العمرانٌه
 - 712منصوره عبدالحافظ على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح ش النادي الذٌدٌه اوسٌم

 244367وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 95676وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 713محمود خلٌفه بكرى نورالدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  446ش االهرام ابراج نصر الدٌن-الهرم
 - 714اٌمن نبٌل جندى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 32 ، :شارع كورنٌش النٌل _وراق الحضر_الوراق

 244319وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244341وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 244347وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 715رضا كمال احمد عبد المبدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244395وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع مصطفى شركس من شارع عمر بن الخطاب _بوالق الدكرور
 244331وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 716دمحم على فتحى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 28 ، :شارع البصرة _شمه رلم _ 5المهندسٌن

 - 717نبٌل اسامه نبٌل فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244315وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع دمحم على بجوار ممهى دمحم شعبان  -ابو النمرس
 - 718احمد عبد الفتاح عبد الحاكم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244431وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :شارع حامد متفرع من شارع الشمندى _وراق العرب
 - 719رضا جمٌل ابراهٌم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244381وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 72 ، :ابراهٌم دوسو بجوار محمود ٌ 26ولٌو البراجٌل اوسٌم
 - 711هانً نصر دمحم مصطفً ابو صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الشارع السٌاحً كرداسه
 - 711خالد رجائى محمود احمد طلعت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع المومٌه العربٌه _وراق العرب_الوراق
 - 712هانً مورٌس شاكر تادرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش احمد جمال امتداد الوحده م غ امبابه
 - 713حاتم شبل علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ذات الكوم منشاه المناطر

 244388وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
 244417وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 244386وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244377وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 714خالد حلمى عبدالحلٌم عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :ش ترعه السواحل جزٌره دمحم الوراق
 - 715احمد دمحم ذكً دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :ش المدٌنه جزٌره الوراق الحضر الوراق

 244412وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 716رافت مٌخائٌل عزٌز عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع دمحم عبده من شارع النصر الوراق الجٌزه
 - 717عٌون دمحم دمحم طلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العمرانٌه رلم  2ش دمحم عبد المنعم ع غ

 244389وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 233161وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 244387وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 718مدحت سعد عبدالمنعم شهاب الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244411وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :مناشً البلد بجوار صٌدلٌه د /علً عبدالعزٌز منشاه المناطر
 - 719مٌنا مورٌس سفٌن ابو حدٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش سٌد محمود من ش ابناء سوهاج عزبه المفتً

 244415وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 721احمد دمحم بٌومً عبدالمادر زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش مسجد الرحمن مٌت لادوس ابو النمرس
 - 721شعبان عبد العزٌز حمٌده عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :صفط اللبن _شارع عبد العزٌز بجوار مسجد الباجور

 244412وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
 244423وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
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 - 722دمحم السٌد ؼانم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 24 ،ش شهاب ابراج بالتنٌوم المهندسٌن

 244429وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 723سعاد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243962وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان شارع الحسٌن بن على _نزله السمان_الهرم بنشاط بماله براس مال خمسه االؾ جنٌها
الؼٌر
 - 724عفاؾ عبد الحافظ على عبد الحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197949وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع اوالد هٌبه _الوحده المحلٌه _البراجٌل _اوسٌم
 - 725محمود دمحم عبدالوهاب عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :محل بالعمار  11ش العشرٌن مدكور فٌصل
 - 726عمرو سعٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 16 ، :ش الناحٌه نكال منشاه المناطر امبابه

 244398وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 244431وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 727دالٌا دمحم ابراهٌم خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :نكال_منشأه المناطر

 244426وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 728دمحم حسنى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش حسٌن الترساوي االرٌزونا فٌصل

 244418وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 729خالد سٌد دمحم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش  6اكتوبر من ش عشرة-وراق العرب

 244593وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 731سعٌد مصطفً عبدالجواد مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 13 ، :ش المشاٌه جزٌرة دمحم الوراق

 244417وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 731محمود شعبان سعد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197912وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الرئٌسى االخر الكائن فى المنصورٌه شارع الطابونه الؽربٌه امبابه
 - 732حسٌن سٌد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  215973وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /العزٌزٌه البدرشٌن طرٌك المرٌوطٌه
 - 733زٌنب عبد الوهاب نبٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  171681وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان شبٌن المناطر _الملٌوبٌه بجوار لاعه الجزٌرة بملن/ابراهٌم مصطفى ابراهٌم
 - 734مصطفً حامد عبدالسمٌع ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ام دٌنار الشارع الكبٌر منشاه المناطر
 - 735عمر عمر زؼبى بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع مصطفى السعٌد من اوالد سالم  -محل رلم 9

 244392وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 244385وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 736دمحم السٌد رمضان عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244399وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 91 ، :ش برنشت من ش مساكن كفر طهرمس شمه بالدور االول بعد االرضً بوالق الدكرور
 - 737وائل جمال محمود لرنً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش رامز من العراق المهندسٌن
 - 738سعٌد صالح احمد محجوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الشارع العمومً امام مطحن برطس اوسٌم

 244414وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244416وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 739جرجس مٌالد عزٌز حبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244416وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش سٌد محمود من ش ابناء سوهاج عزبه المفتً الوراق
 - 741جابر على احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :شارع عبد المنعم فتح الباب بوالق الدكرور

 244376وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244421وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 741عمرو دمحم بدٌري رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :سالٌه مكً شمه رلم  2مدخل  2بلون 119

 - 742احمد دمحم احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242995وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان رلم  4ش ابراهٌم كشٌن وراق العرب
 244491وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 743ابوسرٌع سلٌمان جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :شارع جمال عبدالناصر -المنٌب

 - 744محمود احمد فتحى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244465وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  25ش مسجد االسالم -المصرؾ-بوالق الدكرور
 - 745هانى مورٌس فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244467وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 36 ، :شارع المنطرة من شارع المسبن الزهر -وراق الحضر
 - 746ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :ش الثالثٌنً عمرانٌه ؼربٌه

 244493وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 747ارمٌا ابراهٌم عبده اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244552وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 25 ، :شارع خلٌل عبد الشافى من شارع الؽاز من شارع الجمعٌه الزراعٌه
 - 748طاهر السٌد عبدالحمٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش دمحم ربٌع بوالق الدكرور
 - 749نجوي مصطفى رمضان مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش المصرؾ المدرسه بوالق الدكرور
 - 751خلؾ دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :ح ابو سٌؾ من مجاهد ابراهٌم من الجامع امبابه

 244457وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
 244466وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 244435وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 751دمحم حسن جابر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244443وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 9 ، :شارع احمد النحاس اللٌبى _فٌصل شمه بالدور 3
 - 752هشام ناصر دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التحرٌر ناصٌة ش العشرٌن بوالق الدكرور
ٌ - 753وستٌنا وجٌه كامل خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :شارع الكابالت  -وراق الحضر

 244485وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 244551وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 754سماح مصطفى عبدهللا مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244459وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رلم  6ش عمر بن الخطاب ترعه عبدالعال بوالق الدكرور
 - 755احمد ابراهٌم عبد الصبور حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع النصر من وراق العرب

 244492وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

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

104

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 244488وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 756عٌد زٌنهم الشربٌنى خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ذات الكوم -م امبابه

 - 757دمحم فاروق ثابت الدروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  219753وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  5/4شارع انور المفتى _مدٌنه نصر _الماهره
 - 758فادٌه فاٌز نخله خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244468وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع بورسعٌد من شارع مسبن الزهر -وراق الحضر -الوراق
 244471وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 759امل سعد حماد دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش دمحم الدره الحفرٌه بشتٌل البلد امبابه

 244493وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 761ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الثالثٌن  -عمرانٌه ؼربٌه

 - 761عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :شارع على البربرى  -الهرم

 244489وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 762محمود صفوت مصطفى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع سعٌد على -الهرم

 244491وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 763احمد دمحم دمحم حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  188466وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان شاطًء سً جل العائالت_فندق سً جل بملن دمحم حسن موسى ابو عطوة
_السماله_الؽردله بنشاط اكوا سنتر لاللعاب المائٌه والرحالت البحرٌه بسمه تجارٌه سً كرٌزى براس مال خمسون الؾ جنٌها
الؼٌر _البحر االحمر
 - 764نصر حسن نصر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 386 ، :ح هضبه االهرام
 - 765العفٌفً للتورٌدات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش التل وراق العرب الوراق
 - 766فوزى ودٌع نخله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 44 ،شارع االنوار الدمحمٌه العمرانٌه

 244455وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244487وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 244452وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

ٌ - 767سري جابر متولً عبدالرحمن بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :ش حامد عبود مٌت عمبه العجوزه
 - 768باسم وجدى سامى بحٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 23 ، :شارع داود زكى -وراق الحضر  -الوراق

 244536وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 769مروه محمود محروس عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 22 ، :ش فتحً تهامً المعتمدٌه كرداسه
 - 771دمحم عطٌه عبدالسمٌع مدكور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ابراج الرحمانٌه المرٌوطٌه فٌصل
 - 771بطرس حافظ ودٌع عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 47 ، :شارع االنوار الدمحمٌه -برج العز -العمرانٌه

 244481وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 244515وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 244543وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 218461وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 244589وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 772محسن حسنى عوض على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 64 ، :شارع ابو المحاسن الشاذلى _العجوزة
 - 773جمال عبدالناصر شعبان مراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش احمد ؼراب البراجٌل اوسٌم

 244514وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 774ابو المعالً احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 13 ، :ش دمحم فرٌد امبابه

 244544وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 775جمال ماركت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2ش سالم من ش دمحم حمدي حدائك جزٌره الدهب

 244513وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :

 244541وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 776احمد نصر احمد دسولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور

 - 777محمود صابر ابراهٌم عبدالكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 91 ، :شارع خاتم المرسلٌن  -الهرم

 244551وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 778اسعد جمعه حسن عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اصبح  9 /ل حدائك االهرام زمام نزله السمان الهرم

 236973وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 779مصطفً راؼب علً مختار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور

 244542وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 781هرٌدى حنفى هرٌدى عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع دمحم شكرىالبصراوى  -امبابه
 - 781حسام حسن عبدالحفٌظ ثابت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش دمحم عثمان من ش ترعه السواحل الوراق
 - 782عمر بركات ابوزٌد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 84 ، :شارع مصدق_الدلى

 - 785احمد كامل دمحم كامل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  5ش محروس شلش وراق العرب

 244553وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244557وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 783فاطمه دمحم محمود الموصلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 64 ، :شارع ابو المحاسن الشاذلى _العجوزة
 - 784نجوى ابراهٌم احمد عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :حالٌا  1سابما دمحم بشندى  -وراق العرب

 244549وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 244588وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 242781وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244578وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 786عزه سٌد عبدالباري احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش العاشر من رمضان وراق الحضر الوراق

 244554وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 787دمحم بدر الدٌن عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :شارع  6اكتوبر -عتمان محرم -الطالبٌه

 244559وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 788اٌمن دمحم مرسً عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 33 ، :ش عثمان محرم العمرانٌه

 244541وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 789خٌرٌه دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 87 ، :ش امتداد عز الدٌن عمر اسباتس-الهرم

 244592وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 791مصطفى على كامل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 32 ، :ش مسجد الرحمن من ش د/الشٌن

 244584وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 791احمد جمال دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :رلم  4ش السٌنما وراق العرب

 244579وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 244582وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 792صابر سٌد عبدالؽنً احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الوحده الصحٌه وراق العرب الوراق

 - 793حسٌن احمد عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239942وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان  1شارع كفر السلمانٌه الوراق الجٌزه ٌراس مال  12111بنشاط صٌانه معدات واجهزه
خاصه بالمؽسله
 244583وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 794عبٌر دمحم عبدالنبً مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش ابو العال اللبان من ش جمال عبدالناصر الوراق

 - 795منال احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244585وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :رلم  2ش محمود الشرٌؾ تاج الدول خلؾ لسم امبابه ش المدارس
 - 796مصطفى حسن احمد لدرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88493وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان محرم بن سٌتً كارفور االسكندرٌه رلم  F211طرٌك االسكندرٌه الصحراوي بنشاط
مطعم ماكوالت براس مال  11111جنٌه بسمه تجارٌه كٌلو كباب
 - 797مصطفى حسن احمد الحداد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88493وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان محرم بن سٌتً كارفور االسكندرٌه رلم  F211طرٌك االسكندرٌه الصحراوي بنشاط
مطعم ماكوالت براس مال  11111جنٌه بسمه تجارٌه كٌلو كباب
 - 798دمحم خالد سلٌم عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244562وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ابو رواش طرٌك مصر االسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 28
 - 799عمٌل صابر عبدالوهاب عمٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :ش حسن فرٌد امبابه
 - 811احمد حلمً دمحم خٌرهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش بالل من الملكه بوالق الدكرور

 244611وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 244611وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 811مجدى فوزى متى بسخرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :شارع الجمهورٌه  -الحوامدٌه

 244636وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 812احمد عبد العاطى احمد مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212411وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  16 /ش عمر بن الخطاب من الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب
 - 813هدى سعد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  162411وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن  9شارع علوى من شارع عدوى سلٌم _ع غ
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 - 814هدى سعد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  162411وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء المركز الرئٌسً االخر بالعنوان المنطمه الصناعٌه الثالثه _مجمع كرنفال وحده رلم  2212الدور االول المجمع
الثانى _مدٌنه 6اكتوبر
 - 815مصطفى سمٌر حمٌده عبد الممصود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش الكورنٌش مصرؾ اللبٌنً شبرامنت

 228334وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 816رامى موسى امٌن عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223161وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  2ش احمد عرابً البراجٌل اوسٌم بنشاط تصنٌع مالبس جاهزه براس مال
 111111جنٌه
 - 817مشرلى عزٌز مشرلى نجٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244666وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :العمرانٌه رلم  8حارة مشرلى نجٌب من ش اسوان من ش المصانع ع ش
 - 818رومانى عوٌضه حكٌم عبدالمالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 8 ، :شارع مراد ابراهٌم -وراق الحضر  -الوراق

 244535وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود حنفى فؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181863وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :لطع
ؼٌار سٌارات استٌراد
 - 2دمحم خالد دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241126وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :اضافة
صٌانة كمبٌوتر وااللكترونٌات والدعاٌة واالعالن ماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت (موافمة امنٌة رلم  618لسنة )2118
 - 3دمحم جالل دمحم المراكب ابو ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  222497وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح جرش خامات اعالؾ مواشى
 - 4السٌد صالح السٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193787وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه التصدٌر
 - 5عبدالرحمن دمحم دمحم عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241321وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مخبز طبالى
ٌ - 6سرا عبدالرحمن حمزه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243251وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تسوٌك فى مجال االستثمار العمارى دون االنترنت
 - 7عمر حامد على على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  215727وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ االستٌراد
 - 8خالد عبد العظٌم امٌن محمود صمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  215989وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضاؾ صٌانة سٌارات
 - 9سعٌد مدحت عبد الرشٌد عزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243166وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح محل مالبس جاهزه
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 - 11فاطمة دمحم عبد الهادى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  182998وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح/تورٌدات عمومٌه وخدمات تسوٌمٌه لحساب الؽٌر(ماعدااالنترنت)
 - 11دمحم محمود دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196824وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط متعهد نمل عمال
 - 12دمحم حسن عواد مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  227931وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح تحضٌر وبٌع مأكوالت بدون جلوس
 - 13محمود سعد بدر عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243352وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح /اتٌلٌه
 - 14محمود حسن سعٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  156164وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضاؾ مماوالت وسنتراالت وٌتم التعامل مع الجهات الحكومٌه
 - 15ولٌد جمال عبد اللطٌؾ على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  218291وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه/متعد نمل عمال
 - 16فهد شموم عبد هللا هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  158534وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح تورٌد مالبس
 - 17اسماعٌل احمد عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  169611وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط /اٌجار جراجات وساحات انتظار
 - 18اٌمن دمحم عرٌان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242719وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبج /تجاره وتورٌد الحدٌد
 - 19على كمال الدٌن محمود هدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  217982وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ االستٌراد
 - 21هند وجدى مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213956وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضاؾ تورٌدات عمومٌه
 - 21حسٌن مصطفى احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  216813وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه/متعهد نمل عمال
 - 22مصطفى ابراهٌم محمود حنفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239463وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط /تورٌد مالبس جاهزه وتصنٌع لدى الؽٌر
 - 23دمحم عبد الحمٌد دمحم الحنفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223454وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضاؾ اعمال الطباعه
 - 24عمرو عٌسى علوان عبد الحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  237597وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مصنع مالبس جاهزه
 - 25نجالء دمحم على على عبد العاطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  217251وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح/تورٌدات ادوات كهربائٌه وتبرٌد
ٌ - 26اسر احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239734وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح تورٌدات كتابٌه ومكتبٌه
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 - 27تامر احمد سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  174931وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح بماله تموٌنٌه
 - 28سامى سالم صالح لٌله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  217625وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح/تشؽٌل معادن
 - 29شعبان دمحم فرجانً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  172138وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضاؾ /تورٌد مواد ؼذائٌه
 - 31عمر شرٌؾ دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  227111وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضاؾ مكتب متعهد نمل عمال
 - 31احمدعبدالرحمن عبد اللطٌؾ محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  225141وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح/تصنٌع العدد الٌدوٌه
 - 32احمد كمال دمحم احمد خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223343وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه /جمع لمامه
 - 33مكتب الطٌب للتورٌدات العمومٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  221664وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط /االستٌراد  -اضافه نشاط /اعمال التكٌٌؾ والتبرٌد (تورٌد وتركٌب وصٌانه )
 - 34دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  231371وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ
االستٌراد واضاؾ تورٌدات عمومٌه
 - 35نارٌمان احمد وصفى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  217493وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه االستٌراد
 - 36هناء رمضان عبد التواب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  234133وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه التعبئه والتؽلٌؾ ما عدا مجاالت الطباعه
 - 37جمال دمحم عبد الحفٌظ محجوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194313وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه مماوالت تشطٌبات داخلٌه ودٌكور للنشاط االصلى
 - 38احمد صالح اسماعٌل حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213717وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مؽسله سٌارات
 - 39ابو بكر عاصم على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  237191وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح تط\وٌر عمارى ( بٌعوشراء االراضى وتنفٌذ المبانى )
 - 41اسامه حسن حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241917وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط /تاجٌر مالعب وصاالت رٌاضٌه
 - 41اٌمن محمود عطٌه محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243931وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تشطٌبات معمارٌه
 - 42دمحم حلمى دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  229542وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه المماوالت للنشاط االصلى
 - 43احمد رفعت عبدالواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242143وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مخبز سٌاحى
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ٌ - 44اسر رشاد دمحم دمحم كٌالنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  234128وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح/بماله
 - 45ثناء اٌلٌا عدلً رسله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242131وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح /خٌاطه وتطرٌز المالبس
 - 46محمود حجاج عبدالجلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  123411وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى /مكتب توزٌع كتب ونشرها
 - 47محسن دمحمى جمعه شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186423وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط /االستٌراد
 - 48محمود عبد الفتاح ابو زٌد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212242وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح /مشؽل مالبس
 - 49مؤمن حسٌن احمد محمود ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223847وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح مطعم
 - 51مؤسسة ابو زٌد انتر بٌلد لمعدات البناء  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  223847وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح مطعم
 - 51عادل ثابت ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  158234وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط ادوات منزلٌه وبالستٌكٌات على النشاط الرئٌسً االخر
 - 52هدى سعد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  162411وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح/تصنٌع وتجارة لعب اطفال ٌدوٌه وبالستٌكٌه والتصدٌر
 - 53حسٌن عبدالسالم محمود عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242474وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضافه نشاط /التورٌدات العمومٌه
 - 54احمد نبٌل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  231133وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح سوبر ماركت ومواد ؼذائٌة
ٌ - 55حٌى دمحم ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239449وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط تجاره اجهزه كهربائٌه
 - 56هالل فتحى امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  172119وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :اصبح
تصنٌع الفاص من الجرٌد
 - 57عاكؾ عبدالحكٌم دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  37557وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ/االستٌراد والتصدٌر
 - 58امٌر عزت داود شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  227722وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح/مالبس جاهزه
 - 59مصطفى عبد الحمٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  182146وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط/اٌجار سٌارات لحساب الؽٌر بالعموله
 - 61عادل ابو عوؾ لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  171466وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح مكتب تصدٌر وسلع معمرة
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 - 61عزٌزه عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  116849وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه اكسسوار موبٌل
 - 62عبد العظٌم محمود احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  226376وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد والتصدٌر
 - 63هٌام فارس عبد العزٌز ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  234881وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضافه خدمات نظافه
 - 64احمد الولٌد لتجارة الحدٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  215715وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ االستٌراد
 - 65فطٌن جالل جودة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  164911وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه فرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه وتالجه خضار وفاكهه
 - 66راندا دمحم عبدالرحمن سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244159وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه االستٌراد
 - 67احمد امٌن بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  167828وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح مكتب مماوالت عمومٌه متكامله
 - 68عمر ابراهٌم دمحم حسن ؼرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195154وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تورٌدات معدات وتورٌدات عمومٌه
ٌ - 69وسؾ لمعى بدروس منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177971وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مصنع مالٌات ومفروشات وستائر
 - 71عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244199وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضاؾ االستٌراد
 - 71على خلؾ احمد حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  228286وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط/مكتب رحالت
 - 72عبد الناصر رشاد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  135757وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح تورٌد وتركٌب رخام وجرانٌت
 - 73احمد جمعه محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243916وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه المماوالت العامه
 - 74ابراهٌم احمد دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  111486وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضاؾ/تورٌد وتركٌب الومٌتال
 - 75عبد الفتاح محمود عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  54118وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مكتبه
ٌ - 76اسر ابراهٌم فهٌم حسانٌن جامع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  176161وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه مكتب متعهد نمل عمال
 - 77فؤاد حسنى عبد التواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  144115وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح /اداره كافٌترٌات ومطاعم ومنشات سٌاحٌه ولاعات افراح ومدن ترفٌهٌه
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 - 78كمال عبد هللا مرزوق حجاج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211411وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :الؽاء نشاط االستٌراد
 - 79احمد عبد التواب عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  149861وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ الرحالت
 - 81طارق ٌحى حسن فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  154267وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط بٌع جمٌع انواع المالبس الحرٌمى
 - 81حسن حسن حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185974وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عامه
 - 82رفعت ابراهٌم فرج ارمٌنوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195614وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح/اجهزة كهربائٌه بالعموله
 - 83محمود على محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  219171وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح /مماوالت زراعٌه وتنسٌك حدائك وتورٌدات عمومٌه ومكافحه حشرات
 - 84دمحم على فرؼلى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  187716وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح /مخبز طبالى ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم
 - 85دمحم سٌد حسن على زمزم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243857وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط /خدمات بٌئٌه
 - 86دمحم احمد حسٌن عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  227486وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصٌح تشؽٌل وتورٌد المعادن
 - 87احمد محمود عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  224144وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مخبز بلدى
 - 88حسٌن فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  152477وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :اصبح
تورٌدات عمومٌه و دٌكورات افراح
 - 89على ابراهٌم دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  225212وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ االستٌراد
 - 91عبد المنعم ربٌع دمحم شتلة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  218111وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مخبز طبالى ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم
 - 91عادل سٌد فرج ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  217611وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح /تورٌد المواد الؽذائٌه والمجمدات
 - 92صباح عبد الرحمن دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  222616وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح /مخبز طبالى ٌعمل ضمن منظومه الخبز المدعم
 - 93بدر عبد الفتاح عبد الاله حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  228963وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح  /مكتب نمل عمال وشراء وبٌع وتاجٌر سٌارات لحساب الؽٌر
 - 94اسماء عبد المنعم احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243856وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه خدمات بٌئٌه
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 - 95اسماعٌل صباح اسماعٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243545وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط رحالت
 - 96دمحم عبد الفتاح عبد الرحمن سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  239291وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه تورٌد مالبس بالجمله ولطاعى
 - 97زٌنب صالح حنفً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241325وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه مهمات ومستلزمات مكتبٌه
 - 98مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185171وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط /تنظٌم معارض
 - 99اصبح /مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت العمومٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185171وفً تارٌخ 21181122تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط /تنظٌم معارض
 - 111دالٌا حسن علً حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  242748وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اصبح/ورشه تمطٌع وطباعه كرتون
 - 111كارم عبد السالم عبد المجٌد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198735وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضافه تشكٌل وتشؽٌل المصوؼات والمعادن
 - 112وائل عبد العظٌم حسٌن سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241555وفً تارٌخ 21181123تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه االستٌراد فٌماعدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه 6
 - 113سامٌه عبد المجٌد عبد المحسن بطٌخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  227671وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضافه نشاط /بماله
 - 114احمد شعبان محمود الشرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213991وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح /تورٌدات و انظمه اطفاء و انذار فٌما عدا السلكٌه و الالسلكٌه
 - 115ثروت عطٌه دمحم عواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243118وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح مكتب تورٌد احذٌه
 - 116ثروت عطٌه دمحم عواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243118وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح  /مكتب تورٌد احذٌه
 - 117احمد شحاته دمحم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  123843وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ تشاط التصدٌر واالستٌراد
 - 118احمد موتورز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  123843وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ
تشاط التصدٌر واالستٌراد
 - 119جمال دمحم اسماعٌل سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181323وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ االستٌراد والتصدٌر _اضافه نشاط االستثمار العمارى
 - 111اسعد جمعه حسن عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  236973وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح  /االستٌراد والتصدٌر جمٌع المنتجات  -تجاره المالبس الجاهزه  -تجاره المعدات واالجهزه والمستلزمات الطبٌه
وصٌانتها  -التورٌدات العمومٌه
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 - 111ولٌد مزارع عبد السٌد جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213321وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اصبح /خٌاطه مستلزمات لعب اطفال (دبادٌب )
 - 112مصطفى سمٌر حمٌده عبد الممصود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  228334وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اصبح  /تصنٌع خرطوم كهرباء بانواعه وحمن بواط بالستٌن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم جمال عبد الخالك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243776وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 2عال شعراوى عبدالعظٌم شعراوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243711وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 3ترٌزا ؼبلاير زخارى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243672وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 4دمحم حسن ابوطالب دسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243716وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 5سمر السٌد فؤاد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243865وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 6نادٌه ابراهٌم حسن برعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243869وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 7جمال احمد السٌد الرضٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243741وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 8عثمان طلعت عثمان محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243794وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 9اسر عالم على محمو د  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243774وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 11منٌر خالد السٌد على ابو الروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243789وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 11مٌنا جمال عٌسً زخارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243875وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 12مالن عرٌان فتحى شكرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243876وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 13مجدى دمحم حسنً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243883وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 14احمد على جمعه متولى سعدون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243828وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 15محمود عبد اللطٌؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243892وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 16جٌهان حسٌن دمحم عبد الجبار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243912وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 17شعراوى عبدالنظٌر حسانٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243944وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 18مرٌان رافت ودٌع صبحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244188وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 19اسامه عبدالمرضى شحاته عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244131وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 21منال ماهر بالمون واصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243971وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 21دمحم عبدالرحٌم بٌومً بشندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243957وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 22دمحم حمدى عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244164وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 23حسٌن عبد الحكٌم دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244113وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 24كٌرلس ٌوسؾ معتمد ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243999وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 25دمحم عبد الكرٌم احمد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244191وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 26اسالم حسن دمحم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244268وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 27محمود المؽاوري دمحم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244174وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 28دمحم رمضان امام طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 29مصطفى احمد مصطفى عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244162وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 31احمد حسن دمحم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244138وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 31دمحم السٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244371وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 32هانً رفعت الٌاس توفٌلس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244117وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 33اسامه علً حامد عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244115وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 34معتز دمحم عبد العظٌم دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244223وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 35رمزي حامد عبدالبالً علً الصوابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244298وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 36دمحم امام عبدالؽنً زعٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243675وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 37دمحم ابراهٌم ؼازى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243713وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 38حجازى فتحى مفتاح عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243758وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 39دمحم حنفى دمحم همام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243671وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 41اسر عبد الهادى رزق راضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243681وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 41دمحم صبرى احمد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243748وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 42دمحم منصور دمحم عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243743وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 43دمحم على بكري دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243762وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 44اٌلٌا كمال داود ساوٌرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243773وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 45المختار مصطفى دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243788وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 46احمد دمحم امام عبدالؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243827وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 47فاطمه دمحم محمود دمحم مهنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243858وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 48دمحم عبدالوهاب عبدالكرٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243881وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 49احمد جمعه محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243916وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 51ممدوح صالح الدٌن دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244129وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 51احمد عاطؾ الطٌرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244133وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 52شرٌؾ عبدالمحسن احمد عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243922وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 53هانى جمال شحاته بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243934وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 54اٌهاب منصور جرجس مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244197وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 55حسنى دمحم عبد هللا موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244116وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 56ناصر عبد الفضٌل ثابت على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243969وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 57سناء دمحم مصطفى مطر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243986وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 58مدحت ابوالفتوح عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243974وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 59احمد عبد الموجود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 61عالء ماهر على جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244142وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 61دمحم حسن عبد العظٌم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243991وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 62اسماء ابراهٌم دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 63كرٌم الملوانً السٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244154وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 64عزٌزه على عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244113وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 65باسم دمحم دمحم لطب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244179وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 66مها خلٌل عباس خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 67فاطمه عبدالحمٌد سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244375وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 68ولٌد ابوزٌد عبدالهادي فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244137وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 69عبد هللا عٌسً حسٌن العكب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244181وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 71سارا جمٌل رجب ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244176وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 71حجاج عبدالفتاح مسعود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243698وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 72بدوى دمحم بدوى شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243711وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 73معتز احمد مراد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243862وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 74ماجد خلٌل احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243891وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 75صموئٌل كامل ناشد دوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243738وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 76دمحم سالم على منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243791وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 77عمرو علً سٌد دمحم السعداوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243916وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 78لوٌس خلؾ زكى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243721وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 79حسن دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243727وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 81سامح نصري بخٌت دمٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243819وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 81دمحم صالح سعد مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243841وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 82سٌد بخٌت احمد نوح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243966وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 83عبد الحمٌد نور الدٌن دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243824وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 84زٌنب علً سالم علً طلبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243961وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 85حمدٌه صابر فرج هللا كٌالنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243938وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 86حسن عبدالهادى حسن عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244192وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 87دمحم خلؾ البسٌونً خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243985وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 88عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196525وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 89سهٌر سعدان مكسٌموس عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244139وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 91محمود السٌد احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244219وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 91وفاء سمٌر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244245وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 92حسام احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  232941وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 93خالد احمد عبدالوهاب عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 94ؼرٌب امام جاد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244119وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 95ابراهٌم محروس حواش اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244166وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 96احمد دمحم ابو السعود عبد الؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244213وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 97احمد ابو ضٌؾ احمد ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244242وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 98فاطمة سٌد حسن عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244281وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 99عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244159وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111هشام ناصر دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244485وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111محمود احمد عطٌه عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244318وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 112دمحم اٌهاب دمحم عبد البدٌع الصاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244317وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 113سهام حمدى عبد الحفٌظ حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244211وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 114احمد نصر احمد دسولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244541وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 115محسن صابر حسٌن على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244258وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 116دمحم سالمة سوٌلم عواد بشٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243688وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 117اشرؾ احمد دمحم السٌد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243693وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 118اسر دمحم صالح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243733وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 119كمال دمحم مهدي بدر عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243718وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 111احمد حمدي عزت امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243913وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111مرفت نظمى رٌاض عبدالشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243783وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 112عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243785وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 113ؼاده حمدي احمد وهبه هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243816وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 114سهٌر عبدهللا حسونه سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243888وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 115حٌاه فوزى دمحم حزٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243826وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 116رانا رمضان حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243917وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 117سسعد دمحم سعد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243915وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 118دمحم على حسٌن الزمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243988وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 119شرٌؾ سمٌر عبدالهادي دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243931وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 121جرجس حنفى فتحى سعدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243949وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 121مٌنا ؼطاس حناهللا ؼطاس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244195وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 122رمضان احمد رمضان جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243943وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 123تامر شعبان احمد جبالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243963وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 124محمود سعد الدٌن ابو الٌزٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243951وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 125دمحم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 126مؤسسه عبد الهادى لطباعه مستلزمات المالبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244153وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 127على عوٌس محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244211وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 128اسالم ناصر حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244191وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 129عمر عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244181وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 131محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244125وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 131محمود عبده توفٌك عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244125وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 132احمد سٌد احمد عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244119وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 133ادهم عالءالدٌن سعٌد البٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244373وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 134دمحم عثمان سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244191وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 135دمحم صبري السٌد علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244136وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 136احمد عطٌه عبد الخالك على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244167وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 137كارم محمود موسً احمد الصعٌدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244123وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 138علً وجٌه مصطفً عبدالعظٌم الصوفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244277وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 139عمرو صابر حافظ عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244289وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 141مراد دمحمٌن ابو دهب عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244171وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 141دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243812وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 142عالء عز الدٌن عزت على لناوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243691وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 143شعبان عبد المجٌد عبد المجٌد هٌبة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243681وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 144امٌره دمحم هاشم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243793وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 145احمد مصطفى اسماعٌل عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243925وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 146عمر دمحم عبد الممصود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243782وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 147دمحم ٌحٌى احمد امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243796وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 148نادر صمر بدر عبد العزبز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243859وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 149احمد محمود عبد الجواد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243855وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 151هشام على عبد ربه طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243845وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 151عزت دمحم خلٌفه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243833وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 152ابراهٌم دمحم احمد شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243918وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 153دمحم السٌد السادات السٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243893وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 154عماد ولت مامن بمطر عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244123وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 155ؼالى ناشد وهبه فارس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243972وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 156مجدى شاكر جبره حبشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243924وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 157سعاد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243962وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 158احمد دمحم رجب هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243968وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 159دمحم امٌن عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244156وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 161راندا دمحم عبدالرحمن سٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244159وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 161اسالم ٌوسؾ حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244263وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 162محمود جالل سٌد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244172وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 163كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244164وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 164وسؾ دمحم ٌوسؾ داود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244372وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 165سٌد ممدوح سٌد خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244366وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 166شرٌؾ الشحات امٌن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244146وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 167ابراهٌم فؤاد بهى الدٌن مندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244163وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 168دمحم دمحم عبدالحً علٌوه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244185وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 169سماح مصطفى عبدهللا مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244459وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 171احمد ابراهٌم عبد الصبور حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244492وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 171دمحم السٌد ؼانم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244429وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 172اسماء عبدالعزٌز السٌد هشٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244295وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 173جمال ماركت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244513وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 174دمحم شعبان توفٌك خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244352وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 175احمد جاد ثابت سوٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244361وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 176دمحم صالح جالل الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243685وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 177حسانٌن مصطفى سٌد احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243813وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 178عالء الدٌن سٌد فرؼلى خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243814وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 179ضٌاء سعٌد حسن سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243725وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 181دمحم محمود عبد العزٌز عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243732وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 181مصطفً صابر رزق احمد شلتوت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243914وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 182احمد سٌد احمد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243723وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 183دمحم عبد التواب ابو الحسن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243811وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 184اٌهاب حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243964وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 185دمحم فراس خالد سٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243834وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 186اسامه سٌد عمر سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243851وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 187مدحت دمحم احمد علً زاٌده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243958وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 188رودى مدحت شفٌك بطرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243899وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 189بٌشوي جورج عبدالملن جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243842وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 191احمد سٌد عبد العظٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  229736وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 191مروة دمحم سٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243942وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 192اٌمن ارمانٌوس بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244186وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 193عمرو عبد الرؤوؾ دمحم عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244187وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 194دمحم محسن اسماعٌل احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243975وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 195هدي سلطان احمد ناصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 196خالد عبدالرسول عبدالستار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 197رضا دمحم صابر عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244118وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 198خالد احمد ٌسرى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243997وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 199وجدى عادل اسكندر عبدالمدوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244248وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 211عادل ابو المعاطى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  171466وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 211عادل خلٌل موسً خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244331وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 212احمد دمحم عبدالموجود بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244333وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 213مروي ممدوح ذكى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 214عماد مجدى دمحم موسى شرؾ الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244212وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 215زٌن الدٌن للرحالت ونمل العمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244124وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 216خالد حلمى عبدالحلٌم عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244389وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 217لمٌاء عباس احمد عبدالصمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244113وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 218احمد سالمه سٌد علً لدري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244264وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 219اسالم احمد اسماعٌل طلبه الجندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244214وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 211الهامً نصر علً عبدالمجٌد ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244297وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 211سٌد شامخ لرنً عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243684وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 212احمد ممدوح ابو الوفا احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243687وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 213عمرو حسٌن جاد هللا حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243752وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 214احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243797وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 215هدى دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243736وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 216جرجس لحظى فاٌز فرهود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  241791وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 217جرجس فرح مسعد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243819وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 218دمحم سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243839وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 219روضه سعٌد دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243835وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 221وجدي جابر الجوهري حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243889وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 221احمد كامل السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244128وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 222عادل فوزى ناشد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243998وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 223محمود احمد دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244171وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 224شٌماء السٌد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243976وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 225دمحم سٌد حافظ محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244135وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 226ماجد نعٌم مسعد حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 227اسٌن محب عبدالعال دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244218وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 228اسراحمد ٌونس عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244198وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 229مجدى مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244173وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 231محمود دمحم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244254وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 231رشا سعٌد حافظ احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 232دمحم جمال صابر حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244116وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 233هشام ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244334وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 234نسٌم سامح سامً اسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244148وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 235احمد رٌاض ذكً سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244291وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 236رضا جمٌل ابراهٌم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244381وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 237رأفت صالح دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244188وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 238هانً نصر دمحم مصطفً ابو صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244388وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 239اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 241اٌمن عنتر دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244149وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 241هانً دمحم عبدالمادر عرفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244119وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 242فوزى ودٌع نخله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244452وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 243مها عبد الخالك احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244215وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 244نصر حسن نصر على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244455وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 245العفٌفً للتورٌدات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244487وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 246اٌمن دمحم حامد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243813وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 247اسالم دمحم دمحم دمحم شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243717وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 248لٌزه عوض هللا نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243837وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 249عماد عبد الخاق شفٌك عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243745وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 251محسن اسماعٌل دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243717وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 251هاشم دمحم حسنٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243771وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 252احمد عماد عبد الجلٌل زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243784وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 253فراج ٌحٌى ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243815وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 254دمحم فاروق دمحم عبد الموجود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243844وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 255ولٌد محمود دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243863وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 256عصام ؼالب احمد ؼالب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  113154وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 257دمحم فرحان حماد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243918وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 258بالل جمال شحاته على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243895وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 259احمد فتحى احمد ابونجا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244125وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 261احمد حسن ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243946وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 261محمود عبدهللا عبدالكرٌم ابو السعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244194وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 262عماد فاروق بخٌت بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244196وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 263كٌرلس مالن كامل صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243981وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 264دمحم عباس شحات عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244133وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 265نٌره شاذلى عبد الستار شاذلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244199وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 266محمود سلٌمان احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244131وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 267نجالء حسٌن مرؼنً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244134وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 268نرمٌن نمر طلعت ٌونان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243993وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 269محمود خلٌفه محمود عبدالاله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244169وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 271اٌه دمحم على عالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243995وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 271احمدخلٌفه شحاته حسن سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244124وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 272وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211934وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 273دمحم عبدالحمٌد خلٌل على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244217وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 274على محمود مصطفى عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244192وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 275دمحم كمال دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244147وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 276على ٌوسؾ على ابو خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 277شحاته صالح ابراهٌم ؼازي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244151وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 278احمد المرسى امٌن ابو العزم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244241وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 279دمحم احمد ابراهٌم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244222وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 281احمد سٌد احمد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244121وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 281دمحم سعٌد دمحم عبد الؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243719وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 282حسن فتحى حسن امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243691وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 283هشام حلمً سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243836وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 284احمد دمحم رافع فتح هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243721وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 285عبدهللا دمحم امٌن صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243719وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 286اسامة دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243761وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 287حسام نبٌل كامل هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243864وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 288دمحم مخلوؾ ٌوسؾ عبد الراضً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243817وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 289صالح احمد صالح الدٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243847وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 291حسٌن فرج هللا رؼبى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243825وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 291عمر عباس انور ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243887وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 292سٌد رجب حسنى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243897وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 293مهند دمحم عبد المنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244131وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 294دمحم نبٌل حماده سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243945وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 295سٌد عبد النعٌم دمحم جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243935وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 296عاطؾ عبدالمالن اٌوب خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244193وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 297خالد عبد هللا عبد العزٌز سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243978وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 298عمرو جالل عبد التواب ابو سٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243953وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 299المطاوع ترافل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244113وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 311دمحم مصطفً عبدالمحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244158وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 311دمحم ٌحًٌ دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244189وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 312دمحم عبدالمطلب عباس محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244191وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 313زٌن الدٌن للرحالت و نمل العمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244124وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 314شرٌؾ عادل سلٌمان حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244146وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 315عمرو سعٌد كامل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244199وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 316لمٌاء طه بحر عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244374وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 317عبد المنعم عطٌه مهدى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244185وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 318عال عبد الفتاح عبد الفتاح حجاج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244182وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 319مكارٌوس ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244145وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 311عمرو دمحم بدٌري رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244421وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 311سحر دمحم احمد على عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211122وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 312عٌسً عاطؾ عٌسً جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244296وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 313طارق فتحى عثمان محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244172وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 314ابوسرٌع سلٌمان جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244491وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 315جمال دمحم عمر عبد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244244وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 316دمحم رضا سٌد صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243757وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 317نعٌمة فؤاد بطرس ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243699وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 318حٌى مصطفى دمحم السعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243715وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 319حسام الدٌن نور الدٌن عبد الصمد جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243677وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 321دمحم محسن دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243753وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 321عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243755وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 322عبدهللا احمد دمحم عبده االحمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243751وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 323امٌرة دمحم سمٌر السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243786وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 324ماهر جورج مٌخائٌل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243768وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 325فوزى سعد محمود حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243746وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 326على عبد الحى على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243751وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 327نهاد احمد ٌوسؾ ابو العنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243815وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 328منال عبد الناصر مصباح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243854وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 329مرفت نظمى رٌاض عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243783وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 331محمود عبدالعزٌز محمود عاطؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243911وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 331فتحى عبدالنبً توفٌك حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243912وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 332دمحم محمود احمد جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243823وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 333احمد دمحم حسن محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243923وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 334محى صالح عبدالمنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243987وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 335مصطفى رمضان السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244117وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 336اٌمن دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243977وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 337دمحم حافظ حماده عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243971وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 338جمٌله سامى عبد الحمٌد حنفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244115وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 339جمال عبدالمنعم دمحم مصطفى خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244161وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 341دمحم احمد محمود ناصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244114وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 341مجدي مكرم مرلس بدروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244173وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 342رامً احمد الطٌب االلفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244182وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 343كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244176وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 344وائل صالح عبد المطلب حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244161وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 345هبه محمود محمود سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244147وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 346دمحم فرٌد ابراهٌم علٌو  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244181وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 347احمد عبدالمنعم حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244181وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 348دمحم السٌد عبد الحمٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244198وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 349عاصم عبد الحك حلمى عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244193وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 351خلؾ دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244435وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 351رجاء حسن محمود الدمٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243722وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 352رحاب رٌاض سعد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243697وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 353اسالم ضٌاء الدٌن عبد الرؤوؾ حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243711وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 354عماد عادل فرحات حلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243821وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 355دمحم احمد دمحم عبدالحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243765وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 356امانى سمٌر راضى حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243772وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 357احمد ابو زٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243874وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 358احمد حسنى كمال احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243817وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 359حسام الدٌن كامل بكٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243965وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 361صالح دمحم احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243877وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 361عامر دمحم على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243917وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 362عاطؾ انور حامد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243879وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 363رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244118وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 364حامد زكرٌا حامد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243955وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 365جوده مصطفى محمود لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244157وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 366رئٌفه صالح لمعى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244118وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 367عال على ود صادق على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244158وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 368عمرو صالح الدٌن ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244262وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 369باسم دمحم دمحم لطب عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244179وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 371خالد دمحم نور الدٌن مصٌلحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244156وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 371صبري عبداللطٌؾ مصطفً فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244126وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 372احمد دمحم عبد العال السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244177وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 373منً جمال محمود محمود شافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244142وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 374اشرؾ بدرى احمد جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244183وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 375دمحم عاطؾ فاروق السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244148وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 376دمحم سعد احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244284وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 377احمد دمحم ذكً دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244412وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 378دمحم عاطؾ عبد الكرٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244216وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 379ابراهٌم احمد محروس احمد المسطاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244224وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 381جمال دمحم على سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244175وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 381فادٌه فاٌز نخله خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244468وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 382رٌهام هانً عبدالمنصؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244278وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 383عٌون دمحم دمحم طلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244387وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 384حماده رجب دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244227وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 385عبٌر دمحم عبدالنبً مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244583وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 386مدحت طه مطر ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243715وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 387عال دمحم عبدالعزٌز سٌد عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243724وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 388انهار نصر عبد الواحد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243714وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 389عالء خالد السعٌد المدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243821وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 391عالٌا عبد العاطى عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243785وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 391احمد دمحم طلبه السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243749وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 392شهدى كامل صادق فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243731وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 393مٌالد دمحم عمران الورفلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243735وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 394فاطمه سمٌر دمحم مصطفى سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243792وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 395عالء عرفه محروس عطا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243755وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 396احمد السٌد عبد الجلٌل السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243726وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 397مصطفً عٌد عبد الواحد خضر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243811وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 398احمد عٌد احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243829وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 399وداد على حسٌن سنوسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243891وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 411دمحم عبد الجواد السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244126وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 411فرج جرجس سلٌمان مسٌحه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243921وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 412امال فهمى الفار جٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243919وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 413عبد الرحمن ؼانم ابراهٌم عبد الفضٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243967وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 414احمد فؤاد عبدالؽنً حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243961وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 415رٌاض احمد رٌاض احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243956وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 416ابو رواش حمدى ابورواش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243991وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 417كمال دمحم مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243992وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 418سعٌد اسماعٌل عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 419جمال عبدالمجٌد عبدالمحسن عبدالمجٌد بطٌخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244243وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 411حسن علً حسن عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244178وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 411عبد الرحمن احمد دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243996وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 412احمد لدري احمد عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244184وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 413محمود حسن ابو دوح على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244134وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 414اسرسٌد لناوي علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244369وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 415حنان على ذكى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244189وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 416احمد فتوح دمحم فراج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244118وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 417سوزان طارق حلمى عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244247وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 418محمود عبده توفٌك عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244125وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 419هانى مورٌس فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244467وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 421خلٌفه سالم عبدالعلٌم مهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244255وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 421احمد دمحم دمحم عشٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243982وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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ٌ - 422وسؾ فتحى ٌوسؾ خلٌفة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243676وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 423عادل ٌحٌى محمود عبد البالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243678وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 424جمال مهدي دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243832وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 425دمحم اسماعٌل شولى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243873وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 426دمحم احمد دمحمٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243871وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 427سامح شولى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243852وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 428عبدالعال مهدى شاكر دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243769وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 429أحمد محمود سٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243872وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 431سمر سمٌر صابر امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243787وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 431احمد لطفى عبداللطٌؾ عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243941وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 432محمود دمحم دمحم نعمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243814وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 433احمد ربٌع عبد الممصود مباشر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243848وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 434احمد سٌد عطٌه الفرماوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243959وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 435احمد دمحم احمد احمد البهوتى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243894وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 436احمد حمدى عزت امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243913وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 437ابوبكر ربٌع عبدهللا سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243929وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 438سماح دسولى عبد الحمٌد عبد الصمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243933وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 439احمد حسٌن احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243948وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 441اسماعٌل عبد المنعم سالم مشهور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244157وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 441على زكرٌا دمحم شعراوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243984وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 442دمحم سعد ابراهٌم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  118368وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 443جمال على على بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 444بطه دمحم احمد عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243989وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 445عبد النبى جمعه عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244261وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 446عادل السٌد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244311وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 447عفاؾ راضى ابراهٌم المنسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244165وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 448راضى فوزى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244118وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 449هالل سعد حسٌن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244168وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 451عبد الرحمن صدٌك دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244179وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 451رأفت مصطفى ابراهٌم الفٌشاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244186وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 452سعٌد بشرى بسٌله خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244166وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 453فرٌده عبد الرحمن مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244174وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 454سحر دمحم احمد على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  211122وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 455صالح حامد صالح حسن الجمال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244238وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 456اشرؾ فرحان مرضى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243712وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 457دٌنا عبد اللطٌؾ عبد السمٌع دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243712وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 458دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243831وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 459محمود عصام ودٌع العدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243798وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 461هٌثم عبدالرؤؾ حمدهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243866وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 461صابر طلعت دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243734وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 462سٌد حسن سٌد توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243781وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 463شعبان صبحى كامل عبد النبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243777وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 464السٌد عبد هللا اسماعٌل دعبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243861وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 465دمحم سٌد حسن على زمزم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243857وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 466عماد حلٌم راؼب تادرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243846وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 467ولٌد سمٌر عطاهللا بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243878وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 468دمحم سعد دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243914وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 469مرٌم عبد المنعم عبد الكرٌم احمد حٌطه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244127وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 471دمحم عمار ناجى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244132وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 471كرٌم سٌد دمحم بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244176وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 472اسر مصري عبد التواب عجمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244171وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 473عادل عزت احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243932وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 474هبه كامل بشاى معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243982وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 475عبد السالم دمحم حسن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244121وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 476هانى عبدهللا دمحم ناصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244138وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 477رامى لحظى رشدى عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244114وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 478فاطمه عبدالفتاح عبدالسالم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244155وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 479امٌن جمعه عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244261وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 481دمحم على حسٌن دمحم الحلوانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244187وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 481رضا علً السٌد شرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244183وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 482حمدي خلؾ دمحم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244153وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 483رجب سعٌد عبدالنبى عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244135وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 484تامر زٌنهم محمود حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244368وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 485مٌنا ابراهٌم روفائٌل مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244144وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 486احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244162وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 487احمد فوزى احمد تمام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244162وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 488رانٌا عاطؾ مٌخائٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244269وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 489طارق عبد الناصر عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244213وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 491محمود احمد فتحى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244465وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 491تامر عادل سالم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244282وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 492ابراهٌم البداٌه دمحم جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244178وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 493دمحم جمال ابراهٌم عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244161وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 494ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244493وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 495نسرٌن عباس دمحم عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244218وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 496عالء ابراهٌم على ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244233وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 497ولٌد ابراهٌم عبدالحمٌد طلبة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  112158وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 498عبد الناصر عبد العزٌز عبد المنعم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244314وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 499دمحم نصر حنفً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244354وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 511امٌره السٌد حامد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244344وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 511مصطفى على كامل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244584وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 512احمد كامل دمحم كامل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244578وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 513دمحم مؽربى عبد هللا رجب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244341وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 514سٌده رمضان دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244312وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 515عزه سٌد عبدالباري احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244554وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 516حمام مرتضى احمد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244239وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 517اٌمن دمحم مرسً عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244541وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 518جابر على احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244376وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 519جمال عبد الحمٌد على صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244371وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 511جرجس مٌالد عزٌز حبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244416وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 511خٌرٌه دمحم احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244592وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 512ممدوح ابراهٌم جٌد معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244313وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 513سعٌد صالح احمد محجوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244416وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 514احمد كمال على توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244319وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 515اشرؾ سمٌر بربر مالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244291وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 516نرمٌن نشات ممتاز بشرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244241وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 517مصطفً حامد عبدالسمٌع ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244392وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 518امنٌه حسام عٌد عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244357وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 519شادى رفعت اسماعٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  236411وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 521احمد بٌومى احمد عباس بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244217وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 521دمحم السٌد رمضان عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244399وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 522وائل جمال محمود لرنً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244414وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 523جٌهان عبد التواب محمود ادرٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244338وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 524عمر عمر زؼبى بهلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244385وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 525عبدالعزٌز محمود احمد فرؼلً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244265وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 526شادى نبٌل فكرى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244236وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 527دمحم بدر الدٌن عوض هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244559وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 528مكتب رحالت طارق مهدي عبدالعظٌم عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244252وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 529رومانى مكرم شكرى حبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244257وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 531طه حسٌن احمد علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244362وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 531سٌد صالح حسانٌن اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244335وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 532مدحت اسحك ابراهٌم مسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244413وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 533حسٌن الحسٌنى دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244317وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 534دمحم عبد هللا دمحم عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244316وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 535اٌمان محمود بكرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244315وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 536كرٌم خلٌفه توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244326وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 537عبد الكرٌم هالل دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244232وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :استثمار
 - 538محً الدٌن عبدالحمٌد محمود السمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244281وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 539سعٌد مصطفً عبدالجواد مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244417وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 541اٌمان نعٌم متً عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244353وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 541خالد سٌد دمحم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244593وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 542اسالم سعد برٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244313وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 543عمر بركات ابوزٌد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244557وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 544فاطمه دمحم محمود الموصلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244588وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 545كرٌم سٌد محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244164وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 546دمحم ناجً ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244271وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 547الجندى للمصاعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244213وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 548شٌماء دمحم دمحم محمود عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244332وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 549محمود صابر ابراهٌم عبدالكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244551وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 551دمحم جهاد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244287وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 551شعبان احمد احمد ابو خضرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244359وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 552محمود دمحم عبدالوهاب عبدالمطلب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244398وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 553احمد جمال دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244579وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 554عمرو سعٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244431وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 555دالٌا دمحم ابراهٌم خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244426وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 556دمحم حسنى محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244418وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 557دمحم حسن جابر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244443وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 558حسام سٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244217وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 559عزالدٌن دمحم حسن عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244249وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 561مسعود عبد الحمٌد مسعود تاج الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244161وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 561طاهر السٌد عبدالحمٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244457وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 562نجوي مصطفى رمضان مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244466وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 563دمحم عالء الدٌن عبدالمنعم طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244228وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 564رومانى نادى ذكرى نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244211وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 565مصطفً راؼب علً مختار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244542وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 566هرٌدى حنفى هرٌدى عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244549وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 567منً حسنً رجب عبدالحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244345وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 568محمود دمحم رفاعى سعد الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244351وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 569فٌان جمال الدٌن المصطفى دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244311وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 571ارمٌا ابراهٌم عبده اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244552وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 571حسام حسن عبدالحفٌظ ثابت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244553وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 572دمحم خلؾ رفاعً علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244346وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 573صابر سٌد عبدالؽنً احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244582وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 574حسٌن دمحم منصور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244318وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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ٌ - 575وستٌنا وجٌه كامل خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244551وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 576دمحم عبد المادر احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243759وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 577سومه حنفى محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243718وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 578مارٌا نبٌل اشنوده اعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243747وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 579مكتب مارٌا للتورٌدات و االستٌراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243747وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 581جمال عبد الحلٌم فزاع زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243744وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 581اسامه مرٌد بسٌلى خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243737وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 582دمحم جمال على عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243799وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 583ماجد مكرم حكٌم عبد الملن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243794وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 584شعبان على دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243781وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 585دمحم عبد الحكٌم دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243812وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 586اشرؾ عٌد حنفى عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243831وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 587احمد عادل انور فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243851وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 588اسماء عبد المنعم احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243856وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 589اٌمن دمحم السعٌد امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243896وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 591حٌى فتح دمحم عباس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243939وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 591عال عالء الدٌن عبدالحمٌد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243951وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 592حمزه اسماعٌل حمزة عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243928وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 593احمد الزهرى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243936وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 594دمحم عبد هللا دمحم جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244144وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 595محى صالح عبد المنعم شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243987وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 596البوهى لتجارة المواد الؽذائٌه واالعالؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 597طارق شعبان جمعه البحٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244115وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 598طه ابودوح جبرٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244141وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 599ممدوح وصفى رٌاض فلسطٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244152وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 611اشرؾ رجب رمضان رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244167وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 611احمد عبدالفتاح عبدالرحٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244129وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 612ناصر رجب عبد الرحٌم خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244169وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 613حسن سٌد عباس ؼنٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244143وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 614ناهد حسٌن دمحم سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244184وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 615عمرو رجب رزق عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244114وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 616هبه دمحم شحاته مهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244116وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 617خالد رجائى محمود احمد طلعت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244417وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 618وفاء سعٌد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244122وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 619عبدهللا دمحم موسً عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244327وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 611عبدالكرٌم دمحم عبدهللا خٌر هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244286وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 611عٌد زٌنهم الشربٌنى خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244488وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 612جمال عبدالناصر شعبان مراد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244514وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 613ابو المعالً احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244544وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 614دمحم كولٌب الزناتى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244358وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 615مٌنا مورٌس سفٌن ابو حدٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244415وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 616عماد عاطؾ عطا هللا جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244314وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 617زوبه مبرون رمضان مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244246وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 618امل سعد حماد دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244471وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 619هٌثم دمحم عوض دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244276وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 621ملٌم ٌوسؾ احمد عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244231وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 621ناصر رشاد كامل عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244229وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 622ابراهٌم عٌاد عوده سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244493وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 623دمحم عبده سلطان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244324وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 624حاتم شبل علً ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244377وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 625خالد ابوالفتوح عبدالحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244397وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 626هانً مورٌس شاكر تادرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244386وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 627عمرو جمال عبد التواب جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244325وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 628ربٌع عبدالعظٌم عوض ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244321وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 629مشرلى عزٌز مشرلى نجٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244666وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 631عبدالسمٌع دمحم عبدالسمٌع توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244489وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 631محمود صفوت مصطفى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244491وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 632مروه محمود محروس عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244515وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 633دمحم عطٌه عبدالسمٌع مدكور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244543وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 634عادل احمد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244348وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 635محمود جمٌل عبد العزٌز هٌكل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244351وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 636جبر حسنٌن سٌد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244321وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 637هانى دمحم عٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186878وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 638مدحت سعد عبدالمنعم شهاب الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244411وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 639احمد حلمً دمحم خٌرهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244611وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 641مجدى فوزى متى بسخرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244636وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 641محسن حسنى عوض على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244589وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 642عبد الرحمن دمحم سٌد محمود الدهشورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244288وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 643دعاء مجاهد زكى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244234وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 644احمد دمحم بٌومً عبدالمادر زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244412وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 645شعبان عبد العزٌز حمٌده عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244423وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 646السعٌد ٌحٌى ابراهٌم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244231وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 647ماجد جندي عطٌه جندي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244212وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 648باسم وجدى سامى بحٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244536وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 649محمود رجب عٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244342وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 651عبدالرحمن عبدالستار عبدالرحمن رضا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244343وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 651خالد ؼرٌب دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244311وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 652ابانوب عماد راضى تاوضروس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244319وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 653احمد عبد الفتاح عبد الحاكم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244431وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 654مصطفً سٌد عبدالرحمن سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244251وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 655جمال السمان احمد عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  213781وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 656ابراهٌم عبد الصبور سٌد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 657رومانى عوٌضه حكٌم عبدالمالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244535وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 658دمحم عادل عبدالمنعم ابوسرٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244259وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 659عصام على محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244349وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 661منال احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244585وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 661عمٌل صابر عبدالوهاب عمٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244611وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 662جالل عبد الرحٌم عباس ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  212116وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 663مٌنا جرجس جرجس توما  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243683وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 664عماد رمزى ؼالى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243867وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 665دمحم عبد الفتاح احمد صادق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243739وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 666دمحم عصام عبد العلٌم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243729وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 667احمد عبدالتواب عبدالعزٌز عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243797وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 668مٌنا ٌحٌى برتى واصؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243795وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 669دمحم مصطفى طه احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243763وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 671جهاد خالد عٌد زعفان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243913وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 671احمد رجب احمد عشري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243884وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 672رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243853وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 673رضا احمد دمحم البري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243853وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 674عبدلباسط عبدالؽنً حسٌن دمحم الكبٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243843وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 675احمد ادهم شعبان توله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243841وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 676خالد محمود زكى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243761وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 677هاله خلٌل السٌد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243941وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 678اٌمن محمود عطٌه محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243931وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 679فتحى محمود عبد العال سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243937وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 681عبد النبى دمحم سعٌد عبد الجلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243973وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 681ناجح عطا عوض عبد المالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243981وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 682اٌه رمضان دمحم بشٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  243927وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 683امانى احمد سالم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  233916وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 684ابراهٌم حماده ابراهٌم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244165وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 685حامد عبد الرحٌم حامد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244226وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 686نجاح حبٌب جٌد للٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244112وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 687مصطفى دمحم رجب عواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244111وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 688العسٌلً للزجاج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244237وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 689تامر سٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244121وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 691عبدالعزٌز عبداللطٌؾ دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244273وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 691عمرو سٌد كامل احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244367وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 692اسالم حسن محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244127وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 693ماجد سعٌد عبد المسٌح بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244173وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 694طه حمدى رٌاض مخٌمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244121وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 695وهٌبى رزق دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244215وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 696علً صفوت حسن عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244251وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 697لٌلً سٌد دمحم دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244283وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 698طه صبح دمحم متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244219وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 699دمحم علً ابو العال علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244274وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 711كرٌم دمحم احمد حلمً شرٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244216وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 711اٌمن نبٌل جندى بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244347وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 712دمحم خالد سلٌم عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244562وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 713ناصر عزب دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244253وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 714محمود خلٌفه بكرى نورالدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244341وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 715جابر على دمحم السٌد الشافعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244215وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 716سري جابر متولً عبدالرحمن بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244481وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 717رضا كمال احمد عبد المبدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244395وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 718دمحم على فتحى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244331وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 719نبٌل اسامه نبٌل فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  244315وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  225283الى :المصرٌه االلمانٌه
 ، - 2فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  239352الى :زهرة الخلٌل للسٌرامٌن
 ، - 3فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  215727الى :العنتٌلى
 ، - 4فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  215989الى :مؤسسة المنصور لتورٌد لطع ؼٌار
السٌارات وصٌانة السٌارات
 ، - 5فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243352الى :اصبح/اتٌلٌه البرنسٌسه
 ، - 6فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211429الى :اصبح /واجهات للمماوالت وتورٌد
لوازم واجهات المبانً
 ، - 7فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  182998الى :الدمام
 ، - 8فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243397الى :المستمبل للمماوالت العمومٌه
 ، - 9فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  158534الى :الفهد لتجارة المالبس
 ، - 11فى تارٌخ 21181116 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  241938الى :جو
 ، - 11فى تارٌخ 21181116 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  237597الى :الٌوجد
 ، - 12فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  153886الى :المصرى
 ، - 13فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211449الى :الندي والشروق
 ، - 14فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  193787الى :المهندس للتنمٌه الزراعٌه والتصدٌر
 ، - 15فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  217251الى :اصبح /ساس لتورٌد ادوات كهربائٌه
وتبرٌد
 ، - 16فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  225141الى :اصبح زاد لتصنٌع العدد الٌدوٌه
 ، - 17فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242143الى :االمانه
 ، - 18فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  234128الى :بماله النور
 ، - 19فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211624الى :اضاؾ/منصور للمماوالت
 ، - 21فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  237191الى :ام بى كٌه كابٌتال m b k capital
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 ، - 21فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  186423الى :اصبحت /االهرام للتصدٌر
 ، - 22فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  228637الى :مصنع دلتا جالس للزخرفه والزجاج
 ، - 23فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243479الى :اٌة او انترناشٌونال للتورٌدات
العمومٌة A.O
 ، - 24فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243747الى :مكتب مارٌا للتورٌدات و االستٌراد
 ، - 25فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243429الى :ارت للتورٌدات العمومٌه والدعاٌه
واالعالن
 ، - 26فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  192791الى :المروة للرحالت ونمل العمال
 ، - 27فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  212242الى :رد رون
 ، - 28فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231133الى :الؽاء السمة التجارٌة
 ، - 29فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242474الى :مؤسسه النور والهدى للتورٌدات
والمماوالت
 ، - 31فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242646الى :الحمد لتورٌد الورق
 ، - 31فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  227722الى :الؽاء السمه التجارٌه
 ، - 32فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  176194الى :اصبح  /طلعت اسماعٌل جابر عبد
الحك
 ، - 33فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231414الى :الكمال للمماوالت العمومٌه
 ، - 34فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243587الى :المٌز
 ، - 35فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  195154الى :الوهاب للمماوالت العمومٌه وتورٌد
المعدات والتورٌدات العمومٌه
 ، - 36فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  177971الى :سٌمو للمالٌات والمفروشات والستائر
 ، - 37فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211411الى :المحروسه لفرز وتعبئه وتصدٌر
الحاصالت الزراعٌه
 ، - 38فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  139365الى :المؤسسه الهندسٌه
 ، - 39فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  194819الى :صبرى فضل هللا معوض عبد المالن
 ، - 41فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  224398الى :حذؾ السمه التجارٌه
 ، - 41فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  54118الى :مكتبة النوادر والدرر
 ، - 42فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211411الى :المحروسه
 ، - 43فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  185974الى :ثرى اتش للمماوالت العمومٌه
 ، - 44فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243857الى :اصبحت /نٌوكابٌتال سرفٌس
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 ، - 45فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243545الى :دجله تورز لنمل العمال والرحالت
 ، - 46فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243856الى :نٌو كابٌتال سرفٌس
 ، - 47فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243856الى :نٌو كابٌتال سٌرفٌس
 ، - 48فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  217611الى :مكه لتورٌد المواد الؽذائٌه والمجمدات
 ، - 49فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211411الى :الؽاء السمه التجارٌه
 ، - 51فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  241651الى :الرفٌع للرحالت
 ، - 51فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  178736الى :جرٌن الند للمشروعات الزراعٌه
 ، - 52فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242748الى :طحان بان لتمطٌع وطباعه الكرتون
 ، - 53فى تارٌخ 21181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  213991الى :اصبحت /العربٌه للتورٌدات العمومٌه
و انظمه االطفاء و االنذار
 ، - 54فى تارٌخ 21181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243466الى :الفنٌه لتورٌد المطبوعات
 ، - 55فى تارٌخ 21181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242865الى :معرض الفردوس لتجاره السٌارات
 ، - 56فى تارٌخ 21181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  191617الى :اصبحت دار الصنادٌلى للطباعه
 ، - 57فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  162411الى :اصبحت  /جلٌترى زون
 ، - 58فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  228334الى :اصبحت  /خمسه وعشرون ٌناٌر
ثالث اهرامات للبالستٌن
 ، - 59فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  226899الى :بوتشً Bucci
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حسٌن دمحم عطا ابو الحسن  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 161268

 - 2سمٌر رأفت ملٌجى عبد الفتاح  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 219896

 - 3على بٌومً جودة ابراهٌم عبدالعال  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 195364

 - 4عبد الحمٌد سٌد عبد الجواد مراجع  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 211914

 - 5على عزٌز عبدالهادى على  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 116849

 - 6صبرى فضل هللا معوض عبد الاله  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 194819

 - 7صبرى فضل هللا معوض عبد الاله  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 194819
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ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اٌمن سٌد على عبد الجواد وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 234978 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل تم حل و تصفٌة الشركة و استالم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد
فسخ  3191لسنة 2116ش اكتوبر
 - 2دمحم سٌد ابراهٌم اسماعٌل وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 219111 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل تم حل و تصفٌة الشركة و استالم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد
فسخ  1358لسنة 2118
 - 3اصبحت شركة دمحم احمد ابراهٌم وشرٌكة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 219111 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل تم حل و تصفٌة الشركة و استالم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب عمد
فسخ  1358لسنة 2118
 - 4شركة دلتا المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 188682 :وفى تارٌخ 21181111
تم محو/شطب السجل امر محو لحل الشركه
 - 5بٌطل دمحم السٌد وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 85521 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل تم
حل و تصفٌة الشركة و استالم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى بموجب  / 8814ا  2118توثٌك
الجٌزة
 - 6بٌطل دمحم السٌد وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 85521 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
امر محو لحل الشركه
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 - 7علوى دمحم على حسانٌن وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 229677 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌع برلم 6527أ 2118/تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من
سجل تجارى الجٌزة
 - 8شركه احمد دمحم الصباحى وشرٌكه ٌوسؾ ونٌس عبدالمالن  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 123426 :وفى تارٌخ
 21181114تم محو/شطب السجل تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى
 - 9شركه احمد دمحم الصباحى وشرٌكه ٌوسؾ ونٌس عبدالمالن  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 123426 :وفى تارٌخ
 21181114تم محو/شطب السجل امر محو لحل الشركه
 - 11الجبلً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 76718 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل تم حل
الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله وذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجارى
 - 11عادل فوزى دمحم وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 241291 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب
السجل أمر محو لنمل الممر محافظه الماهره
 - 12صالح شفٌك و شركاة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 141826 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل
تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد مصدق على تولٌعاته برلم  126لسنة
2116
 - 13صالح شفٌك و شركاة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 141826 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل
أمر محو لحل الشركة
 - 14شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 117741 :وفى تارٌخ
 21181117تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌع برلم 614//2118ب وعمد تعدٌل برلم 681أ2112/
تمحل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 15عماد فاروق دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 165878 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب
السجل تم حل الشركه نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو المٌد من السجل التجاري
 - 16دمحم عبد العظٌم ٌونس وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 229158 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركة
 - 17شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 81167 :وفى تارٌخ  21181117تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌعاته برلم 8682أ 2111/تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 18عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 113234 :وفى تارٌخ  21181117تم
محو/شطب السجل تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا وبذلن تم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة بموجب عمد ملخص ومسجل
ومشهر عنه رلم  3115لسنة 2118
 - 19شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 81167 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل امر محو لترن التجارة
 - 21شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 117741 :وفى تارٌخ
 21181118تم محو/شطب السجل امر محو لترن التجارة
 - 21رمضان دمحم عمر وشرٌكة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 232163 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركة
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 - 22عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 113234 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 23عبد الخالك ابراهٌم وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 98138 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب
السجل امر محو لتعدٌل الشكل المانونى الى شركه ذات مسئولٌه محدوده وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 24عبد الخالك ابراهٌم وشرٌكه  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 98138 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل امر محو لتعدٌل الشكل المانونى الى شركه ذات مسئولٌه محدوده وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 25شركة دودج لتجارة المالبس الجاهزة (حافظ عبد المحسن وشرٌكه دمحم كمال ) ، DODGEشركة تضامن سبك لٌدها برلم :
 ، 235712وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 26الحسن على سعد بخٌت وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 229319 :وفى تارٌخ  21181112تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 27محمود حسٌن حسٌن وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 229319 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركة
 - 28شركه لوره لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 183182 :وفى تارٌخ  21181113تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ الشركه المسجل برلم  1511/2118محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم حل الشركه واستالم كل
شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 29ابراهٌم البداٌه دمحم حموده وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 121519 :وفى تارٌخ  21181113تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3979/2114محكمه الجٌزة االبتدائٌه تم فسخ الشركه
واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 31فوزٌه احمد عبدالرحٌم وشركاها  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 112892 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل امر محو لحل الشركه
 - 31عبد الناصر دمحم نوح منصور وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 199152 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخص و مسجل و مشهر عنه برلم  3164/2118محكمه  6اكتوبر االبتدائٌه تم حل الشركه
واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 32حسن وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 157761 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل بموجب
عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  1569/2118جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من
سجل تجارى الجٌزة
 - 33شركة دمحم احمد الطٌب االلفى وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 238213 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌع برلم 3489ر 2118/توثٌك شهر عمارى الزٌتون تم حل الشركه واستالم
كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 34سامى حسن عباس وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 237351 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالمكل شرٌن كافة حموله
 - 35سامى حسن عباس وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 237351 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركة
 - 36شركة دمحم احمد الطٌب االلفى وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 238213 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
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 - 37حسن وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 157761 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل أمر
محو لحل الشركة
 - 38شركه لوره لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 183182 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 39عبدالحلٌم عبدالحلٌم عبدالخالك صالح وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 241893 :وفى تارٌخ 21181118
تم محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 41عبد الناصر دمحم نوح منصور وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 199152 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 41خالد عٌسى وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 95648 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل أمر
محو لحل الشركه
 - 42احمد على احمدالطحالوى وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 228289 :وفى تارٌخ  21181119تم
محو/شطب السجل بموجب عمد الفسخ المؤرخ فى  1/11/2118ومسجل ملخصه بمحكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1599/2118تم
فسخ الشركه ومحو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 43احمد على احمدالطحالوى وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 228289 :وفى تارٌخ  21181121تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركة
 - 44سهٌر انور وشركائها  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 238651 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم  3317لسنة
 2118وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة
 - 45صالح محمود رسالن وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 93117 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركه
 - 46صالح محمود رسالن وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 93117 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  1584/2118جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 47صالح محمود رسالن وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 93117 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل أمر محو لحل الشركه
 - 48صالح محمود رسالن وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 93117 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  1584/2118جٌزة تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 49شرٌؾ حسن حسٌن النمر وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 219158 :وفى تارٌخ  21181121تم
محو/شطب السجل أمر محو لحل الشركه
 - 51شرٌؾ حسن حسٌن النمر وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 219158 :وفى تارٌخ  21181121تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ الشركه المسجل برلم  1618/2118جٌزة تم حل الشركه واستالمكل شرٌككافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
ٌ - 51حً ابو المجد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 157413 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
أمر محو لحل الشركه
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 - 52احمد مصطفى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 139196 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3132/2118تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو المٌد من
سجل تجارى الجٌزة
 - 53ورثة عصام اسماعٌل حسن  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 239944 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3326/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 54سٌد عبد ربه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 79694 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3334/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم محو
المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 55عبد الفتاح عبد ربه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 79694 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3334/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه حموله وتم
محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 56اصبح عصام سٌد احمد عبد ربه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 79694 :وفى تارٌخ  21181125تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3334/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه
حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 57محمود عبد الفتاح عبد ربه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 79694 :وفى تارٌخ  21181125تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3334/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه
حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 58اصبح /دمحمعبد الفتاح عبد ربه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 79694 :وفى تارٌخ  21181125تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخص مسجل ومشهر عنه برلم  3334/2118اكتوبر تم حل الشركه واستالم كل شرٌن كافه
حموله وتم محو المٌد من سجل تجارى الجٌزة
 - 59فرٌد رزق هللا جبره رزق هللا  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 227831 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب
السجل تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم 3387
لسنة  2118وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة
 - 61الطبٌة مٌدٌكال للمستلزمات الطبٌه( ولٌد رزق هللا ورامً رزق هللا)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 227831 :وفى
تارٌخ  21181126تم محو/شطب السجل تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستالم كل شرٌن كافة حموله بموجب عمد فسخ
ملخص ومسجل ومشهر عنه برلم  3387لسنة  2118وبذلن تم محو المٌد من السجل التجارى الجٌزة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سامح دمحم احمد االشرم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  165914،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2511110111،جنٌه
 - 2سامح ودمحم جمال واحمد حسام الدٌن واسماعٌل شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  165914،وفً تارٌخ  21181111،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2511110111،جنٌه
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 - 3مختار ابراهٌم دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  114333،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 4اصبح /شادي حسٌن فهمً و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  228417،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  211110111،جنٌه
 - 5شادى حسٌن فهمى عبد العزٌز وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  228417،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  211110111،جنٌه
 - 6احمد ابراهٌم عبد الرحمن و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  226345،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 7اصبح احمد ابراهٌم عبد الرحمن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  226345،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 8احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  226345،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 9مصطفى عبد المادر عبد السالم وشرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231664،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 11مصطفى عبد المادر وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231664،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 11سعد سٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  236731،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 12عبد الوهاب شافعى ابراهٌم وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133389،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 13عبد الوهاب شافعً وشركاة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133389،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 14عبد الوهاب شافعى ابراهٌم وشرٌكة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  133389،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 15عبد الوهاب شافعً وشركاة شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  133389،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 16دمحم احمد عبد الحلٌم المبانى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  234184،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  31111110111،جنٌه
 - 17ابو الفتوح صالح و شركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  218715،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15111110111،جنٌه
 - 18محمود دمحم دمحم على لاسم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  236411،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 19محمود دمحم دمحم على لاسم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  236411،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
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 - 21دمحم مصطفً حامد وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  241992،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 21دمحم سامح على دمحم الهوارى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  118487،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 22الشروق للتجارة والمماوالت(ثروت بدوى وشركاه) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  229962،وفً تارٌخ 21181113،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  51111110111،جنٌه
 - 23عبدهللا عبدالعال عبدهللا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  154161،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 24عبد هللا عبد العال عبد هللا وشركاة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  154161،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 25دمحم امٌر الحسٌنى ابراهٌم سالم وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  16293،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 26شركة محالت الدمٌاطى شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  16293،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 27عبد الفتاح ودمحم امٌر الحسٌنى ابراهٌم سالمه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  16293،وفً تارٌخ  21181114،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 28اصبح دمحم امٌر الحسٌنى ابراهٌم سالمه وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  16293،وفً تارٌخ  21181114،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 29شركه انجال دمحم عبد الحمٌد سالمه للرخام والجرانٌت توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  132524،وفً تارٌخ
 21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 31كوٌسه احمد فرج وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  242411،وفً تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  111110111،جنٌه
 - 31عادل فؤاد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  234924،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  41111110111،جنٌه
 - 32احمد فهمى عبد الؽنى مهنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  228535،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 33دمحم احمد السٌد ابوالسعود وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  49361،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 34سهام احمد مصطفى سلٌمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  164121،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 35هشام ابراهٌم دمحم عبود وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  164121،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 36شركه الرفاعى لالنتاج الداجنى واستؽالل مزارع دواجن جالل هاشم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم 118143،
وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11851110111،جنٌه
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 - 37دمحم مصطفىكامل وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  214383،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 38نزهً جرجس عطا هللا و شرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  235418،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 39نزهى جرجس عطا هللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  235418،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 41عادل راؼب وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  136147،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 41ابجد للخدمات التعلٌمٌة (تامر سالمه وشركاه) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231511،وفً تارٌخ  21181126،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  195110111،جنٌه
 - 42هانً حماده وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  242858،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة دلتا المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  188682وفً تارٌخ  21181111تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 1171 ، :كورنٌش النٌل جاردن سٌتً  8الدور االول -وبذلن ٌتم محو المٌد من سجل تجارى
الجٌزه
 - 2امام السٌد السعدى وشرٌكتة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  189548وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن محل رلم  1بالدور االرضى عمارة رلم  18شارع حاتم الطائى لسم مدٌنة نصر اول
 - 3اصبح امام السٌد السعدى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  189548وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن محل رلم  1بالدور االرضى عمارة رلم  18شارع حاتم الطائى لسم مدٌنة نصر اول
 - 4صفا حسام الدٌن احمد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  232246وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /مدرسه االورمان المرٌوطٌه الكائن فً  96طرٌك المرٌوطٌه الهرم
 - 5مصنع خلٌل ابوالسعود وشركاه لالثاثات المعدنٌه والخشبٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  98721وفً تارٌخ
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضاؾ فرع بالعنوان  57شارع احمد ماهر الدرب االحمر
 - 6دكتور  /كمال حمزه وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى

 92411وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 7شركة سكوب مٌدٌكال لالستٌراد والتصدٌر د 1كمال حمزه وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
 - 8سكوب مٌدٌكال لالستٌراد و التصدٌر د  /هشام حمزة وشركاة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
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 - 9دكتور  /كمال حمزه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
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 92411وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 11شركة سكوب مٌدٌكال لالستٌراد والتصدٌر د 1كمال حمزه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
 - 11سكوب مٌدٌكال لالستٌراد و التصدٌر د  /هشام حمزة وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
 - 12دكتور  /كمال حمزه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى

 92411وفً

 92411وفً تارٌخ

 92411وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 13شركة سكوب مٌدٌكال لالستٌراد والتصدٌر د 1كمال حمزه وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى
 - 14سكوب مٌدٌكال لالستٌراد و التصدٌر د  /هشام حمزة وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان48/ش الحسٌن -الدلى

 92411وفً

 92411وفً تارٌخ

 - 15ساره فوزى محمود دمحم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  226976وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /مكتب رلم  6الكائن فً برج رلم  1ابراج سفنكس تماطع ترعه المنصورٌه مع ش ترعه الحلو  -نزله
السمان  -الهرم
 - 16فوزى محمود دمحم شط وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  226976وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /مكتب رلم  6الكائن فً برج رلم  1ابراج سفنكس تماطع ترعه المنصورٌه مع ش ترعه الحلو  -نزله
السمان  -الهرم
 - 17ساره فوزى محمود دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  226976وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /مكتب رلم  6الكائن فً برج رلم  1ابراج سفنكس تماطع ترعه المنصورٌه مع ش ترعه الحلو  -نزله
السمان  -الهرم
 - 18فوزى محمود دمحم شط وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  226976وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /مكتب رلم  6الكائن فً برج رلم  1ابراج سفنكس تماطع ترعه المنصورٌه مع ش ترعه الحلو  -نزله
السمان  -الهرم
 - 19شركة الدماطى للصناعات الؽذائٌة ش 1ذ .م  1م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  81124وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس
 - 21شركة الصناعات الؽذائٌة العربٌة ش.م.م خاطعة للمانون  159لسنة  ، 1981ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 81124وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو
النمرس
 - 21شركة الصناعات الؽذائٌة العربٌة دومتــى ش .م .م  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  81124وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس
 - 22شركة دومتى للصناعات الؽذائٌه (ش.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس

 81124وفً تارٌخ  21181115تم

 - 23شركة الدماطى للصناعات الؽذائٌة ش 1ذ .م  1م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  81124وفً تارٌخ 21181115
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس
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 - 24شركة الصناعات الؽذائٌة العربٌة ش.م.م خاطعة للمانون  159لسنة  ، 1981شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم 81124
وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس
 - 25شركة الصناعات الؽذائٌة العربٌة دومتــى ش .م .م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  81124وفً تارٌخ 21181115
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس
 - 26شركة دومتى للصناعات الؽذائٌه (ش.م.م)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /منطمه شبرامنت  -مركز ابو النمرس

 81124وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل

 - 27عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  233561وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  346برج الشرطه رلم  1المهندسٌن
 - 28عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  233561وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اصٌح  17شارع ترعه الزمر بجوار مصنع الكبرٌت بشتٌل الجٌزه
 - 29محمود فوزي محمود عبد الرازق وشركائه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  232458وفً تارٌخ  21181116تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح ممر اداي شمه  11الدور االول علوى بالعمار  8ش شهدى باشا استانلً لسم الرمل
 - 31مصطفى عبد المادر عبد السالم وشرٌكة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231664وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 2 ، :عماره 11على _ 14شارع الصحابه الكرام_حى السفارات _مدٌنه نصر _الماهره
 - 31مصطفى عبد المادر وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231664وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :عماره 11على _ 14شارع الصحابه الكرام_حى السفارات _مدٌنه نصر _الماهره
 - 32عادل فوزى دمحم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  241291وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تم نمل الممر الً محافظه الماهره بالعنوان التالً /شمه رلم  911بالعمار رلم  154ش الجامعه الحدٌثه  -الهضبه
الوسطً
 - 33ابراهٌم فرجانً عبدالؽنً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  242732وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الطابك الرابع بعد االرضً بالعمار رلم  8أ برج ب شارع النبوي المهندسٌن
 - 34ساره ابراهٌم وشرٌكها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع  72عنبر  3سوق الجمله  6اكتوبر

 213417وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 35اصبح عصام عبد الحمٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع  72عنبر  3سوق الجمله  6اكتوبر

 213417وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل

 - 36مصنع خلٌل ابوالسعود وشركاه لالثاثات المعدنٌه والخشبٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  98721وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان محلٌن تجارٌٌن بالعمار رلم 43شارع عبد اللطٌؾ ٌوسؾ
_فلاير _محافظه اسٌوط
 - 37مصنع خلٌل ابوالسعود وشركاه لالثاثات المعدنٌه والخشبٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  98721وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى محلٌن بالدور االرضى بالعمار  41شارع حسن فلاير -
اسٌوط
 - 38احمد سٌد وشرٌكه احمد رجب  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  234825وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شمه رلم_ 1الدور الثانى بعد االرضى _ 11شارع نور االسالم _الهرم
 - 39حنان موسى والى موسى وشرٌكتها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  141261وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :محل رلم  3بالدور االرضى عمار رلم _ 23شارع السٌد العالى _الدلى
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 - 41دمحم العرب وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  141261وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  3بالدور االرضى عمار رلم _ 23شارع السٌد العالى _الدلى
 - 41حنان موسى والى موسى وشرٌكتها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع
 - 42دمحم العرب وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع

 141261وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل

 141261وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 43محمود دمحم دمحم شلوؾ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  241528وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر21 ، :ش نعمة هللا  -الكوم االخضر -الهرم  -بجوار مدرسة المنار الحدٌثة
 - 44ممدوح اٌوب وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  239462وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضاؾ فرع بالعنوان  185شارع بور سعٌد سبورتٌنج اسكندرٌه
 - 45سمٌج  smegلبٌع االجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة والتوكٌالت التجارٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 239462وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضاؾ فرع بالعنوان  185شارع بور سعٌد سبورتٌنج
اسكندرٌه
 - 46دمحم عبد هللا وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 47اصبحت احمد دمحم دمحم عبد هللا وشركائه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 48اصبحت احمد دمحم دمحم عبدهللا وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل

 - 49سمٌره دمحم احمد عبدالمادر وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 51دمحم دمحم عبدهللا ؼبٌشى وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 51دمحم عبد هللا وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 52اصبحت احمد دمحم دمحم عبد هللا وشركائه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 53اصبحت احمد دمحم دمحم عبدهللا وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل

 - 54سمٌره دمحم احمد عبدالمادر وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 55دمحم دمحم عبدهللا ؼبٌشى وشرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح /شارع االلفً-امام صٌدلٌه دالٌا حسنً الصؾ
 - 56عمرو السعٌد دمحم وشرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :المطعه _ 28المنطمه الصناعٌه االولى _ 6اكتوبر

 113321وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,

 155436وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
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 - 57روٌدا عمرو السعٌد وشرٌكتها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :المطعه _ 28المنطمه الصناعٌه االولى _ 6اكتوبر

 155436وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 58روٌدا عمرو السعٌد وشرٌكتها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :المطعه _ 28المنطمه الصناعٌه االولى _ 6اكتوبر

 155436وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 59عبد الحكٌم عمرو السعٌد وشركائه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :المطعه _ 28المنطمه الصناعٌه االولى _ 6اكتوبر
 - 61خالد دمحم عبد هللا وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر 24 ، :شارع جامعه الدول العربٌه _المهندسٌن

 155436وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل

 238161وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 61دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 62احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 63اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 64دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 65احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 66اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 67دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 68احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 69اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 71دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 71احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 72اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 73دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
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 - 74احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 75اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد وهو  8شارع تونس _المعادى الجدٌده_المعادى _الماهره
 - 76دمحم ٌوسؾ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 77احمد ٌوسؾ لطب وشركاة  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 78اصبح احمد ٌوسؾ لطب وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  113631وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  26شارع سٌد داوود _تمسٌم الالسلكى _المعادى _الماهره
 - 79احمد عبد هللا دمحم حجاج وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 19 ، :شارع ركن الصفا المتفرع من خالد امٌن  -الهرم
 - 81اٌجوتن للتكٌؾ والتبرٌد  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 19 ، :شارع ركن الصفا المتفرع من خالد امٌن  -الهرم

 143191وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان

 143191وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 81ابراهٌم دمحم محمود ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 21 ، :ش محمود ٌوسؾ الطالبٌه

 41978وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل

 - 82كوثر صدٌك وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  136926وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن منطمة تعمٌر الصحارى الباوٌطى الواحات البحرٌة بنشاط توكٌالت تجارٌة لشركات لطاع عام
 - 83كوثر صدٌك وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  136926وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اصبح  /شمه  7عماره  127أ مساكن سالٌه مكً بجوار عمارات المنسترلً
 - 84كوثر صدٌك وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  136926وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اصبح الفرع الكائن فى الباوٌطى خلؾ لسم شرطه الواحات البحرٌه بنشاط /توكٌالت تجارٌه لشركات لطاع عام
ونشاط بٌع اسطوانات بوتاجاز ومستودع بوتاجاز
 - 85شركة مطبعه الملٌجً  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  91374وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  1شارع الملٌجى متفرع من شارع الحكمه _المرٌوطٌه _الهرم
 - 86احمد رجب دمحم لناوى وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  111شارع طلعت حرب -امبابه

 237711وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 87احمد رجب دمحم لناوى وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع

 237711وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 88دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الفرع الثانى لٌصبح 28 /شارع نجٌب الرٌحانى _مول الحرمٌن _محل رلم _ 5الدور االرضى
_لسم االزبكٌه _الماهره
 - 89دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الفرع الثانى لٌصبح 28 /شارع نجٌب الرٌحانى _مول الحرمٌن _محل رلم _ 5الدور
االرضى _لسم االزبكٌه _الماهره
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 - 91دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /المحل رلم _ 8بالعمار رلم _ 9شارع الكنٌسه المرلسٌه على ناصٌه شارع الكنٌسه
وشارع المبٌله _لسم االزبكٌه_الماهره
 - 91دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /المحل رلم _ 8بالعمار رلم _ 9شارع الكنٌسه المرلسٌه على ناصٌه شارع
الكنٌسه وشارع المبٌله _لسم االزبكٌه_الماهره
 - 92دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :الدور االرضى واالول ٌمٌن العمار رلم  12شارع لمر من شارع الجٌش وشارع معهد االبحاث البحرى
_لسم الوراق
 - 93دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الدور االرضى واالول ٌمٌن العمار رلم  12شارع لمر من شارع الجٌش وشارع معهد االبحاث
البحرى _لسم الوراق
 - 94دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الفرع الثانى لٌصبح 28 /شارع نجٌب الرٌحانى _مول الحرمٌن _محل رلم _ 5الدور االرضى
_لسم االزبكٌه _الماهره
 - 95دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الفرع الثانى لٌصبح 28 /شارع نجٌب الرٌحانى _مول الحرمٌن _محل رلم _ 5الدور
االرضى _لسم االزبكٌه _الماهره
 - 96دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /المحل رلم _ 8بالعمار رلم _ 9شارع الكنٌسه المرلسٌه على ناصٌه شارع الكنٌسه
وشارع المبٌله _لسم االزبكٌه_الماهره
 - 97دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان /المحل رلم _ 8بالعمار رلم _ 9شارع الكنٌسه المرلسٌه على ناصٌه شارع
الكنٌسه وشارع المبٌله _لسم االزبكٌه_الماهره
 - 98دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :الدور االرضى واالول ٌمٌن العمار رلم  12شارع لمر من شارع الجٌش وشارع معهد االبحاث البحرى
_لسم الوراق
 - 99دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الدور االرضى واالول ٌمٌن العمار رلم  12شارع لمر من شارع الجٌش وشارع معهد االبحاث
البحرى _لسم الوراق
 - 111احمد دمحم عبد الفتاح مصطفى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اصبح  341 /ش السودان العجوزه

 223495وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل

 - 111منى خٌرى فرٌد وشركائها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  235618وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  14منطمه المخازن_مدٌنه السادات _المنوفٌه
 - 112منً خٌري فرٌد وشرٌكاها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  235618وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  14منطمه المخازن_مدٌنه السادات _المنوفٌه
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 - 113احمد على فتح هللا و شرٌكه احمد مجدى جابر  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  215425وفً تارٌخ 21181125
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  112ابناء الجٌزه  6اكتوبر ثالث شمه رلم 111
 - 114هشام مجدى ابراهٌم وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 31 ، :شارع احمد ابراهٌم سلٌمان _التعاون
 - 115شركه اٌفنت هب  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 31 ، :شارع احمد ابراهٌم سلٌمان _التعاون

 243361وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان

 243361وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 116دمحم حجاج وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 257 ، :شارع الهرم _مول روٌال سنتر _الدور الثانى

 211687وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 117حسن فالح وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 257 ، :شارع الهرم _مول روٌال سنتر _الدور الثانى

 211687وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 118الشركة الشرلٌة "" إسترن كومبانى "" ش.م.م  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ  21181126تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء العنوان شارع ٌ 23ولٌو امام الشبان المسلمٌن  -العرٌش
 - 119اصبحت الشركة خاضعة للمانون  213لطاع االعمال العام وتابعة للشركة  /111/المابضة للصناعات الؽذائٌة  ،شركة
مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء العنوان شارع 23
ٌولٌو امام الشبان المسلمٌن  -العرٌش
 - 111اٌسترن كومبانى  ، ESTRIN COشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء العنوان شارع ٌ 23ولٌو امام الشبان المسلمٌن  -العرٌش
 - 111اسم شركة التعدٌن والحرارٌات ش.م.م محل اسم الشركة التابعة للصناعات الؽذائٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
 4884وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء العنوان شارع ٌ 23ولٌو امام الشبان المسلمٌن -
العرٌش
 - 112بان الشركة الشرلٌة "" اٌسترن كومبانى "" ش .م .م تابعة للشركة المابضة الصناعات الكٌماوٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك
لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء العنوان شارع ٌ 23ولٌو امام الشبان
المسلمٌن  -العرٌش
 - 113شركه براٌم لتداول االوراق المالٌه وامسان السجالت  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  114549وفً تارٌخ
 21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  9ش البطراوى اعلً جنٌنه مول شمه  16الدور الخامس
 - 114اصبح  -براٌم لتداول االوراق المالٌه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  114549وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  9ش البطراوى اعلً جنٌنه مول شمه  16الدور الخامس
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود دمحم دمحم شلوؾ وشركاه  ،شركة تضامن اضاؾ نشاط تدرٌب العاب رٌاضٌة و تمرٌض و تجهٌز استدٌو وحدة مونتاج
و اضاءة  ،سبك لٌدها برلم  241528وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
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 - 2وائل جالل وشرٌكه  ،شركة تضامن اصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه تجارة الرخام والجرانٌت  ،سبك لٌدها
برلم  232617وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 3دمحم خورشٌد وشرٌكته  ،شركة تضامن الؽاء االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  228954وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 4دمحم خورشٌد وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة الؽاء االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  228954وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5ابو بكر صالح و شركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء/االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  216811وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6مختار ابراهٌم دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اصبح /تورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه  ،سبك لٌدها برلم  114333وفً
تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7عبد البدٌع عٌد وشرٌكه لالستٌراد والتورٌدات العمومٌه  ،توصٌة بسٌطة اضاؾ تورٌد المطبوعات  ،سبك لٌدها برلم
 151362وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8عبد العظٌم دمحم وعصام عٌاد  ،شركة تضامن اصبح /المماوالت العامه و التورٌدات العمومٌه و التوكٌالت التجارٌه  ،سبك
لٌدها برلم  233561وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 9احمد ابراهٌم عبد الرحمن و شرٌكته  ،توصٌة بسٌطة تورٌد و تركٌب اجهزه و مستلزمات الكمبٌوتر و خدمات رجال االعمال
 ،سبك لٌدها برلم  226345وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11اصبح احمد ابراهٌم عبد الرحمن وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تورٌد و تركٌب اجهزه و مستلزمات الكمبٌوتر و خدمات رجال
االعمال  ،سبك لٌدها برلم  226345وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة تورٌد و تركٌب اجهزه و مستلزمات الكمبٌوتر و خدمات رجال
االعمال  ،سبك لٌدها برلم  226345وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 12مصطفى عبد المادر عبد السالم وشرٌكة  ،شركة تضامن اصبح/كافه اعمال المماوالت العامه والمتكامله واعمال محطات
وشبكات المٌاه والصرؾ وشبكات الؽاز والولود واالعمال الكهرومٌكانٌكه وااللكترونٌه وكافه اعمال المماوالت الخاصه الخاصه
بأعمال الكهرباء وشبكات الحرٌك واعمال الصحى واعمال التكٌٌؾ  ،سبك لٌدها برلم  231664وفً تارٌخ 21181116تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 13مصطفى عبد المادر وشركاه  ،شركة تضامن اصبح/كافه اعمال المماوالت العامه والمتكامله واعمال محطات وشبكات المٌاه
والصرؾ وشبكات الؽاز والولود واالعمال الكهرومٌكانٌكه وااللكترونٌه وكافه اعمال المماوالت الخاصه الخاصه بأعمال الكهرباء
وشبكات الحرٌك واعمال الصحى واعمال التكٌٌؾ  ،سبك لٌدها برلم  231664وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 14حنان سمٌر عبده وشركاها  ،توصٌة بسٌطة تورٌد وتوزٌع ونمل مواد بترولٌه  ،سبك لٌدها برلم  217159وفً تارٌخ
21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 15حنان سمٌر عبده وشرٌكها  ،توصٌة بسٌطة تورٌد وتوزٌع ونمل مواد بترولٌه  ،سبك لٌدها برلم  217159وفً تارٌخ
21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 16سعد سٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اصبح /تجاره و تصدٌر الفاكهه بجمٌع انواعها و استصالح االراضً الصحراوٌه و
زراعتها  ،سبك لٌدها برلم  236731وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 17احمد عبدالرحٌم وشرٌكه  ،شركة تضامن اصبح /تنظٌؾ وتعمٌم وتطهٌر وتورٌد وتركٌب خزانات مٌاه الشرب ورش
العمارات بالمبٌدات الحشرٌه وتنظٌفها وتسوٌك وبٌع منتجات واجهزه منزلٌه ومستحضرات تجمٌل وتوظٌؾ وتورٌد عماله االمن
والنظافه واالشراؾ علٌها  ،سبك لٌدها برلم  234691وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 18احمد عبد الرحٌم وشرٌكه  ،شركة تضامن اصبح /تنظٌؾ وتعمٌم وتطهٌر وتورٌد وتركٌب خزانات مٌاه الشرب ورش
العمارات بالمبٌدات الحشرٌه وتنظٌفها وتسوٌك وبٌع منتجات واجهزه منزلٌه ومستحضرات تجمٌل وتوظٌؾ وتورٌد عماله االمن
والنظافه واالشراؾ علٌها  ،سبك لٌدها برلم  234691وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 19سله االزهار ( سعد سٌد سعد وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة اصبح تجارة واستٌراد الزهور والنباتات الطبٌعٌه واستٌراد الفواكه
والمحاصٌل الزراعٌه وجمٌع السلع بالمجموعه السلعٌه رلم  2بالمجموعات السلعٌه االستٌرادٌه بمانون الجمارن  ،سبك لٌدها برلم
 166574وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 21سعد سٌد سعد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اصبح تجارة واستٌراد الزهور والنباتات الطبٌعٌه واستٌراد الفواكه والمحاصٌل
الزراعٌه وجمٌع السلع بالمجموعه السلعٌه رلم  2بالمجموعات السلعٌه االستٌرادٌه بمانون الجمارن  ،سبك لٌدها برلم 166574
وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 21تامر فؤاد كامل شحاته وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه النمل والتوكٌالت التجارٌه  ،سبك لٌدها برلم  229156وفً
تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 22عبد المجٌد حجازى و شركاة  ،توصٌة بسٌطة اصبح االمن الؽذائى والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  137945وفً تارٌخ
21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 23شركه مصرللصناعه الهندسٌه سٌد ؼالب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء/االستٌراد والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم 65586
وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 24شركة مصر للصناعات الهندسٌة المهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء/االستٌراد والتصدٌر  ،سبك
لٌدها برلم  65586وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 25شركة مصر للصناعات الهندسٌة مهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء/االستٌراد والتصدٌر  ،سبك
لٌدها برلم  65586وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 26حسام حسٌن احمد دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اصبح تورٌدات عمومٌة و خدمات سٌاحٌة  ،سبك لٌدها برلم 231229
وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 27حنان موسى والى موسى وشرٌكتها  ،توصٌة بسٌطة اضافه/انتاج وتوزٌع سٌنمائى وتلفزٌونى ومسرحى وفٌدٌو ومصنفات
سمعٌه على الراص مدمجه وتصوٌر سٌنمائى وتلفزٌونى ومسرحى وفٌدٌو _حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم
 141261وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 28دمحم العرب وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة اضافه/انتاج وتوزٌع سٌنمائى وتلفزٌونى ومسرحى وفٌدٌو ومصنفات سمعٌه على
الراص مدمجه وتصوٌر سٌنمائى وتلفزٌونى ومسرحى وفٌدٌو _حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم 141261
وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 29ابو الفتوح صالح و شركاه  ،شركة تضامن اضافه التنمٌه العمارٌه واستصالح االراضى  ،سبك لٌدها برلم  218715وفً
تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 31محمود دمحم دمحم على لاسم وشرٌكه  ،شركة تضامن ااضؾ مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،سبك لٌدها برلم  236411وفً
تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 31محمود دمحم دمحم على لاسم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة ااضؾ مماوالت وتورٌدات عمومٌه  ،سبك لٌدها برلم  236411وفً
تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 32صنادٌك استثمارالمجموعة المالٌة هٌرمس  ،شركة مساهمة تورٌك الحموق المالٌه  ،سبك لٌدها برلم  191137وفً
تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 33المجموعه المالٌه للتورٌك  ،شركة مساهمة تورٌك الحموق المالٌه  ،سبك لٌدها برلم  191137وفً تارٌخ 21181112تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 34احمد سعٌد دمحم دمحم احمد حجازى وشركاه  ،شركة تضامن تجارة جمٌع االجهزة الطبٌة والهندسٌة ومستلزماتها وصٌانتها
وتجهٌزات المستشفٌات ومهمات المكاتب والتورٌدات العمومٌة  ،سبك لٌدها برلم  228498وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 35امٌرة دمحم ابراهٌم عثمان وشرٌكتها  ،توصٌة بسٌطة التورٌدات العمومٌه والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  231143وفً
تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 36احمد عبد هللا دمحم حجاج وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر -اضافه بٌع وحدات التكٌٌؾ والتبرٌد
وصٌانه واصالح وتركٌب ؼرؾ التبرٌد والتكٌٌؾ المركزى والتورٌدات العمومٌه وبٌع لطع ؼٌارها واعمال االلٌكترومٌكانٌن ،
سبك لٌدها برلم  143191وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 37اٌجوتن للتكٌؾ والتبرٌد  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر -اضافه بٌع وحدات التكٌٌؾ والتبرٌد وصٌانه
واصالح وتركٌب ؼرؾ التبرٌد والتكٌٌؾ المركزى والتورٌدات العمومٌه وبٌع لطع ؼٌارها واعمال االلٌكترومٌكانٌن  ،سبك لٌدها
برلم  143191وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 38عبدهللا عبدالعال عبدهللا وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط الحراسه  ،سبك لٌدها برلم  154161وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 39عبد هللا عبد العال عبد هللا وشركاة  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط الحراسه  ،سبك لٌدها برلم  154161وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 41مرزوق عبدالروؤؾ وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه  /تورٌدات المواد الؽذائٌه  ،سبك لٌدها برلم  232927وفً تارٌخ
21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 41اصبح  /مرزوق عبدالروؤؾ وشركاه  ،شركة تضامن اضافه  /تورٌدات المواد الؽذائٌه  ،سبك لٌدها برلم  232927وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 42مرزوق عبدالروؤؾ وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اضافه  /تورٌدات المواد الؽذائٌه  ،سبك لٌدها برلم  232927وفً تارٌخ
21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 43اصبح  /مرزوق عبدالروؤؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافه  /تورٌدات المواد الؽذائٌه  ،سبك لٌدها برلم  232927وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 44شركه انجال دمحم عبد الحمٌد سالمه للرخام والجرانٌت  ،توصٌة بسٌطة الؽاء االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  132524وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 45رانٌا علً محمود دمحم وشركائها  ،توصٌة بسٌطة اصبح االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العمارى _المٌام باعمال المماوالت
العامه والمتخصصه والمتكامله وشراء وبٌع االراضى اللامه المبانى علٌها _الامه وادارة وتشؽٌل المطاعم والكافتٌرٌات الثابته
لتمدٌم جمٌع المأكوالت والمأكوالت المتخصصه والتٌن اواى وتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌه _تمدٌم الخدمات الحكومٌه
فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت  ،سبك لٌدها برلم  242313وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 46اكرامى دمحم فؤاد وشركائه  ،توصٌة بسٌطة اصبح االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العمارى _المٌام باعمال المماوالت العامه
والمتخصصه والمتكامله وشراء وبٌع االراضى اللامه المبانى علٌها _الامه وادارة وتشؽٌل المطاعم والكافتٌرٌات الثابته لتمدٌم جمٌع
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المأكوالت والمأكوالت المتخصصه والتٌن اواى وتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌه _تمدٌم الخدمات الحكومٌه فٌما عدا
االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت  ،سبك لٌدها برلم  242313وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 47شركة المصطفى للتجارة المماوالت مصطفى وشركاة  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح مماوالت ،
سبك لٌدها برلم  81756وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 48سمٌر نجٌب بدٌع وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اصبح توكٌالت تجارٌه  ،سبك لٌدها برلم  231826وفً تارٌخ
21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 49الشركة الشرلٌة "" إسترن كومبانى "" ش.م.م  ،شركة مساهمة اضافه نشاط /تاسٌس او المشاركه فى تاسٌس او شراء
الشركات او المساهمه فٌها والتى تزاول فى داخل او خارج ج م ع اٌا من اؼراض الشركه او لد تعاون على تحمٌك او تنمٌه اٌا من
اؼراضها وذلن بعد موافمه الشركه المابضه  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
شركة مساهمة
 - 51اصبحت الشركة خاضعة للمانون  213لطاع االعمال العام وتابعة للشركة  /111/المابضة للصناعات الؽذائٌة  ،شركة
مساهمة اضافه نشاط /تاسٌس او المشاركه فى تاسٌس او شراء الشركات او المساهمه فٌها والتى تزاول فى داخل او خارج ج م ع
اٌا من اؼراض الشركه او لد تعاون على تحمٌك او تنمٌه اٌا من اؼراضها وذلن بعد موافمه الشركه المابضه  ،سبك لٌدها برلم
 4884وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 51اٌسترن كومبانى  ، ESTRIN COشركة مساهمة اضافه نشاط /تاسٌس او المشاركه فى تاسٌس او شراء الشركات او
المساهمه فٌها والتى تزاول فى داخل او خارج ج م ع اٌا من اؼراض الشركه او لد تعاون على تحمٌك او تنمٌه اٌا من اؼراضها
وذلن بعد موافمه الشركه المابضه  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة
مساهمة
 - 52اسم شركة التعدٌن والحرارٌات ش.م.م محل اسم الشركة التابعة للصناعات الؽذائٌة  ،شركة مساهمة اضافه نشاط /تاسٌس
او المشاركه فى تاسٌس او شراء الشركات او المساهمه فٌها والتى تزاول فى داخل او خارج ج م ع اٌا من اؼراض الشركه او لد
تعاون على تحمٌك او تنمٌه اٌا من اؼراضها وذلن بعد موافمه الشركه المابضه  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 53بان الشركة الشرلٌة "" اٌسترن كومبانى "" ش .م .م تابعة للشركة المابضة الصناعات الكٌماوٌة  ،شركة مساهمة اضافه
نشاط /تاسٌس او المشاركه فى تاسٌس او شراء الشركات او المساهمه فٌها والتى تزاول فى داخل او خارج ج م ع اٌا من اؼراض
الشركه او لد تعاون على تحمٌك او تنمٌه اٌا من اؼراضها وذلن بعد موافمه الشركه المابضه  ،سبك لٌدها برلم  4884وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 54كوثر صدٌك و شركاها  ،توصٌة بسٌطة اصبح  /بٌع اسطوانات بوتاجاز  -مستودع بوتاجاز وتوكٌالت تجارٌه لشركات
لطاع عام  ،سبك لٌدها برلم  136926وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 55المصرٌة للتوكٌالت التجارٌة و الصناعٌة  -كى -اس -سى  ،توصٌة بسٌطة اصبح  /بٌع اسطوانات بوتاجاز  -مستودع
بوتاجاز وتوكٌالت تجارٌه لشركات لطاع عام  ،سبك لٌدها برلم  136926وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 56دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اصبح تجاره لطع ؼٌار التبرٌد والتكٌٌؾ والتورٌدات العمومٌه  ،سبك
لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 57دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة اصبح تجاره لطع ؼٌار التبرٌد والتكٌٌؾ والتورٌدات العمومٌه  ،سبك
لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 58دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،شركة تضامن اصبح تجاره لطع ؼٌار التبرٌد والتكٌٌؾ والتورٌدات العمومٌه  ،سبك
لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
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 - 59دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،شركة تضامن اصبح تجاره لطع ؼٌار التبرٌد والتكٌٌؾ والتورٌدات العمومٌه  ،سبك
لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 61عبدالعزٌز راضً وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه نشاط المماوالت والصٌانه والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  242361وفً
تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 61عبد الرحمن دمحم لناوى وشركاه  ،شركة تضامن اصبح  /تجاره الورق ومستلزمات التصوٌر وتجاره ؼٌار الموتوسٌكالت ،
سبك لٌدها برلم  231721وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 62احمد دمحم عبد الفتاح مصطفى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اضافه تمدٌم الوجبات الؽذائٌه سابما التجهٌز وتمشل خدمات التؽذٌه
والخدمات الؽذائٌه  ،سبك لٌدها برلم  223495وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 63احمد راضى صالح وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اصبح  /تجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه وتورٌد مستلزمات الفنادق  ،سبك لٌدها
برلم  231764وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 64عمرو زٌدان عبد الحمٌد وشركاه  ،شركة مساهمة اضافه /نشاط التصنٌع لدى الؽٌر للمبٌدات الزراعٌه والبٌطرٌه ومبٌدات
لالستخدام المنزلى وكذلن مبٌدات الصحه العامه واالسمده الزراعٌه والكٌماوٌات  ،سبك لٌدها برلم  186113وفً تارٌخ
21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة مساهمة
 - 65شركة مساهمه مصرٌة وفما الحكام المانون  159لسنة  81والمانون 95لسنة  - 92كانزا جروب للمبٌدات والكٌماوٌات ش م م
 ،شركة مساهمة اضافه /نشاط التصنٌع لدى الؽٌر للمبٌدات الزراعٌه والبٌطرٌه ومبٌدات لالستخدام المنزلى وكذلن مبٌدات الصحه
العامه واالسمده الزراعٌه والكٌماوٌات  ،سبك لٌدها برلم  186113وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
شركة مساهمة
 - 66عمرو زٌدان عبد الحمٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافه /نشاط التصنٌع لدى الؽٌر للمبٌدات الزراعٌه والبٌطرٌه ومبٌدات
لالستخدام المنزلى وكذلن مبٌدات الصحه العامه واالسمده الزراعٌه والكٌماوٌات  ،سبك لٌدها برلم  186113وفً تارٌخ
21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 67شركة مساهمه مصرٌة وفما الحكام المانون  159لسنة  81والمانون 95لسنة  - 92كانزا جروب للمبٌدات والكٌماوٌات ش م م
 ،توصٌة بسٌطة اضافه /نشاط التصنٌع لدى الؽٌر للمبٌدات الزراعٌه والبٌطرٌه ومبٌدات لالستخدام المنزلى وكذلن مبٌدات الصحه
العامه واالسمده الزراعٌه والكٌماوٌات  ،سبك لٌدها برلم  186113وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 68هشام مجدى ابراهٌم وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة تنظٌم حفالت وافراح  ،سبك لٌدها برلم  243361وفً تارٌخ
21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 69شركه اٌفنت هب  ،توصٌة بسٌطة تنظٌم حفالت وافراح  ،سبك لٌدها برلم  243361وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 71ناصر دمحم ابو حمادى السٌد وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه نشاط /نمل  ،سبك لٌدها برلم  218821وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 71اسالم احمد اسماعٌل دمحم و شركاة  ،شركة تضامن اضافه نشاط /نمل  ،سبك لٌدها برلم  218821وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 72اسالم احمد اسماعٌل و شرٌكتة اسراء احمد اسماعٌل  ،شركة تضامن اضافه نشاط /نمل  ،سبك لٌدها برلم 218821
وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 73عادل راؼب وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط /االستٌراد والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  136147وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 74شركة جولدن ارت لالثاث والدٌكور (دمحم احمد دمحم وشرٌكه)  ،توصٌة بسٌطة تجارة وتسوٌك االثاث المعدنى والخشبى
والمعامل ومستلزماتها من البالستٌن وخالفه والتشؽٌل لدى الؽٌر والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر  ،سبك لٌدها برلم 178229
وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 75شركه جولدن ارت لالثاث والدٌكور دمحم احمد دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تجارة وتسوٌك االثاث المعدنى والخشبى
والمعامل ومستلزماتها من البالستٌن وخالفه والتشؽٌل لدى الؽٌر والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر  ،سبك لٌدها برلم 178229
وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 76شركة جولدن ارت لالثاث والدٌكور (دمحم احمد دمحم وشرٌكه)  ،شركة تضامن تجارة وتسوٌك االثاث المعدنى والخشبى
والمعامل ومستلزماتها من البالستٌن وخالفه والتشؽٌل لدى الؽٌر والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر  ،سبك لٌدها برلم 178229
وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 77شركه جولدن ارت لالثاث والدٌكور دمحم احمد دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن تجارة وتسوٌك االثاث المعدنى والخشبى
والمعامل ومستلزماتها من البالستٌن وخالفه والتشؽٌل لدى الؽٌر والتورٌدات العمومٌة عدا الكمبٌوتر  ،سبك لٌدها برلم 178229
وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 78ابجد للخدمات التعلٌمٌة (تامر سالمه وشركاه)  ،شركة تضامن اضافه  /المماوالت والصٌانه والتعبئه والتؽلٌؾ  -وحذؾ
االستٌراد والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  231511وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 79هانً حماده وشرٌكه  ،شركة تضامن اصبح  /المماوالت والتصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  242858وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دانى حسٌن محمود لطفى وشرٌكتة  ،سبك لٌدها برلم  239566وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 2دانى نهاد وصفى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  239566وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
شركة تضامن
 - 3مطبعه االسماعٌلٌه احمد حسن اسماعٌل وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  129891وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4عبد الخالك ابراهٌم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  98138وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
ذات مسئولٌة محدودة
 - 5محمود دمحم دمحم على لاسم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  236411وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
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 - 6دمحم مكى عثمان وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  242116وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 7شركة التدرٌب والمراجعة للنظم االدارٌة (دولت الهاللى وشرٌكها) ( management systems auditing and training
 ، )companyسبك لٌدها برلم  191294وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 8دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 9دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته  ،سبك لٌدها برلم  231594وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181116 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  217159الى :حنان سمٌر عبده
وشرٌكها
 ، - 2فى تارٌخ  21181116 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231664الى :مصطفى عبد المادر
وشركاه
 ، - 3فى تارٌخ  21181116 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  228417الى :اصبح /شادي حسٌن
فهمً و شركاه
 ، - 4فى تارٌخ  21181117 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231118الى :عٌد جابر عٌد على
ابو الحسن و شرٌكة NEW LOCATION
 ، - 5فى تارٌخ  21181117 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  234691الى :احمد عبدالرحٌم
وشرٌكه
 ، - 6فى تارٌخ  21181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  239566الى :دانى نهاد وصفى
وشركاه
 ، - 7فى تارٌخ  21181118 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  239566الى :دانى نهاد وصفى
وشركاه
 ، - 8فى تارٌخ  21181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231475الى :سٌنما فاكتورى
cinema factory
 ، - 9فى تارٌخ  21181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  236727الى :وائل حسٌن وشرٌكته
 ، - 11فى تارٌخ  21181112 :شركة مساهمة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  191137الى :المجموعه المالٌه
للتورٌك
 ، - 11فى تارٌخ  21181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  165323الى :نسمه رمضان
صادق وشركاها
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 ، - 12فى تارٌخ  21181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  165323الى :نسمه رمضان
صادق وشركاها
 ، - 13فى تارٌخ  21181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  154161الى :عبدهللا عبدالعال
عبدهللا وشرٌكه
 ، - 14فى تارٌخ  21181115 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  242313الى :اكرامى دمحم فؤاد
وشركائه
 ، - 15فى تارٌخ  21181121 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231594الى :دمحم محمود زكى
محمود وشرٌكته
 ، - 16فى تارٌخ  21181121 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  231594الى :دمحم محمود زكى
محمود وشرٌكته
 ، - 17فى تارٌخ  21181122 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  243361الى :شركه اٌفنت هب
 ، - 18فى تارٌخ  21181122 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  88379الى :اشرؾ حسنى عبد
الرازق وشركاه
 ، - 19فى تارٌخ  21181122 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  235418الى :نزهى جرجس عطا
هللا وشركاه
 ، - 21فى تارٌخ  21181125 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  211687الى :دمحم حجاج وشركاه
 ، - 21فى تارٌخ  21181126 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  131813الى :احمد خطاب دمحم
عترٌس وشرٌكته
 ، - 22فى تارٌخ  21181126 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  147411الى :صباحى sabbahy
احمد الصباحى عامر وشرٌكه
 ، - 23فى تارٌخ  21181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  216853الى :حسن عزٌز
عبدالرحمن باشا وشرٌكته
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1صفا حسام الدٌن احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها االداره والتولٌع منفردا وذلن فى التمثٌل امام وزاره التربٌه والتعلٌم
ومدٌرٌاتها وادارتها بكافه انجاء الجمهورٌه وكذلن فى التولٌع امام البنون وااللتراض من البنون وكذلن حك االداره والتولٌع عن
الشركه امام الؽٌر وكذلن كافه المعامالت المالٌه والتولٌع على عمود بٌع االصول وشرائها وعلى االتفالٌات والتعالدات والتعهدات
الداخلٌه والخارجٌه سواء من المطاع العام او الخاص والتولٌع على كافه ادارات المرور المختلفه وكذلن بٌع وشراء السٌارات
لصالح الشركه والتولٌع  ،تارٌخ  21181111 :برلم 232246
 - 2صفا حسام الدٌن احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن نٌابه عنها على عمود البٌع والشراء امام جمٌع الجهات الحكومٌه
والشهر العماري وادارات المرور وكذلن لها حك التنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا المدنٌه والجنائٌه والتجارٌه والعمالٌه وكافه
المضاٌا باختالؾ انواعها ولها الحك فى توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181111 :برلم 232246
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 - 3مختار ابراهٌم دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه -خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد-دخول  3شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181114 :برلم 114333
 - 4رامى مختار ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج للوفاه -خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد-دخول  3شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181114 :برلم 114333
 - 5مختار ابراهٌم دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181114 :
114333

برلم

 - 6رامى مختار ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181114 :
114333

برلم

 - 7عالء محمود ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده فى
 28/11/2118والمصدق علٌها من الهٌئه العامه لالستثمار فى  31/11/2118تم تفوٌض رئٌس مجلس االدارة فى بٌع الوحدات
السكنٌه المملوكه للشركة ولد وافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة فى البٌع او التنازل
للنفس او للؽٌر عن الوحدات السكنٌه المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع نٌابه عن الشركه بالشهر العمارى واتخاذ كافه
االجراءات الالزمه لذلن والتنازل للنفس وللؽٌر عن عمود  ،تارٌخ  21181114 :برلم 68884
 - 8عالء محمود ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمده فى
 28/11/2118والمصدق علٌها من الهٌئه العامه لالستثمار فى  31/11/2118تم تفوٌض رئٌس مجلس االدارة فى بٌع الوحدات
السكنٌه المملوكه للشركة ولد وافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة فى البٌع او التنازل
للنفس او للؽٌر عن الوحدات السكنٌه المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع نٌابه عن الشركه بالشهر العمارى واتخاذ كافه
االجراءات الالزمه لذلن والتنازل للنفس وللؽٌر عن عمود  ،تارٌخ  21181114 :برلم 68884
 - 9عالء محمود ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المرافك الكهرباء _المٌاه_الؽازالطبٌعى والتعامل مع جهاز مدٌنه
العاشر من رمضان وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وذلن وفما للموانٌن واللوائح المعمول بها فالشهر
العمارى ووافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تعٌٌن الساده االتى اسماؤهم بمجلس ادارة الشركه :السٌد/ابراهٌم عبد السالم
ابراهٌم على عضو مجلس ادارة مستمل موالٌد _ 14/8/1964السٌد/هشام حافظ سٌد حافظ عضو مجلس ادارة مستمل موالٌد
_ 11/6/1991السٌد/على اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل عضو مجلس ادارة موالٌد  ، 11/9/1992تارٌخ  21181114 :برلم
68884
 - 11عالء محمود ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة المرافك الكهرباء _المٌاه_الؽازالطبٌعى والتعامل مع جهاز مدٌنه
العاشر من رمضان وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وذلن وفما للموانٌن واللوائح المعمول بها فالشهر
العمارى ووافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تعٌٌن الساده االتى اسماؤهم بمجلس ادارة الشركه :السٌد/ابراهٌم عبد السالم
ابراهٌم على عضو مجلس ادارة مستمل موالٌد _ 14/8/1964السٌد/هشام حافظ سٌد حافظ عضو مجلس ادارة مستمل موالٌد
_ 11/6/1991السٌد/على اٌمن دمحم رفعت عبده الجمٌل عضو مجلس ادارة موالٌد  ، 11/9/1992تارٌخ  21181114 :برلم
68884
 - 11فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن
الحك فً ادارة الشركه والتولٌع امام جمٌع الجهات المختصه و ٌجوز لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اعمال االداره و لهم
مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام
و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكاله و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً
الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 12فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن
الحك فً ادارة الشركه والتولٌع امام جمٌع الجهات المختصه و ٌجوز لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اعمال االداره و لهم
مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام
و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكاله و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً
الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976

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

183

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 13فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن
الحك فً ادارة الشركه والتولٌع امام جمٌع الجهات المختصه و ٌجوز لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اعمال االداره و لهم
مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام
و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكاله و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً
الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 14فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن
الحك فً ادارة الشركه والتولٌع امام جمٌع الجهات المختصه و ٌجوز لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اعمال االداره و لهم
مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام
و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكاله و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً
الشٌكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 15فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن الضمان و للطرؾ االول منفردا فوزي محمود دمحم شط حك االلتراض
و الرهن و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و له الحك فً
تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و
تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل
و له منفردا التولٌع علً عمود الشراء و البٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 16فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن الضمان و للطرؾ االول منفردا فوزي محمود دمحم شط حك االلتراض
و الرهن و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و له الحك فً
تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و
تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل
و له منفردا التولٌع علً عمود الشراء و البٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 17فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان و للطرؾ االول منفردا فوزي محمود دمحم شط حك االلتراض
و الرهن و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و له الحك فً
تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و
تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل
و له منفردا التولٌع علً عمود الشراء و البٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 18فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الضمان و للطرؾ االول منفردا فوزي محمود دمحم شط حك االلتراض
و الرهن و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و كل ذلن باسم الشركه و لمصلحتها و ضمن اؼراضها و له الحك فً
تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و له الحك فً لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و
تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل
و له منفردا التولٌع علً عمود الشراء و البٌع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 226976
 - 19فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن لالصول و الممتلكات العمارٌه و االراضً و السٌارات باسم و لصالح
الشركه حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان ٌكون التوكٌل كتابٌا  ،تارٌخ  21181115 :برلم
226976
 - 21فوزى محمود دمحم شط شركة تضامن مدٌر و شرٌن لالصول و الممتلكات العمارٌه و االراضً و السٌارات باسم و لصالح
الشركه حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان ٌكون التوكٌل كتابٌا  ،تارٌخ  21181115 :برلم
226976
 - 21فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لالصول و الممتلكات العمارٌه و االراضً و السٌارات باسم و لصالح
الشركه حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان ٌكون التوكٌل كتابٌا  ،تارٌخ  21181115 :برلم
226976
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 - 22فوزى محمود دمحم شط توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لالصول و الممتلكات العمارٌه و االراضً و السٌارات باسم و لصالح
الشركه حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر علً ان ٌكون التوكٌل كتابٌا  ،تارٌخ  21181115 :برلم
226976
 - 23ولٌم سٌد مهنى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 24ولٌم سٌد مهنى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 25ولٌم سٌد مهنى توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 26ولٌم سٌد مهنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 27ولٌم سٌد مهنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 28ولٌم سٌد مهنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 26/4/2118
والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  12/3/2118تم تجدٌد عضوٌه الساده اعضاء مجلس االداره وصالحٌاتهم لدورة جدٌده
اعتبارا من عام  2118وحتى  ، 2121تارٌخ  21181115 :برلم 94226
 - 29اٌمن دمحم عبد السالم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه العمود
والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة الشركه
مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب واالٌداع
وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع التأمٌنات
االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 31اٌمن دمحم عبد السالم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه العمود
والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة الشركه
مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب واالٌداع
وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع التأمٌنات
االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 31دمحم سعٌد دمحم على ٌوسؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه
العمود والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة
الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب
واالٌداع وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع
التأمٌنات االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 32دمحم سعٌد دمحم على ٌوسؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه
العمود والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة
الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب
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واالٌداع وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع
التأمٌنات االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 33مصطفى عبد المادر عبد السالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه
العمود والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة
الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب
واالٌداع وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع
التأمٌنات االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 34مصطفى عبد المادر عبد السالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌٌن والتولٌع على كافه
العمود والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وادارة
الشركه مجتمعٌن او منفردٌن وللشرٌن االول السٌد/مصطفى عبد المادر عبد السالم منفردا الحك فى فتح حسابات البنون والسحب
واالٌداع وحك استالم الشٌكات وصرفها وكافه اعمال التصرفات االلتراض والرهن الصول الشركه والبٌع والشراء والتعامل مع
التأمٌنات االجتماعٌه وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181116 :برلم 231664
 - 35حنان سمٌر عبده حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد/خروج  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 217159
 - 36حنان سمٌر عبده حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دخول شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد/خروج  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 217159
 - 37نادر منٌر سامً رجائً حنا توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون هو مدٌر المشترٌات الخارجٌه و ممثل للشركه فً جمٌع
تعامالتها خارج ج م ع و له حك التولٌع عن الشركه فً كافه تعالداتها االستٌرادٌه التً تتم خارج ج م ع و ابرام العمود مع
الشركات االجنبٌه اما فٌما ٌخص تعامالت الشركه داخل ج م ع فٌكون له حك االداره و التولٌع مجتمع مع اي شرٌن متضامن ،
تارٌخ  21181116 :برلم 92477
 - 38نادر منٌر سامً رجائً حنا توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌكون هو مدٌر المشترٌات الخارجٌه و ممثل للشركه فً جمٌع
تعامالتها خارج ج م ع و له حك التولٌع عن الشركه فً كافه تعالداتها االستٌرادٌه التً تتم خارج ج م ع و ابرام العمود مع
الشركات االجنبٌه اما فٌما ٌخص تعامالت الشركه داخل ج م ع فٌكون له حك االداره و التولٌع مجتمع مع اي شرٌن متضامن ،
تارٌخ  21181116 :برلم 92477
 - 39سٌد طلعت مختار ابراهٌم الجندي توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن السٌد /شادي
حسٌن فهمً عبد العزٌز و السٌد /سٌد طلعت مختار ابراهٌم الجندي مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التولٌع علً الشٌكات و فتح
الحساب البنكً و الرهن و االلتراض ٌكون مجتمعٌن فمط  ،تارٌخ  21181116 :برلم 228417
 - 41سٌد طلعت مختار ابراهٌم الجندي توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن السٌد /شادي
حسٌن فهمً عبد العزٌز و السٌد /سٌد طلعت مختار ابراهٌم الجندي مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا التولٌع علً الشٌكات و فتح
الحساب البنكً و الرهن و االلتراض ٌكون مجتمعٌن فمط  ،تارٌخ  21181116 :برلم 228417
 - 41هانى سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :
236731
 - 42دمحم سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :
236731
 - 43سعد سٌد سعد عبده توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :

برلم

برلم 236731

 - 44هانى سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :
236731
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 - 45دمحم سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :
236731
 - 46سعد سٌد سعد عبده توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج و استلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181116 :

برلم

برلم 236731

 - 47هانى سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح /حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن السٌد /سعد سٌد سعد عبده
و السٌد /ناصر السٌد عبد الموجود عبد الصالحٌن مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركه ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و
التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  ،تارٌخ  21181116 :برلم 236731
 - 48دمحم سٌد على عبدالحمٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح /حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن السٌد /سعد سٌد سعد عبده و
السٌد /ناصر السٌد عبد الموجود عبد الصالحٌن مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركه ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و
التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  ،تارٌخ  21181116 :برلم 236731
 - 49سعد سٌد سعد عبده توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح /حك االداره و التولٌع للشرٌكٌن السٌد /سعد سٌد سعد عبده و
السٌد /ناصر السٌد عبد الموجود عبد الصالحٌن مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركه ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و المطاع الخاص و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و
التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات  ،تارٌخ  21181116 :برلم 236731
 - 51ولٌد فتحى على احمد توصٌة بسٌطة مدٌر ؼٌر شرٌن تعدٌل صفه الشرٌن /اسامه انس عبد الخبٌر لشرٌن موصى  ،تارٌخ
 21181116 :برلم 188938
 - 51ولٌد فتحى على احمد توصٌة بسٌطة مدٌر ؼٌر شرٌن تعدٌل صفه الشرٌن /اسامه انس عبد الخبٌر لشرٌن موصى  ،تارٌخ
 21181116 :برلم 188938
 - 52احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول شرٌن
موصً مذكور بالعمد  -اصبح  /حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن منفردا و له الحك فً شراء و بٌع اصول و ممتلكات
الشركه كما انه له الحك فً رهن اصول الشركه و اجراء جمٌع المعامالت البنكٌه بما فٌه االلتراض  ،تارٌخ  21181116 :برلم
226345
 - 53احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول شرٌن
موصً مذكور بالعمد  -اصبح  /حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن منفردا و له الحك فً شراء و بٌع اصول و ممتلكات
الشركه كما انه له الحك فً رهن اصول الشركه و اجراء جمٌع المعامالت البنكٌه بما فٌه االلتراض  ،تارٌخ  21181116 :برلم
226345
 - 54احمد ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول شرٌن
موصً مذكور بالعمد  -اصبح  /حك االداره و التولٌع للشرٌن المتضامن منفردا و له الحك فً شراء و بٌع اصول و ممتلكات
الشركه كما انه له الحك فً رهن اصول الشركه و اجراء جمٌع المعامالت البنكٌه بما فٌه االلتراض  ،تارٌخ  21181116 :برلم
226345
 - 55هبه اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
 - 56رٌهام اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
 - 57منه هللا اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
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 - 58ندي اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
 - 59سعاد احمد سعٌد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
 - 61اسماعٌل مرسى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
 - 61دمحم مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خروج شرٌن موصً مذكور بالعمد  -دخول  3شركاء موصٌٌن مذكورٌن
بالعمد  ،تارٌخ  21181116 :برلم 91199
برلم 91199

 - 62هبه اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 63رٌهام اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 64منه هللا اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 65ندي اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 66سعاد احمد سعٌد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 67اسماعٌل مرسى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :
 - 68دمحم مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181116 :

برلم 91199
برلم 91199
برلم 91199

برلم 91199
برلم 91199

برلم 91199
برلم

 - 69هبه اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199
 - 71رٌهام اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199

برلم

 - 71منه هللا اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199
 - 72ندي اسماعٌل مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199
 - 73سعاد احمد سعٌد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199
 - 74اسماعٌل مرسى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :
91199
 - 75دمحم مرسً دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االداره و التولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181116 :

برلم

برلم

برلم

برلم

برلم 91199

 - 76عبد العظٌم دمحم شركة تضامن تحمٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للشركاء مجتمعٌن وحك التعامل مع الؽٌر باسم
الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم
وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك
الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌه ومجتمعٌن او منفردٌٌن فى التعامل مع جمٌع البنون
والمصارؾ من صرؾ واٌداع الشٌكات ومجتمعٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 233561
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 - 77عبد العظٌم دمحم شركة تضامن تحمٌل فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها
العمارٌ ه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه و لصالحها و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه
و فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم  ،تارٌخ  21181116 :برلم 233561
 - 78اسالم احمد طلبه عبد هللا ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام لبول استماله السٌد /حازم احمد طلبه من اداره الشركه تعدٌل
الماده _ 12/11/5الماده ٌ:11تولى ادارة الشركه مدٌر تعٌنه الجمعٌه العامه من بٌن الشركاء او من ؼٌرهم واستثناء مما تمدم عٌن
الشركاء السٌد المهندس/اسالم احمد طلبه مصرى وٌباشر المدٌر عمله لمده ؼٌر محدده وٌمر المدٌر بأنه لم ٌسبك صدور احكام
لضائٌه _الماده ٌ 12مثل المدٌر العام اسالم احمد طلبه عبد هللا الشركه فى عاللتها معه الؽٌر فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل
باسمها وباجراء كافه العمود والمعامالت  ،تارٌخ  21181116 :برلم 79171
 - 79اسالم احمد طلبه عبد هللا ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام الداخلة ضمن ؼرض الشركه واالخص تعٌٌن وولؾ مستخدمى
الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه
وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وله شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع
والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات وؼٌر ذلن من المعامالت الالزمه لتٌسٌر دفه العمل وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او
بعض ما سبك ذكرة وكما ٌختص المدٌر فى اجراء المروض  ،تارٌخ  21181116 :برلم 79171
 - 81اسالم احمد طلبه عبد هللا ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والتعامل مع كافه البنون فى
جمٌع التعامالت وكذلن الشراء والمبادالت والبٌع والرهون لالراضى والعمارات والمحالت التجارٌه والوحدات السكنٌه وكذلن
االشتران من المؤسسات االخرى عدا ما احتفظ به صراحه العمد والمانون والئحته للجمعٌه العامه  ،تارٌخ  21181116 :برلم
79171
 - 81عبد الؽنى عبد هللا عبد الؽنى جمعٌة تعاونٌة رئٌس مجلس ادارة  -1اعاده تشكٌل مجلس االداره على النحو التالى-1 :
السٌد /عبد الؽنً عبد هللا عبد الؽنً رئٌس مجلس االداره  -2السٌد /عماد دمحم توفٌك نائب رئٌس مجلس االداره  -3السٌد /فتحً دمحم
طلعت سكرتٌر مجلس االداره  -4السٌد /حازم فتحً مصطفً المسئول المالً  -5السٌده /دالٌا اسحاق عبس عضو مجلس االداره -2
من لهم حك التولٌع علً الشٌكات الصادره من الجمعٌه و اذونات الصرؾ و كافه المعامالت المالٌه البنكٌه علً النحو التالً -1
السٌد/عبد الؽنى عبد هللا عبد الؽنى-رئٌس مجلس ادارة-تولٌع  ،تارٌخ  21181116 :برلم 235396
 - 82عبد الؽنى عبد هللا عبد الؽنى جمعٌة تعاونٌة رئٌس مجلس ادارة اول اساسى-2،السٌد/حازم فتحى مصطفً المسئول المالً
تولٌع ثانى اساسً  -3عماد دمحم توفٌك  -نائب رئٌس مجلس االداره تولٌع اول احتٌاطً  -4فتحً دمحم طلعت -سكرتٌر الجمعٌهتولٌع ثانً احتٌاطً  ،تارٌخ  21181116 :برلم 235396
 - 83حسانٌن احمد توفٌك شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض السٌد /حسانٌن احمد توفٌك رئٌس مجلس االداره و العضو
المنتدب فً كافه التعامالت و و له فً ذلن اوسع الصالحٌات و السلطات التً تمكنه من اداره الشركه بشكل كامل و مطلك مع كافه
الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و مع ذلن تفوٌضه بالتعامل مع البنون بصالحٌاته فً االلتراض و الرهن و فتح الحسابات
الجارٌه باسم الشركه و التعامل من خالل هذه الحسابات باالٌداع و السحب و الصرؾ و طلب الضمانات البنكٌه و التولٌع علً
الشٌكات و الكمبٌالت و السندات المر و كافه االوراق التجارٌه  ،تارٌخ  21181116 :برلم 81145
 - 84حسانٌن احمد توفٌك شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة و النماذن البنكٌه االخري و طلب التحوٌل من حساب لحساب اخر
داخل او خارج الجمهورٌه و طلب المماصه و التظهٌر و كافه التعامالت البنكٌه و اصدار خطابات الضمان و االستٌراد و التخلٌص
الجمركً و حك التفاوض و طلب و استخدام التسهٌالت االئتمانٌه بكافه انواعها من جمٌع البنون بجمهورٌه مصر العربٌه و التولٌع
عن الشركه علً هذه التسهٌالت و كفاله الشركات التابعه و الؽٌر و له فً ذلن كافه السلطات و له حك التولٌع علً عمود بٌع و
شراء اصول الشركه و له حك الرهن و له حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فً المٌام ببعض او كل ما ذكر  ،تارٌخ 21181116 :
برلم 81145
 - 85حسام حسٌن احمد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181117 :
231229
 - 86محمود احمد نور الدٌن دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
236572
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 - 87دمحم حسن عبد الرؤوؾ شرؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
236572

برلم

 - 88محمود احمد نور الدٌن دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح لهم حك االداره والتولٌع منفردا اال فً حاالت المرض
والرهن واالستدانه فٌكون التولٌع لهما مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 236572
 - 89دمحم حسن عبد الرؤوؾ شرؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح لهم حك االداره والتولٌع منفردا اال فً حاالت المرض
والرهن واالستدانه فٌكون التولٌع لهما مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 236572
 - 91اسالم دمحم محمود عبدالمجٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
242732
 - 91ابراهٌم فرجانً عبدالؽنً شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
242732
 - 92سٌد عبدالحمٌد سٌد صالح شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
242732

برلم

برلم

برلم

 - 93اسالم دمحم محمود عبدالمجٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 242732
 - 94ابراهٌم فرجانً عبدالؽنً شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 242732
 - 95سٌد عبدالحمٌد سٌد صالح شركة تضامن شرٌن متضامن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 242732
 - 96مٌنا وجٌه لدسى جرجس شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرج واستالم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 229156
 - 97ثروت شولى حبٌب تادرس شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستالم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
229156

برلم

 - 98مٌنا وجٌه لدسى جرجس شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه
للشركاء المتضامنٌن تامر فؤاد كامل شحاته وثروت شولى حبٌب تادرس منفردٌن اومجتمعٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه
وضمن اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وللسٌد/تامر فؤاد كامل شحاته والسٌد/ثروت شولى
حبٌب تادرس مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  ،تارٌخ  21181117 :برلم 229156
 - 99ثروت شولى حبٌب تادرس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشركاء
المتضامنٌن تامر فؤاد كامل شحاته وثروت شولى حبٌب تادرس منفردٌن اومجتمعٌن ولهم الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن
اؼراضها امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحك فى
تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وللسٌد/تامر فؤاد كامل شحاته والسٌد/ثروت شولى حبٌب تادرس
مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  ،تارٌخ  21181117 :برلم 229156
 - 111مٌنا وجٌه لدسى جرجس شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهم
حك بٌع السٌارات الخاصه بالشركه وجمٌع االموال الخاصه بالشركه ورهنها والتولٌع على عمود البٌع النهائٌه امام الشهر العمارى
وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 229156
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 - 111ثروت شولى حبٌب تادرس شركة تضامن مدٌر و شرٌن وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك بٌع
السٌارات الخاصه بالشركه وجمٌع االموال الخاصه بالشركه ورهنها والتولٌع على عمود البٌع النهائٌه امام الشهر العمارى وكل ذلن
باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 229156
 - 112فوزٌه جاد جاوٌش توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 113فوزٌه جاد جاوٌش توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 114دمحم محمود صفوت توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 115دمحم محمود صفوت توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 116مازن اٌمن تركى احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 117مازن اٌمن تركى احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 118فوزٌه جاد جاوٌش شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 119فوزٌه جاد جاوٌش شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 111دمحم محمود صفوت شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 111دمحم محمود صفوت شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 112مازن اٌمن تركى احمد شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 113مازن اٌمن تركى احمد شركة تضامن شرٌن متضامن خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 114فوزٌه جاد جاوٌش توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 115فوزٌه جاد جاوٌش توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 116دمحم محمود صفوت توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 117دمحم محمود صفوت توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 118مازن اٌمن تركى احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
45773
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 - 119مازن اٌمن تركى احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 121فوزٌه جاد جاوٌش شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 121فوزٌه جاد جاوٌش شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 122دمحم محمود صفوت شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 123دمحم محمود صفوت شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 45773

 - 124مازن اٌمن تركى احمد شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 125مازن اٌمن تركى احمد شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181117 :
45773

برلم

 - 126عٌد جابر عٌد على ابو الحسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرجت و استلمت كافة حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 231118
 - 127عٌد جابر عٌد على ابو الحسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرجت و استلمت كافة حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 231118
ٌ - 128اسمٌن لرنى احمد عوده شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرجت و استلمت كافة حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
231118

برلم

ٌ - 129اسمٌن لرنى احمد عوده شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرجت و استلمت كافة حمولها  ،تارٌخ 21181117 :
231118

برلم

 - 131عٌد جابر عٌد على ابو الحسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للشرٌن منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 231118
 - 131عٌد جابر عٌد على ابو الحسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للشرٌن منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
برلم 231118
ٌ - 132اسمٌن لرنى احمد عوده شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للشرٌن منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
231118

برلم

ٌ - 133اسمٌن لرنى احمد عوده شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للشرٌن منفردا  ،تارٌخ 21181117 :
231118

برلم

 - 134فادي توفٌك عسٌران شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى 19/9/2118
ومعتمد فى  11/11/2118من الهٌئه العامه لالستثمار تحدٌد سلطات رئٌس مجلس االداره السٌد الدكتور /فادي توفٌك عسٌران وهى
نفس سلطات رئٌس مجلس االداره المثبته حالٌا بالسجل التجارى للشركة  - 2تطبك هذه الصالحٌات لكافة رؤساء المجلس الذى ٌتم
تعٌٌنهم مستمبال  ،تارٌخ  21181117 :برلم 237767
 - 135دمحم زكى دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدره والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها فى كافه المعامالت
وامام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولدى االفراد
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وااللتراض والرهن من البنون او الؽٌر وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركه  ،تارٌخ  21181117 :برلم 215349
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 - 136دمحم زكى دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات باسم الشركه ولمصلحها
الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندت االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الركه بالنمد او باالجل وتمثٌل الشركه امام لمضاء والؽٌرولها الحك فً توكٌالو تفوٌض الؽٌر فً كل و بعض
من اعماال لشركه على ن ٌراعً مصلحه الشركه فً لن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 215349
 - 137عصام عبد الحمٌد عبد الممصود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك االلتراض
والرهن بكافه انواعه لنفسه او لصالح البنون او الؽٌر وله فً سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه
انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسه او البنون او الؽٌر وله حك كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون
او الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 213417
 - 138عصام عبد الحمٌد عبد الممصود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك االلتراض
والرهن بكافه انواعه لنفسه او لصالح البنون او الؽٌر وله فً سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه
انواعها للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسه او البنون او الؽٌر وله حك كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون
او الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 213417
 - 139ساره ابراهٌم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك االلتراض والرهن بكافه
انواعه لنفسه او لصالح البنون او الؽٌر وله فً سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها
للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسه او البنون او الؽٌر وله حك كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر
فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 213417
 - 141ساره ابراهٌم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح له حك االداره والتولٌع منفردا وله حك االلتراض والرهن بكافه
انواعه لنفسه او لصالح البنون او الؽٌر وله فً سبٌل ذلن التولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه وعمود الرهن بكافه انواعها
للعمارات والمنموالت وكافه الممومات المادٌه والمعنوٌه لصالح نفسه او البنون او الؽٌر وله حك كفاله الؽٌر وتوكٌل البنون او الؽٌر
فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181117 :برلم 213417
 - 141عصام عبد الحمٌد عبد الممصود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبحت شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ 21181117 :
213417

برلم

 - 142عصام عبد الحمٌد عبد الممصود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبحت شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ 21181117 :
213417

برلم

 - 143ساره ابراهٌم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبحت شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 213417

 - 144ساره ابراهٌم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبحت شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ 21181117 :

برلم 213417

 - 145لٌندا بولس بسخرون توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن استدران بٌانات اسم الشرٌكه لندة بولس ابسخرون طبما لشهادة الوفاة
واالعالم الشرعى الممٌد برلم  ، 1118/2117تارٌخ  21181118 :برلم 79162
 - 146حافظ فهمى جرجس توصٌة بسٌطة مدٌر ؼٌر شرٌن استدران بٌانات اسم الشرٌكه لندة بولس ابسخرون طبما لشهادة
الوفاة واالعالم الشرعى الممٌد برلم  ، 1118/2117تارٌخ  21181118 :برلم 79162
 - 147لٌندا بولس بسخرون توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن استدران بٌانات تارٌخ مٌالد حافظ فهمى جرجس لٌصبح
 ، 22/11/1914تارٌخ  21181118 :برلم 79162
 - 148حافظ فهمى جرجس توصٌة بسٌطة مدٌر ؼٌر شرٌن استدران بٌانات تارٌخ مٌالد حافظ فهمى جرجس لٌصبح
 ، 22/11/1914تارٌخ  21181118 :برلم 79162
 - 149طارق لاسم دمحم سلٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره و التولٌع لتكون للطرؾ االول منفردا و له حك االداره
و التولٌع نٌابه عن الشركه و له كافه الصالحٌات فً تعٌٌن الموظفٌن او الالتهم و كذلن له الحك فً فتح فروع للشركه داخل او
خارج مصر او اؼاللها كما له كافه الصالحٌات فً حك بٌع اصول الشركه المادٌه بما فٌها السٌارات و االصول الثابته و ممتلكاتها
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او جزء منها او تمدٌرها او جزء منها او دمجها بشركات اخري و شراء الشركات المساهمه و التخارج منها و بٌع االسهم للنفس و
الؽٌر دون الرجوع لبالً الشركاء فً  ،تارٌخ  21181118 :برلم 117221
 - 151طارق لاسم دمحم سلٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ذلن و له الحك منفردا فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها
امام جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المطاع العام و االعمال و الخاص بكافه اشكالها و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و
المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور
التعامل مع جمٌع البننون و المصارؾ و فتح االعتمادات المستندٌه و كل ذلن باسم الشركه و ضمنن اؼراضها و كذلن حك التولٌع
علً عمود الشراء و البٌع الصول الشركه و ممتلكاتها  ،تارٌخ  21181118 :برلم 117221
 - 151طارق لاسم دمحم سلٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن العمارٌه و االراضً و السٌارات باسم الشركه و لمصلحتها و الحك
فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل العمود و
المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل كما له الحك فً تعدٌل انصبه الشركاء فً راس المال بنمل
ملكٌتها فٌما بٌنهم او بٌعها للؽٌر او اضافه شركاء اخرٌن بانصبه جدٌده و له فً ذلن كافه الصالحٌه دون الرجوع للشركاء فً هذه
االمور كما له حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181118 :برلم 117221
 - 152دمحم احمد سٌد احمد السٌد شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 153دمحم احمد سٌد احمد السٌد شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 154دمحم شفٌك دمحم احمد شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 155دمحم شفٌك دمحم احمد شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 156دانى نهاد وصفى انور شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 157دانى نهاد وصفى انور شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
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اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 158دانى نهاد وصفى انور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 159دانى نهاد وصفى انور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 161على عبد البالى على شعراوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه
للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى
التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع
وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 161على عبد البالى على شعراوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه
للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى
التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع
وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 162على عبد البالى على شعراوى شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه
للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى
التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع
وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 163على عبد البالى على شعراوى شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه
للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى
التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع
وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 164دمحم احمد سٌد احمد السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 165دمحم احمد سٌد احمد السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
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اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 166دمحم شفٌك دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 167دمحم شفٌك دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع والمسؤلٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن
المتضامنٌن السٌد /على عبد البالى على شعراوى والسٌد/دانى نهاد وصفى انور عبد المجٌد مجتمعٌن فمط ولهما الحك فى التعامل
باسم الشركه وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلن وزاره السٌاحه وادارة المرور وكذلن لهما الحك فى التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور  ،تارٌخ  21181118 :برلم 239566
 - 168دمحم احمد سٌد احمد السٌد شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 169دمحم احمد سٌد احمد السٌد شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 171دمحم شفٌك دمحم احمد شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن
اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى
والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او
االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181118 :برلم
239566
 - 171دمحم شفٌك دمحم احمد شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن
اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى
والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او
االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181118 :برلم
239566
 - 172دانى نهاد وصفى انور شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 173دانى نهاد وصفى انور شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
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بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 174دانى نهاد وصفى انور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 175دانى نهاد وصفى انور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 176على عبد البالى على شعراوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم
الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها
العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركه بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 239566
 - 177على عبد البالى على شعراوى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم
الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها
العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركه بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 239566
 - 178على عبد البالى على شعراوى شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم
الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها
العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركه بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 239566
 - 179على عبد البالى على شعراوى شركة تضامن شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم
الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها
العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت
الشركه بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ :
 21181118برلم 239566
 - 181دمحم احمد سٌد احمد السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 181دمحم احمد سٌد احمد السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه
وضمن اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه
واالراضى والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه

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

197

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

بالنمد او االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181118 :
برلم 239566
 - 182دمحم شفٌك دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن
اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى
والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او
االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181118 :برلم
239566
 - 183دمحم شفٌك دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن
اؼراضها وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع وحك االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى
والسٌارات وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها وحك ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او
االجل وحك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181118 :برلم
239566
 - 184احمد سٌد دمحم اسماعٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع نٌابه عن الشركه مكفوله للشركاء المتضامنٌن
مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات الممكنه فى ادارة الشركه ولهما حك التعامل مع كافه الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهم الحك فى التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وفتح الحسابات البنكٌه وعمل االئتمان والتولٌع
على مستندات التسهالت االئتمانٌه من البنون مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص التصرؾ فى اصول الشركه وااللتراض من
البنون او الؽٌر باسم الشركه فٌكون االداره والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181118 :برلم 234825
 - 185اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 186اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 187اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 188اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 189اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 191اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
236727

برلم

 - 191وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 236727
 - 192وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 236727
 - 193وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 236727
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 - 194اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 195اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 196اسامه عبد الوهاب سالمه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 197اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 198اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 199اٌناس محمود ابوالنصر رشٌد شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات بتحمٌك
ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 211وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات
بتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 211وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات
بتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 212وائل حسٌن عبد السالم عبد المؤمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا وله كافه لسلطات
بتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال لتى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم
236727
 - 213احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الشركه المابضه
للصناعات الؽذائٌه بشأن الموافمه بالمجلس باالجماع على اعتماد تولٌع السٌد المحاسب/محمود عبد الحلٌم دمحم عشماوى موالٌد
31/11/1966رئٌس لطاع مالٌه الشركات على كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون تولٌع ثان/لرارات وتوصٌات
الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه للشركه المابضه للصناعات الؽذائٌه لمنالشه الموازنه التخطٌطٌه للعام المالى  2118/2119المنعمده فى
 31/11/2118برئاسه السٌد الدكتور/على المصٌلحى رئٌس الجمعٌه العامه  ،تارٌخ  21181111 :برلم 97674
 - 214احمد حسنٌن حسنى عبدالعزٌزاحمد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الشركه المابضه
للصناعات الؽذائٌه بشأن الموافمه بالمجلس باالجماع على اعتماد تولٌع السٌد المحاسب/محمود عبد الحلٌم دمحم عشماوى موالٌد
31/11/1966رئٌس لطاع مالٌه الشركات على كافه المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون تولٌع ثان/لرارات وتوصٌات
الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه للشركه المابضه للصناعات الؽذائٌه لمنالشه الموازنه التخطٌطٌه للعام المالى  2118/2119المنعمده فى
 31/11/2118برئاسه السٌد الدكتور/على المصٌلحى رئٌس الجمعٌه العامه  ،تارٌخ  21181111 :برلم 97674
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 - 215رسمى سالمه دمحم االطوابى شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للطرفان مجتمعان او منفردان على عمود
الشركة والتولٌع على الشٌكات وصرفها وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه الجدٌد ولتحمٌك اؼراض الشركه  ،تارٌخ :
 21181111برلم 231475
 - 216رسمى سالمه دمحم االطوابى شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للطرفان مجتمعان او منفردان على عمود
الشركة والتولٌع على الشٌكات وصرفها وفتح الحسابات بالبنون باسم الشركه الجدٌد ولتحمٌك اؼراض الشركه  ،تارٌخ :
 21181111برلم 231475
 - 217محمود دمحم محمود ؼازى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام لبول استمالتهٌ -مثل المدٌر الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها وٌباشر وظٌفته لمده ؼٌر محدوده  ،تارٌخ  21181111 :برلم 94634
 - 218دمحم السٌد احمد محمود ؼازى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام لبول استمالتهٌ -مثل المدٌر الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر
وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها وٌباشر وظٌفته لمده ؼٌر محدوده  ،تارٌخ  21181111 :برلم
94634
 - 219عبد الوهاب شافعى ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا امام البنون والمروض والرهن ،
تارٌخ  21181111 :برلم 133389
 - 211عبد الوهاب شافعى ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا امام البنون والمروض والرهن ،
تارٌخ  21181111 :برلم 133389
 - 211عبد الوهاب شافعى ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا امام البنون والمروض والرهن ،
تارٌخ  21181111 :برلم 133389
 - 212عبد الوهاب شافعى ابراهٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االداره والتولٌع منفردا امام البنون والمروض والرهن ،
تارٌخ  21181111 :برلم 133389
 - 213احمد حسن اسماعٌل عبد الكرٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرجت للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
 - 214نشوى محمود بٌومى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرجت للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 129891

 - 215احمد حسن اسماعٌل عبد الكرٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرجت للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :
 - 216نشوى محمود بٌومى شركة تضامن شرٌن متخارج خرجت للوفاه  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 129891

برلم 129891

برلم 129891

 - 217احمد حسن اسماعٌل عبد الكرٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا/دخول شرٌن موصى
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم 129891
 - 218نشوى محمود بٌومى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181111 :برلم 129891
 - 219احمد حسن اسماعٌل عبد الكرٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا/دخول شرٌن موصى
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  21181111 :برلم 129891
 - 221نشوى محمود بٌومى شركة تضامن شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181111 :برلم 129891
 - 221شرٌؾ دمحم حسن الملٌنً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركه المابضه للصناعات الؽذائٌه عضوا متفرعا لالشراؾ
على شركات الصناعات الؽذائٌه (الزٌوت-السكر-االؼذٌه-المحفزظه) باالضافه الى وضع الخطط التنفٌذٌه العاده هٌكله الشركات
التابعه المتعثره والنهوض بالخطط االستثمارٌه للشركات -اعتماد تولٌع السٌد المحاسب عبدالعزٌز على دمحم عاٌد للشٌكات وكافه
المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون كتولٌع اول  ،تارٌخ  21181112 :برلم 97674
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 - 222شرٌؾ دمحم حسن الملٌنً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة الشركه المابضه للصناعات الؽذائٌه عضوا متفرعا لالشراؾ
على شركات الصناعات الؽذائٌه (الزٌوت-السكر-االؼذٌه-المحفزظه) باالضافه الى وضع الخطط التنفٌذٌه العاده هٌكله الشركات
التابعه المتعثره والنهوض بالخطط االستثمارٌه للشركات -اعتماد تولٌع السٌد المحاسب عبدالعزٌز على دمحم عاٌد للشٌكات وكافه
المعامالت والمحررات البنكٌه لدى البنون كتولٌع اول  ،تارٌخ  21181112 :برلم 97674
 - 223نسمه رمضان صادق توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة والتولٌع منفردة _دخول سته شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181112 :برلم 165323
 - 224نسمه رمضان صادق توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة والتولٌع منفردة _دخول سته شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181112 :برلم 165323
 - 225نسمه رمضان صادق توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة والتولٌع منفردة _دخول سته شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181112 :برلم 165323
 - 226نسمه رمضان صادق توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة والتولٌع منفردة _دخول سته شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181112 :برلم 165323
 - 227احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

 - 228احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

ٌ - 229اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

ٌ - 231اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

 - 231احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

 - 232احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

ٌ - 233اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

ٌ - 234اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 152597

 - 235احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن احمد
عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او منفردٌن
ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
 - 236احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن احمد
عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او منفردٌن
ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
ٌ - 237اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن
احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597

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

201

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ٌ - 238اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن
احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
 - 239احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن احمد
عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او منفردٌن
ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
 - 241احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن احمد
عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او منفردٌن
ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
ٌ - 241اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن
احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
ٌ - 242اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكل من السٌدهٌ/اسمٌن
احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/انجى احمد عالء الدٌن دمحم مهدى والسٌده/جٌالن احمد عالء الدٌن دمحم مهدى مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم كافه السلطات الدارة الشركه كما ٌحك لهم بصفتهم المدٌرون المسئولٌن عن الشركه حك التصرؾ وابرام كافه العمود
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء بالشهر العمارى وجمٌع المعامالت التى تتم مع البنون
والتولٌع على الشٌكات البنكٌه وفتح الحسابات باسم  ،تارٌخ  21181112 :برلم 152597
 - 243احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه بما فى
ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه وتمثٌلها
امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ  21181112 :برلم
152597
 - 244احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه بما فى
ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه وتمثٌلها
امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ  21181112 :برلم
152597
ٌ - 245اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه
بما فى ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه
وتمثٌلها امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما
ٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ 21181112 :
برلم 152597

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

202

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ٌ - 246اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه
بما فى ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه
وتمثٌلها امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما
ٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ 21181112 :
برلم 152597
 - 247احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه بما فى
ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه وتمثٌلها
امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ  21181112 :برلم
152597
 - 248احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن شرٌن متضامن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه بما فى
ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه وتمثٌلها
امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ  21181112 :برلم
152597
ٌ - 249اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه
بما فى ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه
وتمثٌلها امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما
ٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ 21181112 :
برلم 152597
ٌ - 251اسمٌن احمد عالء الدٌن مهدى شركة تضامن مدٌر و شرٌن الشركه وحك الرهن وكافه التعامالت البنكٌه بصفه عامه
بما فى ذلن السحب واالٌداع والصرؾ وااللتراض بطرٌك االعتمادات ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لتحٌمك ؼرض الشركه
وتمثٌلها امام الؽٌر سواء كانت جهات حكومٌه وؼٌر الحكومٌه بشرط ان ٌكون تولٌعهم بعنوان اسم الشركه وضمن اؼراضها كما
ٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من هذه السلطات  ،تارٌخ 21181112 :
برلم 152597
 - 251ابو الؽٌط عبد الحلٌم حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االلتراض والرهنٌه والتعامل مع البنون بكافه اشكالها
للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181112 :برلم 235496
 - 252احمد دمحم عبدالرحمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدل الى شرٌن موصى -تعدٌل االداره والتولٌع للسٌد /دمحم مكى
عثمان منفردا وله كافه الحموق واالجراءات الالزمه الداره النشاط وكذلن تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وشركات
المطاع العام والخاص والبنون من السحب واالٌداع وجمٌع االعمال الخاصه بالبنون من تسهٌالت بننكٌه وااللتراض وجمٌع االعمال
تتم باسم الشركه  ،تارٌخ  21181112 :برلم 242116
 - 253احمد دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدل الى شرٌن موصى -تعدٌل االداره والتولٌع للسٌد /دمحم مكى
عثمان منفردا وله كافه الحموق واالجراءات الالزمه الداره النشاط وكذلن تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وشركات
المطاع العام والخاص والبنون من السحب واالٌداع وجمٌع االعمال الخاصه بالبنون من تسهٌالت بننكٌه وااللتراض وجمٌع االعمال
تتم باسم الشركه  ،تارٌخ  21181112 :برلم 242116
 - 254دمحم محمود دمحم دمحم على شركة تضامن شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة
السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 236411
 - 255محمود دمحم دمحم على لاسم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة
السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 236411
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 - 256دمحم محمود دمحم دمحم على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة
السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 236411
 - 257محمود دمحم دمحم على لاسم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة
السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة  ،تارٌخ  21181112 :برلم 236411
ٌ - 258منى دمحم سامح على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للرشٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن االلتراض
من البنون  ،تارٌخ  21181113 :برلم 118487
 - 259دمحم سامح على دمحم الهوارى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للرشٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن
االلتراض من البنون  ،تارٌخ  21181113 :برلم 118487
 - 261ثروت طه بدوى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفه الشرٌن دمحم ثروت طه بدوي -من شرٌن موصً الً
شرٌن متضامن -مصرى -موالٌد  2/2/1994وٌكون للشرٌن االول  /ثروت طه بدوى محمود والثالثٌ /حٌى ثروت طه بدوى
والرابع /رنا ثروت طه بدوى والخامس /دمحم ثروت طه بدوى حك االداره والتولٌع نٌابه عن الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر والتولٌع
لدى النون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافه االعمال المصرفٌه المتعلمه باعمال الشركة وذلن كله منفردٌن مع االبماء
على كافه الصالحٌات الممنوحه للشرٌن المتضامن ثروت طه بدوى محمود  ،تارٌخ  21181113 :برلم 229962
 - 261دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه
الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء
والبٌع الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم
وجدى عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 262دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه
الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء
والبٌع الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم
وجدى عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 263دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه
الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء
والبٌع الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم
وجدى عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 264علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركه
من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى عبد الداٌم /دمحم
حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 265علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركه
من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى عبد الداٌم /دمحم
حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 266علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركه
من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى عبد الداٌم /دمحم
حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 267حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع
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الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى
عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 268حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع
الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى
عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 269حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والبنون وحك السحب واالٌداع بالبنون وحك االلتراض والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع
الصول الشركه من عمارات واثاث واجهزة ومنموالت مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد/حسن دمحم احمد ابو السعود /نافع دمحم وجدى
عبد الداٌم /دمحم حسن دمحم ابو السعود مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 271دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه
بسجل شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على
النحو التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد
النافع عبد الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه
سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 271دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه
بسجل شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على
النحو التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد
النافع عبد الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه
سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 272دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه
بسجل شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على
النحو التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد
النافع عبد الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه
سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 273علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 274علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 275علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
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 - 276حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 277حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 278حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن بموجب عمد تعدٌل الشركه بسجل ملخصه ومشهر عنه بسجل
شركات محكمه الجٌزة االبتدائٌه برلم  1544/2118اوال تصحٌح اسماء بعض الشركاء طبما لبطالات الرلم المومى على النحو
التالى:حسن دمحم احمد ابو السعود _على دمحم عبد العزٌز على _ٌسرا دمحم وائل عبد النافع عبد الداٌم _احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد
الداٌم _دمحم حسن دمحم ابو السعود _ثانٌا  :رفع الوالٌه عن الشرٌن الموصى احمد دمحم وجدى عبد النافع عبد الداٌم لبلوؼه سن الرشد
طبما لبطاله الرلم المومى  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 279دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور
بالعمد واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 281دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور
بالعمد واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 281دمحم حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور
بالعمد واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 282علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 283علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 284علً دمحم عبدالعزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 285حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 286حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 287حسن دمحم احمد ابو السعود توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله_خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد
واستالمه كافه مستحماته  ،تارٌخ  21181113 :برلم 58566
 - 288سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ حلمى شركة تضامن مدٌر و شرٌن اادارة الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرفٌن
االول/دمحم امٌر الحسٌنى والثانى السٌده/سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ مجتمعٌن او منفردٌن ومن ثم لهما اوسع السلطات فى ادارة
الشركه والتولٌع عنها وال تنفذ فى مواجهه الشركه اال التصرفات التى تحمل تولٌعهما معا او احدهما منفردا وذلن فى كافه
التصرفات فى البٌع الي اصل من اصول الشركه او التعامل مع البنون وكافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ومن ثم لهما اوسع
النطاق فى السلطات فى ادارة الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 16293
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 - 289سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ حلمى شركة تضامن مدٌر و شرٌن اادارة الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرفٌن
االول/دمحم امٌر الحسٌنى والثانى السٌده/سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ مجتمعٌن او منفردٌن ومن ثم لهما اوسع السلطات فى ادارة
الشركه والتولٌع عنها وال تنفذ فى مواجهه الشركه اال التصرفات التى تحمل تولٌعهما معا او احدهما منفردا وذلن فى كافه
التصرفات فى البٌع الي اصل من اصول الشركه او التعامل مع البنون وكافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ومن ثم لهما اوسع
النطاق فى السلطات فى ادارة الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 16293
 - 291سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ حلمى شركة تضامن مدٌر و شرٌن اادارة الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرفٌن
االول/دمحم امٌر الحسٌنى والثانى السٌده/سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ مجتمعٌن او منفردٌن ومن ثم لهما اوسع السلطات فى ادارة
الشركه والتولٌع عنها وال تنفذ فى مواجهه الشركه اال التصرفات التى تحمل تولٌعهما معا او احدهما منفردا وذلن فى كافه
التصرفات فى البٌع الي اصل من اصول الشركه او التعامل مع البنون وكافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ومن ثم لهما اوسع
النطاق فى السلطات فى ادارة الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 16293
 - 291سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ حلمى شركة تضامن مدٌر و شرٌن اادارة الشركه والتولٌع عنها موكوله للطرفٌن
االول/دمحم امٌر الحسٌنى والثانى السٌده/سلوى عصام الدٌن عبد الرؤوؾ مجتمعٌن او منفردٌن ومن ثم لهما اوسع السلطات فى ادارة
الشركه والتولٌع عنها وال تنفذ فى مواجهه الشركه اال التصرفات التى تحمل تولٌعهما معا او احدهما منفردا وذلن فى كافه
التصرفات فى البٌع الي اصل من اصول الشركه او التعامل مع البنون وكافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ومن ثم لهما اوسع
النطاق فى السلطات فى ادارة الشركه مجتمعٌن اومنفردٌن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 16293
برلم

 - 292هشام محمود عكاشة توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181114 :
149415

 - 293احمد عبد هللا دمحم حجاج توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تصحٌح تارٌخ مٌالد احمد عبدهللا دمحم حجاج الى 19/1/1963
مصرى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 143191
 - 294احمد عبد هللا دمحم حجاج توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تصحٌح تارٌخ مٌالد احمد عبدهللا دمحم حجاج الى 19/1/1963
مصرى  ،تارٌخ  21181114 :برلم 143191
 - 295حسن حسٌن دمحم احمد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الؽاء توكٌل البنن االهلً فى اجراء رهن رسمً تجارى لنفسه
او للؽٌر لالصول المموله من البنن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 95331
 - 296دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181114 :
154161

برلم

 - 297دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181114 :
154161

برلم

 - 298عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 299عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 311دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن مطلك
السلطات والصالحٌات فى ادارة نشاط الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وابرام كافة العمود
واالتفالات المتعلمه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه كما له اٌضا منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه لدى جمٌع البنون وفتح وؼلك
الحسابات باسم الشركه واجراء جمٌع العملٌات البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات وفتح االعتمادات واصدار خطابات
الضمان وااللتراض وؼٌر ذلن باسم الشركه كما له منفردا الحك  ،تارٌخ  21181114 :برلم 154161
 - 311دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن مطلك
السلطات والصالحٌات فى ادارة نشاط الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وابرام كافة العمود
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واالتفالات المتعلم ه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه كما له اٌضا منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه لدى جمٌع البنون وفتح وؼلك
الحسابات باسم الشركه واجراء جمٌع العملٌات البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات وفتح االعتمادات واصدار خطابات
الضمان وااللتراض وؼٌر ذلن باسم الشركه كما له منفردا الحك  ،تارٌخ  21181114 :برلم 154161
 - 312عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن مطلك
السلطات والصالحٌات فى ادارة نشاط الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وابرام كافة العمود
واالتفالات المتعلمه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه كما له اٌضا منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه لدى جمٌع البنون وفتح وؼلك
الحسابات باسم الشركه واجراء جمٌع العملٌات البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات وفتح االعتمادات واصدار خطابات
الضمان وااللتراض وؼٌر ذلن باسم الشركه كما له منفردا الحك  ،تارٌخ  21181114 :برلم 154161
 - 313عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى ذلن مطلك
السلطات والصالحٌات فى ادارة نشاط الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه وابرام كافة العمود
واالتفالات المتعلمه بالنشاط وتولٌعها عن الشركه كما له اٌضا منفردا الحك فى التعامل باسم الشركه لدى جمٌع البنون وفتح وؼلك
الحسابات باسم الشركه واجراء جمٌع العملٌات البنكٌه من سحب واٌداع وصرؾ شٌكات وفتح االعتمادات واصدار خطابات
الضمان وااللتراض وؼٌر ذلن باسم الشركه كما له منفردا الحك  ،تارٌخ  21181114 :برلم 154161
 - 314دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج فى شراء وبٌع ورهن اي اصل من اصول الشركه او
ممتلكات للشركه و ذلن االراضى والعمارات والسٌارات وؼٌرها/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 315دمحم عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج فى شراء وبٌع ورهن اي اصل من اصول الشركه او
ممتلكات للشركه و ذلن االراضى والعمارات والسٌارات وؼٌرها/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 316عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فى شراء وبٌع ورهن اي اصل من اصول الشركه او
ممتلكات للشركه و ذلن االراضى والعمارات والسٌارات وؼٌرها/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 317عبد هللا عبد العال عبد هللا عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فى شراء وبٌع ورهن اي اصل من اصول الشركه او
ممتلكات للشركه و ذلن االراضى والعمارات والسٌارات وؼٌرها/خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  ،تارٌخ 21181114 :
برلم 154161
 - 318كارمن نور فرٌوات شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للسٌد \ مجدى سعدى عٌاد والشرٌكه \ كارمن نور
فرٌوات مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة بما فً ذلن حك السحب واالٌداع والصرؾ والتولٌع
على الشٌكات فى البنون واالطالع على الحسابات والرهن وااللتراض من البنون وبٌع االصول الثابته وكذلن لهما منفردٌن الحك
فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماسبك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 115325
 - 319كارمن نور فرٌوات شركة تضامن مدٌر و شرٌن االدارة والتولٌع للسٌد \ مجدى سعدى عٌاد والشرٌكه \ كارمن نور
فرٌوات مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة بما فً ذلن حك السحب واالٌداع والصرؾ والتولٌع
على الشٌكات فى البنون واالطالع على الحسابات والرهن وااللتراض من البنون وبٌع االصول الثابته وكذلن لهما منفردٌن الحك
فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماسبك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 115325
 - 311اٌهاب دمحم سامى دمحم على شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى
 28/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه بتارٌخ  13/11/2118تم االتى  :استماله السٌد /اشرؾ السٌد عبدالحمٌد
خلٌل  -عضو مجلس االداره  ،تارٌخ  21181115 :برلم 175112
 - 311اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن مدٌر عام الشئون المانونٌه وٌمثل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع
الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكافه الوزارات وفى استخراج
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كافه التراخٌص وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم كما له الحك فى تمثٌل عاللتها مع
جمٌع البنون والمصارؾ وله الحك فى السحب واالٌداع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 312اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن مدٌر عام الشئون المانونٌه وٌمثل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع
الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكافه الوزارات وفى استخراج
كافه التراخٌص وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم كما له الحك فى تمثٌل عاللتها مع
جمٌع البنون والمصارؾ وله الحك فى السحب واالٌداع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 313رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام مدٌر عام الشئون المانونٌه وٌمثل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا
فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكافه الوزارات وفى استخراج كافه
التراخٌص وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم كما له الحك فى تمثٌل عاللتها مع جمٌع
البنون والمصارؾ وله الحك فى السحب واالٌداع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 314رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام مدٌر عام الشئون المانونٌه وٌمثل الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله منفردا
فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها وحك التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكافه الوزارات وفى استخراج كافه
التراخٌص وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم كما له الحك فى تمثٌل عاللتها مع جمٌع
البنون والمصارؾ وله الحك فى السحب واالٌداع  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 315اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض
والرهن والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان كما له الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه والتولٌع على كافه عمود شراء وبٌع ورهن والشطب والمسمه والفرز والتجنٌب والبدل
والمماٌضه وفى اخد حك االمتٌاز وشطبه وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه وفى جمٌع الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وله حك توكٌل النفس فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 316اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض
والرهن والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان كما له الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌه والتولٌع على كافه عمود شراء وبٌع ورهن والشطب والمسمه والفرز والتجنٌب والبدل
والمماٌضه وفى اخد حك االمتٌاز وشطبه وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه وفى جمٌع الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه
بالنمد او االجل وله حك توكٌل النفس فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 317رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن
والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان كما له الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه
السندات االذنٌه والتجارٌه والتولٌع على كافه عمود شراء وبٌع ورهن والشطب والمسمه والفرز والتجنٌب والبدل والمماٌضه وفى
اخد حك االمتٌاز وشطبه وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه وفى جمٌع الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وله
حك توكٌل النفس فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 318رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن راس المال وااللتراض والرهن
والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان كما له الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه
السندات االذنٌه والتجارٌه والتولٌع على كافه عمود شراء وبٌع ورهن والشطب والمسمه والفرز والتجنٌب والبدل والمماٌضه وفى
اخد حك االمتٌاز وشطبه وفى جمٌع التصرفات النالله للملكٌه وفى جمٌع الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وله
حك توكٌل النفس فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 242313
 - 319اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على تعٌٌنها مدٌرا عامه للشركه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 242313
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 - 321اكرامى دمحم فؤاد عثمان توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على تعٌٌنها مدٌرا عامه للشركه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 242313
 - 321رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام اتفك الشركاء على تعٌٌنها مدٌرا عامه للشركه  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 242313
 - 322رانٌا على محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر عام اتفك الشركاء على تعٌٌنها مدٌرا عامه للشركه  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 242313
 - 323دمحم عبد الحمٌد مصطفى سٌد سالمه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181115 :
132524
 - 324محمود دمحم عبدالحمٌد مصطفى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181115 :
 - 325مصطفى دمحم عبدالحمٌد مصطفى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج للوفاه  ،تارٌخ 21181115 :

برلم

برلم 132524
برلم 132524

 - 326دمحم عبد الحمٌد مصطفى سٌد سالمه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح لهما حك االداره والتولٌع ولهم كافه السلطات
لتحمٌك اؼراض الشركه وحك تمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على كل ما ٌلزم وكذا التعامل مع البنون
والهٌئات ولهما حك ابرام كافه التصرفات من بٌع وشراء باسم الشركه ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كافه السلطات المنموله له  ،تارٌخ
 21181115 :برلم 132524
 - 327محمود دمحم عبدالحمٌد مصطفى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح لهما حك االداره والتولٌع ولهم كافه السلطات
لتحمٌك اؼراض الشركه وحك تمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على كل ما ٌلزم وكذا التعامل مع البنون
والهٌئات ولهما حك ابرام كافه التصرفات من بٌع وشراء باسم الشركه ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كافه السلطات المنموله له  ،تارٌخ
 21181115 :برلم 132524
 - 328مصطفى دمحم عبدالحمٌد مصطفى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن اصبح لهما حك االداره والتولٌع ولهم كافه السلطات
لتحمٌك اؼراض الشركه وحك تمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتولٌع على كل ما ٌلزم وكذا التعامل مع البنون
والهٌئات ولهما حك ابرام كافه التصرفات من بٌع وشراء باسم الشركه ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كافه السلطات المنموله له  ،تارٌخ
 21181115 :برلم 132524
 - 329امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 331امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 331امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 332امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 333امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً شركة تضامن شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 334امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
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 - 335امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 336امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 337امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 338امانً سمٌر سعٌد حسن عبد الؽنً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن متخارج خرجت واستلمت كافه حمولها  ،تارٌخ :
 21181118برلم 114964
 - 339سامى دمحم فهمى احمد شركة تضامن رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه المنعمد
بتارٌخ  8/4/2118ومعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  6/7/2118تم االتً  -:تجدٌد عضوٌه اعضاء مجلس االداره لمده ثالث
سنوات اخري  ،تارٌخ  21181118 :برلم 68622
 - 341سامى دمحم فهمى احمد شركة تضامن رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه المنعمد
بتارٌخ  8/4/2118ومعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  6/7/2118تم االتً  -:تجدٌد عضوٌه اعضاء مجلس االداره لمده ثالث
سنوات اخري  ،تارٌخ  21181118 :برلم 68622
 - 341سامى دمحم فهمى احمد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه المنعمد
بتارٌخ  8/4/2118ومعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  6/7/2118تم االتً  -:تجدٌد عضوٌه اعضاء مجلس االداره لمده ثالث
سنوات اخري  ،تارٌخ  21181118 :برلم 68622
 - 342سامى دمحم فهمى احمد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌه العامه ؼٌر العادٌه المنعمد
بتارٌخ  8/4/2118ومعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار فى  6/7/2118تم االتً  -:تجدٌد عضوٌه اعضاء مجلس االداره لمده ثالث
سنوات اخري  ،تارٌخ  21181118 :برلم 68622
 - 343دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اصبح تشكٌل مجلس االداره كماٌلى-1:السٌد/تامر
عبدالعزٌز شحاته جادهللا رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى -2السٌد /هانى امان حسٌن عطٌه عضو منتدب  -3السٌد/نصر عبدالعزٌز
عبدالرحمن عضو متفرغ للشئون الفنٌه  -4السٌد /سامح احمد سٌد على خضٌر عضو ؼٌر متفرغ  -5السٌد /دمحم جمال محرم محمود
محرم ممثل مساهمى المطاع الخاص  -6السٌد /رافت اسماعٌل ٌوسؾ عضو منتخب -7السٌد /ماجد محمود عبدالعال عضو منتخب
 -8السٌد /اشرؾ محمود عبدهللا حمٌد الماضى عضو منتخب  -9السٌد /على سٌد على  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 344دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اصبح تشكٌل مجلس االداره كماٌلى-1:السٌد/تامر
عبدالعزٌز شحاته جادهللا رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى -2السٌد /هانى امان حسٌن عطٌه عضو منتدب  -3السٌد/نصر عبدالعزٌز
عبدالرحمن عضو متفرغ للشئون الفنٌه  -4السٌد /سامح احمد سٌد على خضٌر عضو ؼٌر متفرغ  -5السٌد /دمحم جمال محرم محمود
محرم ممثل مساهمى المطاع الخاص  -6السٌد /رافت اسماعٌل ٌوسؾ عضو منتخب -7السٌد /ماجد محمود عبدالعال عضو منتخب
 -8السٌد /اشرؾ محمود عبدهللا حمٌد الماضى عضو منتخب  -9السٌد /على سٌد على  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 345دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اصبح تشكٌل مجلس االداره كماٌلى-1:السٌد/تامر
عبدالعزٌز شحاته جادهللا رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى -2السٌد /هانى امان حسٌن عطٌه عضو منتدب  -3السٌد/نصر عبدالعزٌز
عبدالرحمن عضو متفرغ للشئون الفنٌه  -4السٌد /سامح احمد سٌد على خضٌر عضو ؼٌر متفرغ  -5السٌد /دمحم جمال محرم محمود
محرم ممثل مساهمى المطاع الخاص  -6السٌد /رافت اسماعٌل ٌوسؾ عضو منتخب -7السٌد /ماجد محمود عبدالعال عضو منتخب
 -8السٌد /اشرؾ محمود عبدهللا حمٌد الماضى عضو منتخب  -9السٌد /على سٌد على  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 346دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اصبح تشكٌل مجلس االداره كماٌلى-1:السٌد/تامر
عبدالعزٌز شحاته جادهللا رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى -2السٌد /هانى امان حسٌن عطٌه عضو منتدب  -3السٌد/نصر عبدالعزٌز
عبدالرحمن عضو متفرغ للشئون الفنٌه  -4السٌد /سامح احمد سٌد على خضٌر عضو ؼٌر متفرغ  -5السٌد /دمحم جمال محرم محمود
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محرم ممثل مساهمى المطاع الخاص  -6السٌد /رافت اسماعٌل ٌوسؾ عضو منتخب -7السٌد /ماجد محمود عبدالعال عضو منتخب
 -8السٌد /اشرؾ محمود عبدهللا حمٌد الماضى عضو منتخب  -9السٌد /على سٌد على  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 347دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اصبح تشكٌل مجلس االداره كماٌلى-1:السٌد/تامر
عبدالعزٌز شحاته جادهللا رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى -2السٌد /هانى امان حسٌن عطٌه عضو منتدب  -3السٌد/نصر عبدالعزٌز
عبدالرحمن عضو متفرغ للشئون الفنٌه  -4السٌد /سامح احمد سٌد على خضٌر عضو ؼٌر متفرغ  -5السٌد /دمحم جمال محرم محمود
محرم ممثل مساهمى المطاع الخاص  -6السٌد /رافت اسماعٌل ٌوسؾ عضو منتخب -7السٌد /ماجد محمود عبدالعال عضو منتخب
 -8السٌد /اشرؾ محمود عبدهللا حمٌد الماضى عضو منتخب  -9السٌد /على سٌد على  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 348دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى عضو منتخب ٌ -تولى اداره الشركه مجلس
اداره ٌتكون من عدد فردى من االعضاء الٌمل عن خمسه اعضاء والٌزٌد عن تسعه اعضاء بما فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم
باستخدام اسلوب التصوٌت التراكمى وٌمصد به منح كل مساهم عددا من االصوات مساوٌا لعدد االسهم التى ٌملكها للتصوٌت بها فى
اختٌار اعضاء مجلس اداره الشركه وللمساهم ان ٌمنح كل االصوات التى ٌملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح على ان ٌكون
هنان حد ادنى للتمثٌل النسبى لراس المال فى عضوٌه مجلس اداره الشركه بما الٌجاوز  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 349دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى عضو منتخب ٌ -تولى اداره الشركه مجلس
اداره ٌتكون من عدد فردى من االعضاء الٌمل عن خمسه اعضاء والٌزٌد عن تسعه اعضاء بما فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم
باستخدام اسلوب التصوٌت التراكمى وٌمصد به منح كل مساهم عددا من االصوات مساوٌا لعدد االسهم التى ٌملكها للتصوٌت بها فى
اختٌار اعضاء مجلس اداره الشركه وللمساهم ان ٌمنح كل االصوات التى ٌملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح على ان ٌكون
هنان حد ادنى للتمثٌل النسبى لراس المال فى عضوٌه مجلس اداره الشركه بما الٌجاوز  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 351دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى عضو منتخب ٌ -تولى اداره الشركه مجلس
اداره ٌتكون من عدد فردى من االعضاء الٌمل عن خمسه اعضاء والٌزٌد عن تسعه اعضاء بما فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم
باستخدام اسلوب التصوٌت التراكمى وٌمصد به منح كل مساهم عددا من االصوات مساوٌا لعدد االسهم التى ٌملكها للتصوٌت بها فى
اختٌار اعضاء مجلس اداره الشركه وللمساهم ان ٌمنح كل االصوات التى ٌملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح على ان ٌكون
هنان حد ادنى للتمثٌل النسبى لراس المال فى عضوٌه مجلس اداره الشركه بما الٌجاوز  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 351دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى عضو منتخب ٌ -تولى اداره الشركه مجلس
اداره ٌتكون من عدد فردى من االعضاء الٌمل عن خمسه اعضاء والٌزٌد عن تسعه اعضاء بما فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم
باستخدام اسلوب التصوٌت التراكمى وٌمصد به منح كل مساهم عددا من االصوات مساوٌا لعدد االسهم التى ٌملكها للتصوٌت بها فى
اختٌار اعضاء مجلس اداره الشركه وللمساهم ان ٌمنح كل االصوات التى ٌملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح على ان ٌكون
هنان حد ادنى للتمثٌل النسبى لراس المال فى عضوٌه مجلس اداره الشركه بما الٌجاوز  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 352دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى عضو منتخب ٌ -تولى اداره الشركه مجلس
اداره ٌتكون من عدد فردى من االعضاء الٌمل عن خمسه اعضاء والٌزٌد عن تسعه اعضاء بما فٌهم رئٌس المجلس ٌتم اختٌارهم
باستخدام اسلوب التصوٌت التراكمى وٌمصد به منح كل مساهم عددا من االصوات مساوٌا لعدد االسهم التى ٌملكها للتصوٌت بها فى
اختٌار اعضاء مجلس اداره الشركه وللمساهم ان ٌمنح كل االصوات التى ٌملكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح على ان ٌكون
هنان حد ادنى للتمثٌل النسبى لراس المال فى عضوٌه مجلس اداره الشركه بما الٌجاوز  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 353دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممعدا بمجلس االداره لكل  %11من اسهم الشركه وٌتم
تحدٌد من ٌتفرغ لالداره منهم وما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون من
رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركه لطاع االعمال العام والئحته التنفٌذٌه  -تفوٌض السٌد /العضو المنتدب فى التولٌع نٌابه
عن الشركه فٌما ٌلى  -1 :عمل توكٌل فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من وعلى الشركه لدى جمٌع درجات التماضى ومصلحه
الضرائب ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه ومكاتب السجل التجارى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 354دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممعدا بمجلس االداره لكل  %11من اسهم الشركه وٌتم
تحدٌد من ٌتفرغ لالداره منهم وما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون من
رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركه لطاع االعمال العام والئحته التنفٌذٌه  -تفوٌض السٌد /العضو المنتدب فى التولٌع نٌابه
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عن الشركه فٌما ٌلى  -1 :عمل توكٌل فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من وعلى الشركه لدى جمٌع درجات التماضى ومصلحه
الضرائب ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه ومكاتب السجل التجارى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 355دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممعدا بمجلس االداره لكل  %11من اسهم الشركه وٌتم
تحدٌد من ٌتفرغ لالداره منهم وما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون من
رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركه لطاع االعمال العام والئحته التنفٌذٌه  -تفوٌض السٌد /العضو المنتدب فى التولٌع نٌابه
عن الشركه فٌما ٌلى  -1 :عمل توكٌل فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من وعلى الشركه لدى جمٌع درجات التماضى ومصلحه
الضرائب ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه ومكاتب السجل التجارى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 356دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممعدا بمجلس االداره لكل  %11من اسهم الشركه وٌتم
تحدٌد من ٌتفرغ لالداره منهم وما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون من
رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركه لطاع االعمال العام والئحته التنفٌذٌه  -تفوٌض السٌد /العضو المنتدب فى التولٌع نٌابه
عن الشركه فٌما ٌلى  -1 :عمل توكٌل فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من وعلى الشركه لدى جمٌع درجات التماضى ومصلحه
الضرائب ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه ومكاتب السجل التجارى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 357دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممعدا بمجلس االداره لكل  %11من اسهم الشركه وٌتم
تحدٌد من ٌتفرغ لالداره منهم وما ٌتماضاه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما ٌتماضاه االعضاء المتفرؼون من
رواتب ممطوعه طبما الحكام لانون شركه لطاع االعمال العام والئحته التنفٌذٌه  -تفوٌض السٌد /العضو المنتدب فى التولٌع نٌابه
عن الشركه فٌما ٌلى  -1 :عمل توكٌل فى جمٌع المضاٌا التى ترفع من وعلى الشركه لدى جمٌع درجات التماضى ومصلحه
الضرائب ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه ومكاتب السجل التجارى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 358دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وادارات المرور والتصدٌر واالستٌراد والعالمات
والعالمات التجارٌه وبراءات االختراع داخل وخارج البالد وجمٌع االعمال المانونٌه  -2على عمود البٌع والشراء النهائٌه الخاصه
بالملكٌات العمارٌه الصادره من الشركه او لصالحها وكذلن عمود بٌع السٌارات واالوناش والدراجات البخارٌه الصادر لرارات من
الشركه بتكهٌنها امام مكاتب الشهر العمارى المختصه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 359دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وادارات المرور والتصدٌر واالستٌراد والعالمات
والعالمات التجارٌه وبراءات االختراع داخل وخارج البالد وجمٌع االعمال المانونٌه  -2على عمود البٌع والشراء النهائٌه الخاصه
بالملكٌات العمارٌه الصادره من الشركه او لصالحها وكذلن عمود بٌع السٌارات واالوناش والدراجات البخارٌه الصادر لرارات من
الشركه بتكهٌنها امام مكاتب الشهر العمارى المختصه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 361دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وادارات المرور والتصدٌر واالستٌراد والعالمات
والعالمات التجارٌه وبراءات االختراع داخل وخارج البالد وجمٌع االعمال المانونٌه  -2على عمود البٌع والشراء النهائٌه الخاصه
بالملكٌات العمارٌه الصادره من الشركه او لصالحها وكذلن عمود بٌع السٌارات واالوناش والدراجات البخارٌه الصادر لرارات من
الشركه بتكهٌنها امام مكاتب الشهر العمارى المختصه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 361دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وادارات المرور والتصدٌر واالستٌراد والعالمات
والعالمات التجارٌه وبراءات االختراع داخل وخارج البالد وجمٌع االعمال المانونٌه  -2على عمود البٌع والشراء النهائٌه الخاصه
بالملكٌات العمارٌه الصادره من الشركه او لصالحها وكذلن عمود بٌع السٌارات واالوناش والدراجات البخارٌه الصادر لرارات من
الشركه بتكهٌنها امام مكاتب الشهر العمارى المختصه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 362دمحم عثمان خلٌل احمد هارون شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وادارات المرور والتصدٌر واالستٌراد والعالمات
والعالمات التجارٌه وبراءات االختراع داخل وخارج البالد وجمٌع االعمال المانونٌه  -2على عمود البٌع والشراء النهائٌه الخاصه
بالملكٌات العمارٌه الصادره من الشركه او لصالحها وكذلن عمود بٌع السٌارات واالوناش والدراجات البخارٌه الصادر لرارات من
الشركه بتكهٌنها امام مكاتب الشهر العمارى المختصه  ،تارٌخ  21181118 :برلم 4884
 - 363دمحم احمد فؤاد عطٌه توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمد بالهٌئة
العامة لالستثمار بتارٌخ  17/11/2118وعمد تعدٌل موثك بالشهر العماري توثٌك االستثمار تحت رلم  2513غ لسنه  2118بتارٌخ
 29/11/2118تم تعدٌل مجلس االداره لٌصبح كما ٌالً  -1:د/دمحم احمد فؤاد عطٌه عبد الرحٌم رئٌس مجلس االدارة  -د/مها دمحم
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المعتصم محمود عضو مجلس االدارة  -االستاذ/عاطؾ عادل على عبد الرحٌم عضو مجلس االدارة  2 -بموجب محضر جمعٌه
عامه عادٌه منعمده بتارٌخ  8/11/2118وموثك بالهٌئه بتارٌخ  ، 814/11/2118تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 364دمحم احمد فؤاد عطٌه توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمد بالهٌئة
العامة لالستثمار بتارٌخ  17/11/2118وعمد تعدٌل موثك بالشهر العماري توثٌك االستثمار تحت رلم  2513غ لسنه  2118بتارٌخ
 29/11/2118تم تعدٌل مجلس االداره لٌصبح كما ٌالً  -1:د/دمحم احمد فؤاد عطٌه عبد الرحٌم رئٌس مجلس االدارة  -د/مها دمحم
المعتصم محمود عضو مجلس االدارة  -االستاذ/عاطؾ عادل على عبد الرحٌم عضو مجلس االدارة  2 -بموجب محضر جمعٌه
عامه عادٌه منعمده بتارٌخ  8/11/2118وموثك بالهٌئه بتارٌخ  ، 814/11/2118تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 365دمحم احمد فؤاد عطٌه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمد بالهٌئة
العامة لالستثمار بتارٌخ  17/11/2118وعمد تعدٌل موثك بالشهر العماري توثٌك االستثمار تحت رلم  2513غ لسنه  2118بتارٌخ
 29/11/2118تم تعدٌل مجلس االداره لٌصبح كما ٌالً  -1:د/دمحم احمد فؤاد عطٌه عبد الرحٌم رئٌس مجلس االدارة  -د/مها دمحم
المعتصم محمود عضو مجلس االدارة  -االستاذ/عاطؾ عادل على عبد الرحٌم عضو مجلس االدارة  2 -بموجب محضر جمعٌه
عامه عادٌه منعمده بتارٌخ  8/11/2118وموثك بالهٌئه بتارٌخ  ، 814/11/2118تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 366دمحم احمد فؤاد عطٌه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة المنعمد بالهٌئة
العامة لالستثمار بتارٌخ  17/11/2118وعمد تعدٌل موثك بالشهر العماري توثٌك االستثمار تحت رلم  2513غ لسنه  2118بتارٌخ
 29/11/2118تم تعدٌل مجلس االداره لٌصبح كما ٌالً  -1:د/دمحم احمد فؤاد عطٌه عبد الرحٌم رئٌس مجلس االدارة  -د/مها دمحم
المعتصم محمود عضو مجلس االدارة  -االستاذ/عاطؾ عادل على عبد الرحٌم عضو مجلس االدارة  2 -بموجب محضر جمعٌه
عامه عادٌه منعمده بتارٌخ  8/11/2118وموثك بالهٌئه بتارٌخ  ، 814/11/2118تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 367دمحم احمد فؤاد عطٌه توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة تم االتً  -تفوٌض السٌد الدكتور دمحم احمد فؤاد عطٌه رئٌس
مجلس االداره فً حك شراء وبٌع االصول الثابته ورهنها وله الحك فً توفٌض او تكوٌل الؽٌر والعاملٌن فً هذا الشان باالضافه
الً التفوٌضات السابمه الموافمه علٌها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 368دمحم احمد فؤاد عطٌه توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة تم االتً  -تفوٌض السٌد الدكتور دمحم احمد فؤاد عطٌه رئٌس
مجلس االداره فً حك شراء وبٌع االصول الثابته ورهنها وله الحك فً توفٌض او تكوٌل الؽٌر والعاملٌن فً هذا الشان باالضافه
الً التفوٌضات السابمه الموافمه علٌها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 369دمحم احمد فؤاد عطٌه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تم االتً  -تفوٌض السٌد الدكتور دمحم احمد فؤاد عطٌه رئٌس
مجلس االداره فً حك شراء وبٌع االصول الثابته ورهنها وله الحك فً توفٌض او تكوٌل الؽٌر والعاملٌن فً هذا الشان باالضافه
الً التفوٌضات السابمه الموافمه علٌها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 371دمحم احمد فؤاد عطٌه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تم االتً  -تفوٌض السٌد الدكتور دمحم احمد فؤاد عطٌه رئٌس
مجلس االداره فً حك شراء وبٌع االصول الثابته ورهنها وله الحك فً توفٌض او تكوٌل الؽٌر والعاملٌن فً هذا الشان باالضافه
الً التفوٌضات السابمه الموافمه علٌها  ،تارٌخ  21181119 :برلم 86862
 - 371ؼادة فؤاد دمحم مصطفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب اجتماع مجلس اداره الشركه المنعمد فً 22/7/2118
والمصدق علٌه بتارٌخ  23/11/2118من الهٌئه العامه لالستثمار تم االتً  -:اعادهع تشكٌل مجلس االداره لٌصبح التشكٌل كاالتً
 -1 -:االستاذه الدكتوره  /ؼاده فؤاد دمحم مصطفً -رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ممثل البنن المصري لتنمٌه الصادرات -2
االستاذ /عطٌه دمحم نجم  -عضو مجلس االداره ممثل الشركه العالمٌه المابضه للتنمٌه واالستثمارات المالٌه  -3االستاذ /احمد دمحم
امٌن -عضو مجلس االداره ممثل شركه المصري  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231137
 - 372ؼادة فؤاد دمحم مصطفى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لالستثمارات العمارٌه  -كما لرر المجلس تفوٌض صالحٌات
تولٌعات اعتبارا من  7/6/2118االستاذه /ؼاده فؤاد دمحم مصطفً بصفته رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب اعتبارات من
 7/6/2118بالتولٌع نٌابه عن الشركه علً الشٌكات وكافه المعامالت البنكٌه والتولٌع علً جمٌع التعامالت الحكومٌه وؼٌر
الحكومٌه نٌابه عن الشركه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231137
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 - 373احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 374احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 375دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 376دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 377احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 378احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 379دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 381دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
231594

برلم

 - 381احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من
سحب واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات
الشركه دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 382احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من
سحب واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات
الشركه دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 383دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات الشركه
دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 384دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات الشركه
دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 385احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من
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سحب واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات
الشركه دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 386احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه
والؽٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من
سحب واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات
الشركه دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 387دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات الشركه
دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 388دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم له حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وكافه صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع امامها وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها وله حك االنفاق من حسابات الشركه
دون حد الصى وله حك الرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه  ،تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 389احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 391احمد محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 391دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 392دمحم محمود زكى محمود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 393احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 394احمد محمود زكى محمود شركة تضامن شرٌن متخارج واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
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الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 395دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 396دمحم محمود زكى محمود شركة تضامن مدٌر و شرٌن واالراضى والسٌارات وابرام وتولٌع كافه العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او االجل وكذلن له حك التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه امام جمٌع
الجهات والشهر العمارى والتوثٌك وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر/دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد ،
تارٌخ  21181121 :برلم 231594
 - 397ثروت عبد الرحمن دمحم الزٌنى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اعاده تشكٌل مجلس االداره  -1:الدكتور/ثروت عبد
الرحمن دمحم الزٌنى  -2-السٌد /احمد سعد حسن موالٌد  -3 - 15/5/1986المهندس/احمد دمحم لسم هللا-4 -الدكتور /سالم طه عامر
احمد-5-السٌد/طارق دمحم دمحم -تفوٌض السٌد الدكتور/ثروت عبدالرحمن دمحم رئٌس مجلس االداره فى التعامل مع البنون من فتح
الحسابات واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكل ما ٌتعلك باعمال البنون  ،تارٌخ  21181121 :برلم 125983
 - 398سٌد على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 399سٌد على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 411عدلى على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 411عدلى على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 412نجاه دمحم لطفى مصرى دمحم الشٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 413نجاه دمحم لطفى مصرى دمحم الشٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 414حسنى عبد الرازق على الجمٌعى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 415حسنى عبد الرازق على الجمٌعى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 416اشرؾ حسنى عبد الرازق على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 417اشرؾ حسنى عبد الرازق على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181122 :
88379

برلم

 - 418سٌد على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
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 - 419سٌد على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 411عدلى على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 411عدلى على عبد الرازق الجعٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 412نجاه دمحم لطفى مصرى دمحم الشٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 413نجاه دمحم لطفى مصرى دمحم الشٌمى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 414حسنى عبد الرازق على الجمٌعى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 415حسنى عبد الرازق على الجمٌعى توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 416اشرؾ حسنى عبد الرازق على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 417اشرؾ حسنى عبد الرازق على توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 88379
 - 418كرم جرجس عطا هللا توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتامعٌن اومنفردٌن ،
تارٌخ  21181122 :برلم 235418
 - 419كرم جرجس عطا هللا توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتامعٌن اومنفردٌن ،
تارٌخ  21181122 :برلم 235418
 - 421نزهً جرجس عطا هللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتامعٌن اومنفردٌن ،
تارٌخ  21181122 :برلم 235418
 - 421نزهً جرجس عطا هللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتامعٌن اومنفردٌن ،
تارٌخ  21181122 :برلم 235418
 - 422جالل هاشم سٌد جبه شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله-خروج السٌد /كرٌم جالل هاشم واستلم كافه
حموله-تعٌل االداره والتولٌع للسٌد /مصطفى احمد فؤاد هاشم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تكون
االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼرضها وله حك التولٌع امام كافه البنون وسحب واٌداع المبالػ باسم الشركه
واصدار الشٌكات والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذلن له حك البٌع وااللتراض من البنون باسم الشركه ،
تارٌخ  21181122 :برلم 118143
 - 423مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب شركة تضامن مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
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 - 424مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب شركة تضامن مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 425مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب شركة تضامن مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 426مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب شركة تضامن مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 427مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 428مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 429مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 431مٌرنا اٌهاب دمحم عبد الوهاب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك فتح الحسابات الخاصه بالشركه فى كافه البنون
المصرٌه ولها حك السحب واالٌداع وااللراض والرهن بالبنون وكافه المعامالت البنكٌه الخاصه بالشركه واستالم دفاتر الشٌكات
والتولٌع علٌها منفردة وبٌع وشراء ورهن اصول الشركه والصلح وااللتراض واالٌداع ولها منفردا فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر ، .تارٌخ  21181122 :برلم 148242
 - 431سامح محمود حسن جاب هللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن السٌد /سامح محمود
حسن جاب هللا والسٌد/حازم محمود حسن جاب هللا مجتمعٌن فمط فى التولٌع عن الشركه وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر
الحكومٌه والبنون والٌحك لهما بٌع اي اصل من اصول الشركه او ممتلكاتها او االلتراض او الرهن او التأجٌر او اعطاء حك
االدارة للؽٌر او اعطاء حك االنتفاع للؽٌر او التصرؾ فً اي اصل من اصول الشركه او منمولتها او الحصول على التسهٌالت
االئتمانٌه اال بموافمه جمٌع الشركاء المتضامنٌن والموصٌٌن  ،تارٌخ  21181122 :برلم 241588
 - 432سامح محمود حسن جاب هللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن واي اجراء ٌتم خالؾ ذلن ٌعتبر كأن لم ٌكن وال ٌسرى فى
حك بالى الشركاء  ،تارٌخ  21181122 :برلم 241588
 - 433نبٌل دمحم امام عبدالرحمن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اتفك جمٌع االطراؾ علً تعدٌل حك االداره والتولٌع باضافه حك
كفاله جمٌع الشركات والؽٌر لدي جمٌع البنون لجمٌع االطراؾ االربعه المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ 21181122 :
برلم 119433
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 - 434احمد راضى صالح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اصبح له حك االداره والتولٌع وتمثٌلها امام الجهات الرسمٌه
منفردا وله دون ؼٌره حك بٌع اصول الشركه والتولٌع علً الشٌكات وله اٌضا الحك فً االلتراض من البنون والتولٌع علً
مستندات التسهٌالت االئتمانٌه واالٌداع والسحب من البنون وكافه المعامالت البنكٌه واصدار خطابات الضمان واالعتمادات
المستندٌه وكل ما ٌتعلك باعمال البنون وله الحك فً الرهن وله اٌضا كافه الصالحٌات فً التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر
حكومٌه واالفراد والشركات والبنون وذلن فً كل ما ٌخص نشاط الشركه وفً تحمٌك الؽرض المنشاه من اجله  ،تارٌخ :
 21181122برلم 231764
 - 435منصور عطٌه لالده انطوان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االداره المنعمده فى
 9/9/2118ومعتمد فى  12/11/2118استمالة السٌد الدكتور  /زٌاد احمد بهاء الدٌن من ممجلس ااالداره تمت اعاده تشكٌل مجلس
االدارة لٌصبح كاالتى  -:السٌد المهندس  /منصور عطٌه لالدة-رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -ممثال عن ص التامٌن
والسٌد االستاذ  /عادل كامل حسن الوالً -العضو المنتدب وعضو مجلس االداره ممثال عن ص التامٌن و السٌد االستاذ /عاطؾ
على ابراهٌم عضو مجلس اداره من ذوى الخبره و أستاذ /اٌمن دمحم سمٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 231958
 - 436منصور عطٌه لالده انطوان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االداره المنعمده فى
 9/9/2118ومعتمد فى  12/11/2118استمالة السٌد الدكتور  /زٌاد احمد بهاء الدٌن من ممجلس ااالداره تمت اعاده تشكٌل مجلس
االدارة لٌصبح كاالتى  -:السٌد المهندس  /منصور عطٌه لالدة-رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -ممثال عن ص التامٌن
والسٌد االستاذ  /عادل كامل حسن الوالً -العضو المنتدب وعضو مجلس االداره ممثال عن ص التامٌن و السٌد االستاذ /عاطؾ
على ابراهٌم عضو مجلس اداره من ذوى الخبره و أستاذ /اٌمن دمحم سمٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 231958
 - 437منصور عطٌه لالده انطوان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى-عضو مجلس اإلدارة-من ذوى الخبره والسٌد اال
ستاذ /دمحم طاهر عثمان دمحم عضو مجلس االدارة ممثال عن ص التامٌن واالستاذ /شرٌؾ سمٌر سامى عضو مجلس اإلدارة-من ذوى
الخبره  ،تارٌخ  21181125 :برلم 231958
 - 438منصور عطٌه لالده انطوان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة حجازى-عضو مجلس اإلدارة-من ذوى الخبره والسٌد اال
ستاذ /دمحم طاهر عثمان دمحم عضو مجلس االدارة ممثال عن ص التامٌن واالستاذ /شرٌؾ سمٌر سامى عضو مجلس اإلدارة-من ذوى
الخبره  ،تارٌخ  21181125 :برلم 231958
 - 439حسن فالح عبود شركة تضامن شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

 - 441حسن فالح عبود شركة تضامن شرٌن متخارج خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

 - 441اسماء دمحم عبده عباس شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
211687

برلم

 - 442اسماء دمحم عبده عباس شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
211687

برلم

 - 443لٌلى احمد انور دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

 - 444لٌلى احمد انور دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

 - 445حسن فالح عبود شركة تضامن شرٌن متخارج حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181125برلم 211687
 - 446حسن فالح عبود شركة تضامن شرٌن متخارج حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181125برلم 211687
 - 447اسماء دمحم عبده عباس شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ
 21181125 :برلم 211687
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 - 448اسماء دمحم عبده عباس شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ
 21181125 :برلم 211687
 - 449لٌلى احمد انور دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181125برلم 211687
 - 451لٌلى احمد انور دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ :
 21181125برلم 211687
 - 451عادل هاشم علً محمود حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى
 21/11/2118والمصدق علٌه فى  6/11/2118من الهٌئه العامه لالستثمار تم تفوٌض السٌد/دمحم عادل هاشم فى تمثٌل الشركه امام
البنون والمؤسسات المصرفٌه باعمال فتح الحسابات باسم الشركه والسحب واالٌداع من حسابات الشركه لدى البنون  ،تارٌخ :
 21181125برلم 93882
 - 452عادل هاشم علً محمود حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى
 21/11/2118والمصدق علٌه فى  6/11/2118من الهٌئه العامه لالستثمار تم تفوٌض السٌد/دمحم عادل هاشم فى تمثٌل الشركه امام
البنون والمؤسسات المصرفٌه باعمال فتح الحسابات باسم الشركه والسحب واالٌداع من حسابات الشركه لدى البنون  ،تارٌخ :
 21181125برلم 93882
 - 453عادل هاشم علً محمود حسن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المنعمد فى
 21/11/2118والمصدق علٌه فى  6/11/2118من الهٌئه العامه لالستثمار تم تفوٌض السٌد/دمحم عادل هاشم فى تمثٌل الشركه امام
البنون والمؤسسات المصرفٌه باعمال فتح الحسابات باسم الشركه والسحب واالٌداع من حسابات الشركه لدى البنون  ،تارٌخ :
 21181125برلم 93882
 - 454احمد سعد الدٌن فتح هللا شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181126 :
231511

برلم

 - 455عادل عبدالبالً عبدالسالم محمود شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181126 :
برلم 231511
 - 456عبدهللا شرٌؾ دمحم دمحم صالح شركة تضامن شرٌن متضامن خرج واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181126 :
231511
 - 457احمد سعد الدٌن فتح هللا شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرٌن المتضامن  ،تارٌخ 21181126 :
231511

برلم

برلم

 - 458عادل عبدالبالً عبدالسالم محمود شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرٌن المتضامن  ،تارٌخ 21181126 :
برلم 231511
 - 459عبدهللا شرٌؾ دمحم دمحم صالح شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرٌن المتضامن  ،تارٌخ 21181126 :
231511

برلم

 - 461احمد سعد الدٌن فتح هللا شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرن المتضامن  -واصبح حك االداره والتولٌع علً
المستندات والعمود وشٌكات الشركه واي عمل من اعمال االداره ٌكون للطرؾ االول والطرؾ الرابع والطرؾ الخامس مجتمعٌن او
منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 231511
 - 461عادل عبدالبالً عبدالسالم محمود شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرن المتضامن  -واصبح حك االداره والتولٌع
علً المستندات والعمود وشٌكات الشركه واي عمل من اعمال االداره ٌكون للطرؾ االول والطرؾ الرابع والطرؾ الخامس
مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 231511
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 - 462عبدهللا شرٌؾ دمحم دمحم صالح شركة تضامن شرٌن متضامن دخول الشرن المتضامن  -واصبح حك االداره والتولٌع علً
المستندات والعمود وشٌكات الشركه واي عمل من اعمال االداره ٌكون للطرؾ االول والطرؾ الرابع والطرؾ الخامس مجتمعٌن او
منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 231511
 - 463احمد خطاب دمحم عترٌس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له منفردا فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه
اصول الشركه بمكا فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه االسم بذلن
وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر  ،تارٌخ  21181126 :برلم 131813
 - 464احمد خطاب دمحم عترٌس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له منفردا فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه
اصول الشركه بمكا فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه االسم بذلن
وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر  ،تارٌخ  21181126 :برلم 131813
 - 465حسٌن عزٌز عبد الرحمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  -تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح
للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن -دخول السٌده /هبه حسن عزٌز باشا -مصرٌه  -موالٌد  ، 27/7/1993تارٌخ 21181127 :
برلم 216853
 - 466حسٌن عزٌز عبد الرحمن شركة تضامن مدٌر و شرٌن خرج واستلم كافه حموله  -تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح
للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن -دخول السٌده /هبه حسن عزٌز باشا -مصرٌه  -موالٌد  ، 27/7/1993تارٌخ 21181127 :
برلم 216853
 - 467شٌرٌن عبد الرؤوؾ الماضى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب اجتماع مجلس االداره المنعمد
بتارٌخ 18/3/2118والمصدق علٌه بتارٌخ  28/11/2118من الهٌئه العامه للرلابه المالٌه -تم الموافمة على اعلى تعدٌل تشكٌل
مجلس االداره علً النحو التالً بذات صالحٌات المجلس السابك لمده ثالثه سنوات تنتهً باعتماد الموائم المالٌه للسنه المالٌه
المنتهٌه فً  31دٌسمبر  2121السٌد /شٌرٌن عبدالرؤوؾ الماضً رئٌس مجلس االداره ؼٌر التنفٌذي السٌد /هشام حسن احمد
عضو مجلس االداره ؼٌر التنفٌذي ممثال لشركه براٌم المابضه لالستثمارات المالٌه  ،تارٌخ  21181129 :برلم 195771
 - 468شٌرٌن عبد الرؤوؾ الماضى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة السٌد /عادل طه عبدالوهاب عضو مجلس االداره ؼٌر
التنفٌذي ممثال بنن االستثمار العربً السٌد /هانً دمحم عبدالرحمن عضو مجلس االداره ؼٌر التنفٌذي ممثال عن بنن االسكان
والتعمٌر السٌد /دمحم صالح الدٌن دمحم عثمان عضو مجلس االداره ؼٌر التنفٌذي مستمل من ذوي الخبره السٌد /ولٌد احمد فؤاد عامر
عضو مجلس االداره ؼٌر التنفٌذي مستمل من ذوي الخبره  ،تارٌخ  21181129 :برلم 195771
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم مكى عثمان وشرٌكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 242116

 - 2دمحم مكى عثمان وشرٌكه توصٌة بسٌطة ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 242116

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود خلٌفه احمد مصطفى

برلم 179271

 ، 15675تارٌخ 21181111 :

 - 2محمود خلٌفه احمد مصطفى سارى حتى  ، 15676 4/7/2121تارٌخ 21181111 :
 - 3العربى للرحالت

 ، 15592تارٌخ 21181111 :

برلم 185666

 - 4العربى للرحالت سارى حتى  ، 15593 13/2/2122تارٌخ 21181111 :
 - 5اشرؾ امام حداد سٌد البدوى

 ، 15579تارٌخ 21181111 :

برلم 185666

برلم 223277

 - 6ثروت ٌوسؾ ٌعموب زاخر سارى حتى  ، 15625 15/9/2123تارٌخ 21181111 :
 - 7احمد جمعه عبٌد على مجاور

 ، 15621تارٌخ 21181111 :

 - 8رومانى سمعان جاد السٌد

 ، 15595تارٌخ 21181111 :

 - 9رومانى سمعان جاد السٌد

 ، 15596تارٌخ 21181111 :

برلم 149156

 - 11رومانى سمعان جاد السٌد ساري حتً  ، 15597 3/9/2122تارٌخ 21181111 :
 - 11ابوالعال على دمحم سارى حتى ، 1564 17/5/2123تارٌخ 21181111 :
 ، 15648تارٌخ 21181111 :

برلم 231145

برلم 229151

برلم 149156

 - 12عادل حسٌن على محمود

برلم 179271

برلم 149156

برلم 95565

برلم 146729

 - 13عادل حسٌن على محمود سارى حتى  ، 15649 26/4/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 146729

 - 14رجب عبدالعزٌز حسن سارى حتى  ، 15639 31/7/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 129372

 - 15عادل مرعى مشرؾ بركات سارى حتى  ، 15618 2/9/2121تارٌخ 21181111 :
 - 16جمال على محمود الباعورى

 ، 15642تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

 - 17جمال على محمود الباعورى

 ، 15643تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

 - 18جمال على محمود الباعورى

 ، 15644تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

 - 19جمال على محمود الباعورى

 ، 15645تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

 - 21جمال على محمود الباعورى

 ، 15646تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

 - 21جمال على محمود الباعورى

 ، 15647تارٌخ 21181111 :

برلم 71169

برلم 171514

 - 22مجدى دمحم عبد المادر عبد الرحٌم سارى حتى  ، 15683 11/5/2121تارٌخ 21181111 :
 - 23مرٌم بطارس جٌد سارى حتى  ، 15926 11/3/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 211455

برلم 32426

 - 24خالد ابراهٌم عبد هللا بٌومى سارى حتى  ، 15616 5/9/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 225283
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 - 25طارق حواس سارى حتى  ، 15627 8/7/2121تارٌخ 21181111 :
 - 26صابر مسلم عزللى

 ، 15996تارٌخ 21181111 :

برلم 119652

 - 27صابر مسلم عزللى

 ، 15997تارٌخ 21181111 :

برلم 119652

برلم 179416

برلم 119652

 - 28صابر مسلم عزللى سارى حتى  ، 15998 18/3/2123تارٌخ 21181111 :
 - 29صابر مسلم عزللى ؼالب

 ، 15996تارٌخ 21181111 :

برلم 119652

 - 31صابر مسلم عزللى ؼالب

 ، 15997تارٌخ 21181111 :

برلم 119652

 - 31صابر مسلم عزللى ؼالب سارى حتى  ، 15998 18/3/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 119652

 - 32احمد ؼرٌب بكر فتح الباب سارى حتى ، 15599 27/7/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 214893

برلم 223921

 - 33سعد دمحم بٌومى عمر ساري حتً  ، 15521 11/7/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 192188

 - 34رضا ابراهٌم حسن برعً سارى حتى  ، 15994 7/2/2119تارٌخ 21181111 :

 - 35كوثر ابو ؼنٌمه مرتضى ابو زٌد سارى حتى  ، 15999 23/3/2121تارٌخ 21181111 :
 - 36دمحم عطا دمحم على سارى حتى ، 15623 21/12/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 211292

برلم 218191
برلم 215727

 - 37عمر حامد على على سارى حتى  ، 15651 3/11/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 123952

 - 38صبرى رفاعى احمد سارى حتى  ، 15582 28/11/2123تارٌخ 21181111 :

 - 39عبد المنعم احمد طاهر عبد المنعم ساري حتً  ، 13669 17/8/2121تارٌخ 21181111 :
 - 41سٌد عبد الفضٌل دمحم حماده سارى حتى  ، 15717 1/4/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 214543

برلم 44216

 - 41خالد عبد العظٌم امٌن محمود صمر سارى حتى  ، 15691 12/11/2121تارٌخ 21181111 :
 - 42شندى شرٌبنى شندى امام سارى حتى  ، 15755 18/9/2122تارٌخ 21181114 :
 - 43دمحم وحٌد سٌد حامد سارى حتى  ، 15747 27/6/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 215989

برلم 225678

برلم 223655

 - 44مجدى شهام دمحم عبد الفتاح سارى حتى  ، 15776 9/4/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 221345

 - 45فاطمه عزت ابراهٌم احمد العسال سارى حتى  ، 15717 21/5/2121تارٌخ 21181114 :
 - 46ماجده عزت ابراهٌم العسال سارى حتى  ، 15718 16/7/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 211841

برلم 161112

 - 47حسن سالمه على سارى حتى  ، 15744 17/5/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 121689

 - 48جزارة ام هاشم سارى حتى  ، 15731 27/12/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 218476

 - 49ابراهٌم دمحم احمد عطٌه

 ، 15745تارٌخ 21181114 :

برلم 173734

 - 51ابراهٌم دمحم احمد عطٌه

 ، 15746تارٌخ 21181114 :

برلم 173734

 - 51اشرؾ على حسن سارى حتى  ، 15773 3/12/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 97191
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 - 52فاطمة دمحم عبد الهادى دمحم

 ، 15789تارٌخ 21181114 :

برلم 182998

 - 53فاطمة دمحم عبد الهادى دمحم سارى حتى  ، 15791 11/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 54سامٌة مبرون فرج على سارى حتى  ، 15723 16/2/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 182998
برلم 139722

 - 55شرٌؾ سعد حماد مصطفى سارى حتى  ، 15728 8/5/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 222138

 - 56احمد محمود احمد دمحم عبد التواب سارى حتى  ، 15736 12/4/2121تارٌخ 21181114 :
 - 57حماده صالح دمحم عبد النعٌم ساري حتً  ، 15787 22/12/2123تارٌخ 21181114 :
 - 58ممدوح سٌد احمد احمد

 ، 15711تارٌخ 21181114 :

برلم 122816

 - 59ممدوح سٌد احمد احمد

 ، 15712تارٌخ 21181114 :

برلم 122816

 - 61ممدوح سٌد احمد احمد

 ، 15713تارٌخ 21181114 :

برلم 122816

 - 61ممدوح سٌد احمد احمد

 ، 15714تارٌخ 21181114 :

برلم 122816

 - 62صالح احمد فرج دمحم

 ، 15785تارٌخ 21181114 :

برلم 114119

 - 63صالح احمد فرج دمحم

 ، 15786تارٌخ 21181114 :

برلم 114119

 - 64صالح احمد فرج دمحم

 ، 15787تارٌخ 21181114 :

برلم 114119

 - 65صالح احمد فرج دمحم

 ، 15788تارٌخ 21181114 :

برلم 114119

برلم 231936

 - 66اشرؾ مبرون سعداوى ابراهٌم سارى حتى  ، 15735 5/6/2123تارٌخ 21181114 :
 - 67ولٌد رجب عاشور سعد سارى حتى  ، 15696 19/8/2123تارٌخ 21181114 :
 - 68فخرى حلٌم خلٌل

 ، 15811تارٌخ 21181114 :

برلم 229459

برلم 154954

برلم 94882

 - 69فخرى حلٌم خلٌل 12/2/2123سارى حتى  ، 15811تارٌخ 21181114 :
 - 71ولٌد احمد بكر سارى حتى  ، 15751 1/8/2121تارٌخ 21181114 :
 - 71عبد الرحٌم دمحم دمحم عبد الواحد

برلم 211779

 ، 15719تارٌخ 21181114 :

برلم 94882

برلم 169679

برلم 182929
برلم 217781

 - 72دمحم زٌنهم سٌد احمد سارى حتى  ، 15811 31/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 73باتعة ربٌع سعٌد السٌد ساري حتً  ، 15839 23/12/2123تارٌخ 21181115 :
 - 74جورج ابراهٌم جاد

 ، 15884تارٌخ 21181115 :

برلم 141924

 - 75جورج ابراهٌم جاد

 ، 15885تارٌخ 21181115 :

برلم 141924

 - 76جورج ابراهٌم جاد سارى حتى  ، 15886 29/6/2121تارٌخ 21181115 :
 - 77فاطمه سعٌد دمحم حسن ساري حتً  ، 15838 21/7/2119تارٌخ 21181115 :
 - 78دمحم فوزى دمحم سارى حتى  ، 15841 24/7/2119تارٌخ 21181115 :

برلم 156968

برلم 141924
برلم 161159

برلم 161183
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 - 79ؼرٌب سعد سلٌم سارى حتى  ، 16854 28/1/2121تارٌخ 21181115 :
 - 81سٌد حامد دمحم عبدالفتاح

 ، 15836تارٌخ 21181115 :

برلم 56148

 - 81سٌد حامد دمحم عبدالفتاح

 ، 15837تارٌخ 21181115 :

برلم 56148

 - 82ابراهٌم فرج ابراهٌم عبد البالى

 ، 15831تارٌخ 21181115 :

برلم 111232

برلم 164253
برلم 164253

 - 83ابراهٌم فرج ابراهٌم عبد البالى سارى حتى  ، 15832 21/12/2119تارٌخ 21181115 :
 - 84مبرون عبد الصادق دمحم ابو طالب سارى حتى ، 15845 1/3/2123تارٌخ 21181115 :
 - 85رضا عبد الوهاب عفٌفى موسى

 ، 11881تارٌخ 21181115 :

برلم 152142

 - 86رضا عبد الوهاب عفٌفى موسى

 ، 11882تارٌخ 21181115 :

برلم 152142

برلم 191348

 - 87رضا عبد الوهاب عفٌفى موسى سارى حتى  ، 11883 11/3/2123تارٌخ 21181115 :
 - 88صٌدلٌة النادى سارى حتى  ، 15987 11/5/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 146973

 - 89سٌد حسن دمحم عمران سارى حتى ، 15914 29/12/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 144827

 - 91نزٌه عبد الفتاح ابراهٌم كٌالنى سارى حتى  ، 15871 5/1/2123تارٌخ 21181115 :
 - 91مصطفى عنتر ابراهٌم دمحم سارى حتى  ، 15874 9/9/2123تارٌخ 21181115 :
 - 92دمحم بدوى هاشم سعٌد سارى حتى  ، 15858 16/4/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 191112

برلم 155416

برلم 187896

 - 93ثروت حبٌب صادق تادروس سارى حتى  ، 15913 29/9/2122تارٌخ 21181115 :
 - 94محسن سعد عباس سارى حتى  ، 15911 24/5/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 226137

برلم 147219

 - 95باسم احمد باهر ابراهٌم نجم سارى حتى  ، 15821 9/8/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 214318

 - 96اشرؾ دمحم وفٌك سلٌمان فضل سارى حتى  ، 15963 9/1/2123تارٌخ 21181115 :
 - 97خالد حمدى احمد االمٌن

 ، 15921تارٌخ 21181115 :

 - 99هدى شكرى عبد الباسط

برلم 228418

برلم 179899

 - 98خالد حمدى احمد االمٌن سارى حتى  ، 15922 24/7/2121تارٌخ 21181115 :
 ، 18161تارٌخ 21181116 :

برلم 152142

برلم 179899

برلم 127811

 - 111هدى شكرى عبد الباسط سارى حتى  ، 18161 17/5/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 127811

 - 111عمٌله عبد المادر عبد العزٌز سارى حتى  ، 15929 21/7/2119تارٌخ 21181116 :
 - 112حمدى حسن حمدى حسن ساري حتً  ، 16118 28/9/2123تارٌخ 21181116 :
 - 113احمد سٌد عبد العظٌم السٌد سارى حتى  ، 15986 31/7/2123تارٌخ 21181116 :
 - 114دمحم شعبان مرسى حمزه سارى حتى  ، 16136 16/7/2122تارٌخ 21181116 :
 - 115عثمان حسن عثمان حسن سارى حتى  ، 15971 6/11/2121تارٌخ 21181116 :

برلم 161141
برلم 155632
برلم 229736

برلم 42389
برلم 216414
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 - 116دمحم عبد الفتاح ابراهٌم متولى

 ، 15992تارٌخ 21181116 :

برلم 217989

 - 117صابر احمد صابر سلطان سارى حتى  ، 15915 25/7/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 194943
برلم 211614

 - 118احمد عبد الرازق احمد على سارى حتى  ، 15969 14/5/2121تارٌخ 21181116 :
ٌ - 119سرى حسن احمد ابو سنة سارى حتى  ، 15788 16/3/2123تارٌخ 21181116 :
 - 111هشام فارس سلطان

 ، 15958تارٌخ 21181116 :

برلم 171776

 - 111صٌدلٌة د  /نادر فؤاد سارى حتى  ، 15974 22/3/2123تارٌخ 21181116 :
 - 112دمحم سٌد على حسن سارى حتى  ، 15928 4/1/2121تارٌخ 21181116 :
 - 113محمود سٌد دمحم سٌد

 ، 16116تارٌخ 21181116 :

برلم 191463

برلم 211252

برلم 199183

برلم 168135
برلم 168135

 - 114محمود سٌد دمحم سٌد سارى حتى  ، 16117 29/5/2121تارٌخ 21181116 :

 - 115ابراهٌم دمحم عبد الحى سلطان سارى حتى  ، 15949 11/12/2121تارٌخ 21181116 :
 - 116ابراهٌم دمحم عبد الحى سلطان مطلوب زٌاده راس المال  ، 15949تارٌخ 21181116 :
 - 117امٌر سالم دمحم سالم سارى حتى  ، 16126 11/7/2122تارٌخ 21181116 :

برلم 217641
برلم 217641

برلم 223911

 - 118سامح صادق سلٌمان ٌوسؾ سارى حتى  ، 15995 2/1/2119تارٌخ 21181116 :

برلم 157154

 - 119على سالمه عبد الصمد دمحم سارى حتى  ، 16191 6/4/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 152511

 - 121سمٌره جالل عبدهللا

 ، 16169تارٌخ 21181117 :

برلم 99773

 - 121سمٌره جالل عبدهللا

 ، 16171تارٌخ 21181117 :

برلم 99773

 - 122سمٌره جالل عبدهللا

 ، 16171تارٌخ 21181117 :

برلم 99773

 - 123سمٌره جالل عبدهللا ساري حتً  ، 16172 2119-9-23تارٌخ 21181117 :
 - 124عمرو احمد رفعت ابراهٌم حبٌب

 ، 16195تارٌخ 21181117 :

برلم 99773

برلم 113425

 - 125مندوه دمحم حسن ساري حتً  ، 16149 24/12/2121تارٌخ 21181117 :

برلم 72495

 - 126اٌهاب دمحم على حسن سرور ساري حتً  ، 16158 11/11/2122تارٌخ 21181117 :
 - 127دمحم سٌد عثمان احمد ساري حتً  ، 16134 22/4/2121تارٌخ 21181117 :
 - 128صموئٌل وهٌب حبٌب

 ، 16129تارٌخ 21181117 :

برلم 126352

 - 129صموئٌل وهٌب حبٌب

 ، 16131تارٌخ 21181117 :

برلم 126352

 - 131صموئٌل وهٌب حبٌب

 ، 16131تارٌخ 21181117 :

برلم 126352

 - 131عماد احمد فتحى احمد جمعه
 - 132فٌفى فهمى محمود حسٌن

 ، 16164تارٌخ 21181117 :
 ، 16181تارٌخ 21181117 :

برلم 227419

برلم 176615

برلم 183224
برلم 126835
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 - 133فٌفى فهمى محمود حسٌن سارى حتى  ، 16181 24/3/2119تارٌخ 21181117 :

برلم 126835

 - 134ؼرٌب احمد حافظ عبد الاله سارى حتى  ، 16111 25/9/2121تارٌخ 21181117 :

برلم 215471

برلم 199183

 - 135طارق عبد النعٌم محمود سارى حتى  ، 16274 9/1/2121تارٌخ 21181117 :

 - 136مبرون عبد المحسن مبرون عبد المعطى سارى حتى  ، 16128 21/6/2121تارٌخ 21181117 :
 - 137صٌدلٌه سناء النجار سارى حتى  ، 16193 21/5/2121تارٌخ 21181117 :
 - 138حسام الدٌن دمحم حسٌن عبد الهادى

 ، 16126تارٌخ 21181117 :

برلم 134886

برلم 121166

 - 139حسام الدٌن دمحم حسٌن عبد الهادى ساري حتً  ، 16127 2/6/2123تارٌخ 21181117 :
 - 141حسام الدٌن دمحم حسٌن عبد الهادى

 ، 16126تارٌخ 21181117 :

 - 142تامر احمد سٌد احمد

برلم 213481

برلم 174931

 - 143محمود دمحم دمحم على لاسم سارى حتى  ، 19191 17/2/2122تارٌخ 21181117 :
 - 144نبٌل على عمر حسن ساري حتً  ، 15531 31/5/2121تارٌخ 21181117 :
 - 145السعٌد دمحم احمد السبكى

 ، 16114تارٌخ 21181117 :

برلم 185794

برلم 177921

برلم 94841

 - 146السعٌد دمحم احمد السبكى سارى حتى  ، 19116 6/2/2123تارٌخ 21181117 :
 - 147زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16117تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 148زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16118تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 149زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16119تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 151زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16119تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 151زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16121تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 152زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16121تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

 - 153زؼلول على سالم ٌونس

 ، 16122تارٌخ 21181117 :

برلم 31775

برلم 94841

 - 154مكتب الطٌب للتورٌدات العمومٌه سارى حتى  ، 16227 23/4/2122تارٌخ 21181118 :
ٌ - 155وسؾ صادق دمحم خلٌل سارى حتى  ، 16247 24/11/2123تارٌخ 21181118 :
 - 156نبٌل شعبان عبد العزٌز

 ، 16239تارٌخ 21181118 :

برلم 121166

برلم 121166

 - 141مصطفى دمحم دمحم على لاسم سارى حتى  ، 16191 6/7/2121تارٌخ 21181117 :
 ، 16174تارٌخ 21181117 :

برلم 213854

برلم 221664

برلم 124556

برلم 182463

 - 157نبٌل شعبان عبد العزٌز سارى حتى  ، 16241 17/11/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 182463

 - 158رجب احمد متولى مسلم سارى حتى  ، 16284 27/12/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 184579

 - 159مالن حنٌن بسطا جرجس ساري حتً  ، 16277 2122-6-2تارٌخ 21181118 :

برلم 113719
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 - 161دمحم محمود دمحم

 ، 16287تارٌخ 21181118 :

برلم 231371
برلم 229214

 - 161دمحم سٌد احمد حفنى عمار س حتى  ، 16232 1/5/2123تارٌخ 21181118 :
 - 162ؼرٌب على احمد على س حتى  ، 16251 29/8/2123تارٌخ 21181118 :
 - 163عثمان دمحم فرؼلى سارى حتى  ، 16271 3/11/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 61813
برلم 96936

 - 164مكتب عثمان للمماوالت سارى حتى  ، 16271 3/11/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 96936

 - 165مكتب عثمان للمماوالت (عثمان دمحم فرؼلى) سارى حتى  ، 16271 3/11/2123تارٌخ 21181118 :
96936
 - 166دمحم عبد التواب حافظ زٌدان

 ، 16263تارٌخ 21181118 :

برلم 168799

 - 167دمحم عبد التواب حافظ زٌدان

 ، 16264تارٌخ 21181118 :

برلم 168799

 - 168محمود سٌد عبد هللا دمحم سارى حتى  ، 16237 27/11/2122تارٌخ 21181118 :

برلم 189818

 - 169احمد دمحم مصطفى ابراهٌم ندا سارى حتى  ، 16286 2122-11-14تارٌخ 21181118 :
 - 171التوحٌد لتوزٌع االسمنت سارى حتى  ، 16267 1/11/2121تارٌخ 21181118 :

برلم

برلم 226597

برلم 216637

 - 171عماد احمد فتحى احمد جمعه سارى حتى  ، 16218 18/11/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 183224

ٌ - 172اسر مصطفى دمحم مصطفى سارى حتى ، 16219 26/4/2122تارٌخ 21181118 :

برلم 112968

 - 173مصطفى احمد اسماعٌل ابو ناٌل سارى حتى  ، 16411 28/12/2121تارٌخ 21181118 :
 - 174فتحى حسٌن محمود عطاهللا

 ، 16241تارٌخ 21181118 :

برلم 26312

 - 175فتحى حسٌن محمود عطاهللا

 ، 16242تارٌخ 21181118 :

برلم 26312

 - 176فتحى حسٌن محمود عطاهللا

 ، 16243تارٌخ 21181118 :

برلم 26312

 - 177فتحى حسٌن محمود عطاهللا

 ، 16244تارٌخ 21181118 :

برلم 26312

 - 178فتحى حسٌن محمود عطاهللا

 ، 16245تارٌخ 21181118 :

برلم 26312

 - 179مصطفى احمد عبد السٌد  .سارى حتى  ، 16211 29/11/2123تارٌخ 21181118 :
 - 181سعٌد دمحم حمد زلله سارى حتى  ، 16784 6/7/2122تارٌخ 21181111 :
 - 181حسٌن احمد سلطان

 ، 16311تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 182حسٌن احمد سلطان

 ، 16312تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 183حسٌن احمد سلطان

 ، 16313تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 184حسٌن احمد سلطان

 ، 16314تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 185حسٌن احمد سلطان

 ، 16315تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 186حسٌن احمد سلطان

 ، 16316تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

برلم 218517

برلم 96888

برلم 148121
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 - 187حسٌن احمد سلطان ساري حتً  ، 16317 19/7/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 34111

 - 188عبد الفتاح توفٌك عبد الؽفار توفٌك سارى حتى  ، 16379 31/9/2119تارٌخ 21181111 :
 - 189خالد ٌوسؾ دمحم ؼرٌب سارى حتى  ، 16338 16/1/2122تارٌخ 21181111 :
 ، 16391تارٌخ 21181111 :

 - 191فتح هللا فتح هللا عبد هللا

برلم 196525

برلم 184875

برلم 51321
برلم 51321

 - 191فتح هللا فتح هللا عبد هللا سارى حتى  ، 16391 1/9/2121تارٌخ 21181111 :
 - 192حسن سعد حسن ابراهٌم سارى حتى  ، 16316 11/3/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 78446

 - 193فتحى احمد على ابراهٌم سارى حتى  ، 16318 2/7/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 223776

 - 194طه عبد العزٌز حسٌن دمحم الفزانى سارى حتى  ، 16342 11/11/2121تارٌخ 21181111 :
 - 195جمال ابراهٌم دمحم مصطفى سارى حتى  ، 16361 9/2/2121تارٌخ 21181111 :
 - 196حسٌن محمود متولى

 ، 16334تارٌخ 21181111 :

برلم 31721

 - 197حسٌن محمود متولى

 ، 16335تارٌخ 21181111 :

برلم 31721

 - 198حسٌن محمود متولى

 ، 16336تارٌخ 21181111 :

برلم 31721

 - 199حسٌن محمود متولى سارى حتى  ، 16337 11/1/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 216541

برلم 219453

برلم 31721

 - 211محمود حسن سعٌد على سارى حتى  ، 16385 11/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 156164

 - 211دمحم محمود عبد العاطى سارى حتى  ، 16374 14/11/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 197783

 - 212عبد المالن خله عطا هللا

 ، 16365تارٌخ 21181111 :

برلم 166334

 - 213عبد المالن خله عطا هللا سارى حتى  ، 16366 22/3/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 166334

 - 214سعٌد عبدالمحسن عبدالحمٌد الشٌمى سارى حتى  ، 16376 24/3/2121تارٌخ 21181111 :
 - 215شحات شكرى عبد الشهٌد حنا ساري حتً  ، 16331 21/8/2121تارٌخ 21181111 :
 - 216دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مرسى

 ، 16397تارٌخ 21181111 :

برلم 133732

برلم 214577

برلم 191651

 - 217دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مرسى سارى حتى  ، 16398 29/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 191651

 - 218سٌؾ الدٌن عبد الحمٌد دمحم الصباغ سارى حتى  ، 16319 28/1/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 219192

 - 219عبد المهٌم دمحم عبد الفتاح سارى حتى  ، 16381 28/3/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 133822

 - 211اصبح عبد المهٌمن دمحم عبد الفتاح سلٌمان سارى حتى  ، 16381 28/3/2121تارٌخ 21181111 :
 - 211دمحم فتحى دمحم اسماعٌل

 ، 16352تارٌخ 21181111 :

برلم 133822

برلم 79936

 - 212محمود حجاج عبدالجلٌل سارى حتى  ، 16412 29/9/2123تارٌخ 21181111 :
 - 213محسن دمحمى جمعه شحاته سارى حتى  ، 16299 3/3/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 123411
برلم 186423
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 - 214خالد عبد المنعم عبد الحمٌد ساري حتً  ، 16326 16/11/2123تارٌخ 21181111 :
 - 215اكرم زكى اسماعٌل مرسى

 ، 16392تارٌخ 21181111 :

برلم 123679

برلم 153281

 - 216اكرم زكى اسماعٌل مرسى سارى حتى  ، 16393 25/5/2123تارٌخ 21181111 :
 - 217فتحى عبد الهادى عبد الوهاب ابو الخٌر

 ، 16777تارٌخ 21181111 :

برلم 153281

برلم 191317

 - 218فتحى عبد الهادى عبد الوهاب ابو الخٌر سارى حتى  ، 16778 13/8/2123تارٌخ 21181111 :
 - 219ناهد صابر ؼنٌم ؼنٌم زرزور سارى حتى  ، 16311 2/6/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 213386

 - 221صابر رشدي حنا سلٌمان سارى حتى  ، 16387 29/11/2122تارٌخ 21181111 :
 - 221عادل على احمد فرج سارى حتى  ، 16418 13/3/2121تارٌخ 21181112 :

برلم 117483

برلم 175388

 - 222الصالح للمماوالت واعمال المحاجر سارى حتى  ، 16427 17/4/2121تارٌخ 21181112 :
 - 223رابحه عزت دمحم متولً سارى حتى  ، 16419 21/11/2123تارٌخ 21181112 :

برلم 221947

 - 225سعٌد ناجى عبد الوهاب محمود سارى حتى  ، 16471 2/5/2121تارٌخ 21181112 :
 - 226عبدالحمٌد محمود دمحم

 ، 16421تارٌخ 21181112 :

 - 227عبدالحمٌد محمود دمحم

 ، 16422تارٌخ 21181112 :

برلم 81438

 - 228عبدالحمٌد محمود دمحم

 ، 16423تارٌخ 21181112 :

برلم 81438

 - 229عبدالحمٌد محمود دمحم سارى حتى  ، 16424 13/1/2119تارٌخ 21181112 :

 - 231دمحم رضوان عمر فرج سارى حتى  ، 16372 22/9/2123تارٌخ 21181112 :

برلم 191456
برلم 231311

 - 232دمحم الصؽٌر عبد المعطى لاضى سارى حتى  ، 16418 9/9/2123تارٌخ 21181112 :

 - 234اكرام عباس صابر

 ، 16453تارٌخ 21181112 :

برلم 115821

 - 235اكرام عباس صابر

 ، 16454تارٌخ 21181112 :

برلم 115821

 - 236اكرام عباس صابر

 ، 16455تارٌخ 21181112 :

برلم 115821

برلم 231166

برلم 154947

 - 237رشاد هٌكل حسن هٌكل سارى حتى  ، 16466 12//9/2122تارٌخ 21181112 :
 - 238هاشم على هاشم سارى حتى  ، 16193 23/8/2123تارٌخ 21181112 :

برلم 167322

برلم 81438

 - 231مجدى حلمى حسٌن احمد سارى حتى  ، 16513 15/9/2123تارٌخ 21181112 :

 - 233طه دمحم محمود سالم سارى حتى  ، 16441 18/8/2123تارٌخ 21181112 :

برلم 211946

برلم 191593

 - 224فاطمه سٌد عبد الرسول سٌد سارى حتى  ، 16464 2/5/2122تارٌخ 21181112 :

برلم 81438

برلم 191317

برلم 115819

برلم 122597

 - 239مصطفى دمحم عبد المعبود عوٌس

 ، 16475تارٌخ 21181112 :

برلم 73113

 - 241مصطفى دمحم عبد المعبود عوٌس

 ، 16476تارٌخ 21181112 :

برلم 73113
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 - 241مصطفى دمحم عبد المعبود عوٌس سارى حتى  ، 16477 9/2/2122تارٌخ 21181112 :
 - 242دمحم شعبان عبد المنعم سارى  ، 16483 21/2/2121تارٌخ 21181112 :
 - 243عمرو جمال دمحم دمحم

 ، 16498تارٌخ 21181112 :

برلم 73113

برلم 174657

برلم 216612

 - 244دمحم معوض احمد على سارى حتى  ، 1648 2/7/2122تارٌخ 21181112 :

برلم 223784

 - 245دمحم المصرى فؤاد على سارى حتى  ، 6417 1/3/2121تارٌخ 21181112 :

برلم 175112
برلم 124179

 - 246رضا فوزى زكى المهدى سارى حتى  ، 16429 3/11/2123تارٌخ 21181112 :
 - 247فاطمه عدلً عبد الرحمن سارى حتى  ، 16447 18/11/2121تارٌخ 21181112 :
 - 248هانى دمحمى عٌسى سارى حتى  ، 16448 23/1/2121تارٌخ 21181112 :

برلم 172192

برلم 164958

 - 249انتصار محمود السٌد احمد سارى حتى  ، 16523 4/9/2122تارٌخ 21181113 :

برلم 225224

 - 251ماجده طه حمزه فروجه سارى حتى  ، 16548 14/5/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 95535
برلم 211416

 - 251دمحم عبد السالم سالم عٌد ساري حتً  ، 16637 27/3/2121تارٌخ 21181113 :

 - 252كمال الدٌن احمد عبد اللطٌؾ سارى حتى  ، 16617 14/8/2122تارٌخ 21181113 :
 - 253دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم سارى حتى  ، 16579 31/11/2121تارٌخ 21181113 :
 - 254سامى عباس جمعه عبد الواحد عمار

 ، 16859تارٌخ 21181113 :

برلم 224767

برلم 216579

برلم 216121

 - 255حسن خلٌل ابو عٌشه منصور ساري حتً  ، 16686 23/7/2123تارٌخ 21181113 :
 - 256دمحم فتوح احمد خلٌل سارى حتى  ، 16651 28/12/2121تارٌخ 21181113 :
 - 257ناجى حبٌب حنا سارى حتى  ، 16512 24/12/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 191212

برلم 218516

برلم 97493

 - 258مها عبدالعزٌز سلٌمان العمٌلى

 ، 16581تارٌخ 21181113 :

برلم 95743

 - 259مها عبدالعزٌز سلٌمان العمٌلى

 ، 16582تارٌخ 21181113 :

برلم 95743

 - 261مها عبدالعزٌز سلٌمان العمٌلى سارى حتى  ، 16583 2123-6-13تارٌخ 21181113 :
 - 261عمرو ابو كرم وزٌر ابو عرب

 ، 16761تارٌخ 21181113 :

برلم 95743

برلم 168788

 - 262عمرو ابو كرم وزٌر ابو عرب سارى حتى  ، 16762 28/6/2121تارٌخ 21181113 :
 - 263احمد دمحم احمد سالم سارى حتى  ، 16614 28/11/2121تارٌخ 21181113 :

برلم 183615

 - 264عاكؾ عبدالحكٌم دمحم السٌد ساري حتً  ، 16563 27/8/2121تارٌخ 21181113 :
 - 265احمد زاٌد ابراهٌم احمد

 ، 16857تارٌخ 21181113 :

برلم 168788

برلم 37557

برلم 191678

 - 266احمد زاٌد ابراهٌم احمد سارى حتى  ، 16858 21/4/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 191678

 - 267صباح رجب سٌد فضل سارى حتى  ، 16147 24/5/2121تارٌخ 21181113 :

برلم 211998
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 - 268حلٌم هنى سعٌد بخٌت ساري حتً  ، 16614 2121-5-11تارٌخ 21181113 :
 - 269هالل فتحى امام سارى حتى  ، 18611 8/11/2121تارٌخ 21181113 :
 - 271احمد عامر حسب النبى

 ، 16787تارٌخ 21181114 :

برلم 89415

برلم 172119

برلم 89614
برلم 174167

 - 271عاطؾ احمد حسن امام سارى حتى  ، 16728 4/2/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 96841

 - 272بلبل وهبه عبد العلٌم سارى حتى  ، 16741 25/11/2123تارٌخ 21181114 :

 - 273عصام على عبد الرحمن عبد المجٌد سارى حتى  ، 16755 15/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 274عادل ابو عوؾ لالستٌراد والتصدٌر

 ، 16748تارٌخ 21181114 :

برلم 216144

برلم 171466

 - 275عادل ابو عوؾ لالستٌراد والتصدٌر سارى حتى  ، 16749 29/8/2121تارٌخ 21181114 :
 - 276وائل سمٌر وهبه جرجس سارى حتى  ، 16832 28/4/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 171466

برلم 212312
برلم 184171

 - 277اسامة عبد التواب امام احمد سارى حتى  ، 16778 12/12/2121تارٌخ 21181114 :
 - 278عصام دمحم احمد دمحم خلٌل سارى حتى  ، 16717 4/5/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 192687

 - 279عالء عطٌة السٌد زهران سارى حتى  ، 16736 9/4/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 116542

 - 281حسام عبد العزٌز ابراهٌم احمد سارى حتى  ، 16735 2/12/2119تارٌخ 21181114 :
 - 281دمحم محمود احمد لطب ساري حتى  ، 16695 11/5/2119تارٌخ 21181114 :
 - 282عاشور على حسن اللولى بالى مده  ، 16881تارٌخ 21181114 :

برلم 198221

برلم 192911

برلم 115953

 - 283عبد النبى كمال صادق عبد الجٌد سارى حتى  ، 16664 25/9/2123تارٌخ 21181114 :
 - 284ابو الحسن للمماوالت سارى حتى  ، 16666 31/5/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 231414

برلم 212194

 - 285هانى عبد العظٌم مصطفى الوردانى سارى حتى  ، 16711 4/11/2122تارٌخ 21181114 :
 - 286حنفى محمود تهامى دمحم

 ، 16773تارٌخ 21181114 :

برلم 227233

برلم 183766

 - 287شهٌره احمد فؤاد عبد المادر سارى حتى  ، 17185 27/9/2121تارٌخ 21181114 :
 - 288احمد الولٌد لتجارة الحدٌد سارى حتى  ، 16758 3/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 289دمحم فتحى دمحم طلب سارى حتى ، 16841 21/12/2121تارٌخ 21181115 :
 - 291فتحى دمحم ابو الوفا

 ، 16815تارٌخ 21181115 :

برلم 111322

 - 291فتحى دمحم ابو الوفا

 ، 16816تارٌخ 21181115 :

برلم 111322

 - 292فتحى دمحم ابو الوفا سارى حتى  ، 16817 6/2/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 215639
برلم 215715

برلم 218313

برلم 111322

 - 293ابراهٌم عبد العزٌز حسن تورٌد مواد البناء سارى حتى  ، 16991 2121-11-11تارٌخ 21181115 :
182293
 - 294عبد المنعم عبد المنعم دمحم فتح الباب سارى حتى  ، 16796 17/7/2123تارٌخ 21181115 :
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 - 295حازم هندى هنداوى ابراهٌم سارى حتى  ، 16911 14/8/2121تارٌخ 21181115 :
 - 296دمحم محمود عبداللطٌؾ

 ، 16848تارٌخ 21181115 :

برلم 48273

 - 297دمحم محمود عبداللطٌؾ

 ، 16849تارٌخ 21181115 :

برلم 48273

 - 298دمحم محمود عبداللطٌؾ

 ، 16851تارٌخ 21181115 :

برلم 48273

 - 299دمحم محمود عبداللطٌؾ

 ، 16851تارٌخ 21181115 :

برلم 48273

 - 311مدحت احمد عبد الرحمن دمحم

 ، 16864تارٌخ 21181115 :

برلم 178411

 - 311مدحت احمد عبد الرحمن دمحم

 ، 16865تارٌخ 21181115 :

برلم 178411

برلم 214441

 - 312خلٌل ٌوالٌم خلٌل مٌخائٌل سارى حتى  ، 16847 2121-3-25تارٌخ 21181115 :
 - 313دمحم عبد الوهاب شعراوى ابو سرٌع

 ، 16829تارٌخ 21181115 :

برلم 116292

برلم 222896

 - 314زٌنب دمحم علً حسن سارى حتى  ، 16877 18/1/11/2123تارٌخ 21181115 :
 - 315دمحم سمٌر دمحم جاد سارى حتى  ، 16811 21/2/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 191563

برلم 211341

 - 316دمحم منصور عبد اللطٌؾ دمحم سارى حتى ، 16831 27/11/2123تارٌخ 21181115 :
 - 317سماح سعودى سٌد احمد سارى حتى  ، 16884 11/12/2121تارٌخ 21181115 :
 - 318على خلؾ احمد حسانٌن

 ، 16837تارٌخ 21181115 :

برلم 217676

برلم 228286

 - 319دمحم على احمد على سارى حتى  ، 16841 2121-4-5تارٌخ 21181115 :
ٌ - 311وسؾ لمعى بدروس منصور

برلم 231554

 ، 16873تارٌخ 21181115 :

برلم 211612

برلم 177971

ٌ - 311وسؾ لمعى بدروس منصور سارى حتى  ، 16872 31/5/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 177971

 - 312مكتب رحالت انور عبده عبد الرحمن خاطر سارى حتى  ، 16813 9/12/2123تارٌخ 21181115 :
156711
 - 313اٌمن محمود احمد عبد المطلب

 ، 16897تارٌخ 21181115 :

برلم

برلم 192641

 - 314حسنه عبدالسالم حسٌن

 ، 17121تارٌخ 21181118 :

برلم 32262

 - 315حسنه عبدالسالم حسٌن

 ، 17121تارٌخ 21181118 :

برلم 32262

 - 316حسنه عبدالسالم حسٌن

 ، 171122تارٌخ 21181118 :

 - 317حسنه عبدالسالم حسٌن

 ، 17123تارٌخ 21181118 :

برلم 32262

 - 318حسنه عبدالسالم حسٌن

 ، 17124تارٌخ 21181118 :

برلم 32262

برلم 32262

 - 319حسنه عبدالسالم حسٌن ساري حتً  ، 171125 22/2/2119تارٌخ 21181118 :

برلم 32262

 - 321ابراهٌم انور عبد اللطٌؾ صالح سارى حتى  ، 17193 26/2/2122تارٌخ 21181118 :

برلم 219943

 - 321فهمً عبد اللطٌؾ عبد السالم التراس سارى حتى  ، 16965 9/11/2123تارٌخ 21181118 :
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برلم 214177

 - 322اشرؾ دمحم لرنى حسٌن سارى حتى  ، 16996 31/6/2121تارٌخ 21181118 :
 - 323اٌمان احمد محمود حسن سارى حتى  ، 16936 25/6/2122تارٌخ 21181118 :
 - 324حربى ناروز اسكندر ساري حتً  ، 16332 18/12/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 223594
برلم 173126

 - 325فاطمه عبد الهادى دروٌش سارى حتى  ، 17153 25/8/2122تارٌخ 21181118 :
 - 326اشرؾ احمد احمد عٌد

 ، 16995تارٌخ 21181118 :

برلم 224871

برلم 148872

 - 327مؤسسة السمان لتجارة الدواجن سارى حتى  ، 16931 16/6/2121تارٌخ 21181118 :
 - 328فرٌد شولى السٌد دمحم سارى حتى  ، 16981 26/12/2121تارٌخ 21181118 :

برلم 213781

برلم 184537

 - 329وٌنر للتورٌدات العمومٌة والمعادن سارى حتى  ، 16981 26/12/2121تارٌخ 21181118 :
 - 331حنا عٌاد ؼبلاير

 ، 17187تارٌخ 21181118 :

برلم 184537

برلم 61845
برلم 212231

 - 331امام صالح امام احمد سارى حتى  ، 17151 26/4/2121تارٌخ 21181118 :
 - 332دمحم عبدالخالك عبدالحلٌم سارى حتى  ، 16991 9/11/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 96683

 - 333محمود شرٌؾ احمد عبد الجلٌل سارى حتى  ، 17193 28/2/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 119243

 - 334امانى عبد الرؤؾ عبد هللا حسن سارى حتى  ، 16956 28/2/2122تارٌخ 21181118 :

برلم 221164

 - 335عادل لوٌز مكسٌموس عبدالمسٌح سارى حتى  ، 17111 31/8/2119تارٌخ 21181119 :
 - 336احمد اسماعٌل احمد على

 ، 17136تارٌخ 21181119 :

برلم 152967

 - 337احمد اسماعٌل احمد على

 ، 17137تارٌخ 21181119 :

برلم 152967

 - 338احمد اسماعٌل احمد على سارى حتى  ، 17138 11/5/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 152967

 - 339اشرؾ عثمان احمد فهمى الملٌجى سارى حتى  ، 17118 6/7/2123تارٌخ 21181119 :
 - 341اٌمن حسن عبد العال سارى حتى  ، 17175 5/9/2121تارٌخ 21181119 :
 - 341محروسه عبدالسالم على

 ، 17113تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 342محروسه عبدالسالم على

 ، 17114تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 343محروسه عبدالسالم على

 ، 17115تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 344محروسه عبدالسالم على

 ، 17116تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 345محروسه عبدالسالم على

 ، 17117تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 346محروسه عبدالسالم على

 ، 17118تارٌخ 21181119 :

برلم 58146

 - 347كرم السٌد عبد المجٌدعطٌة

 ، 17137تارٌخ 21181119 :

برلم 44834

 - 348كرم السٌد عبد المجٌدعطٌة

 ، 17138تارٌخ 21181119 :

برلم 44834

برلم 195937

برلم 191116

برلم 136957

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

235

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 349كرم السٌد عبد المجٌدعطٌة سارى حتى  ، 17139 11/6/2122تارٌخ 21181119 :
 - 351سندوتش صبرى سارى حتى  ، 17156 3/3/2122تارٌخ 21181119 :
 - 351حنا عٌاد ؼبلاير

 ، 17183تارٌخ 21181119 :

برلم 61845

 - 352حنا عٌاد ؼبلاير

 ، 17184تارٌخ 21181119 :

برلم 61845

 - 353حنا عٌاد ؼبلاير

 ، 17185تارٌخ 21181119 :

برلم 61845

 - 354حنا عٌاد ؼبلاير

 ، 17186تارٌخ 21181119 :

برلم 61845

برلم 44834

برلم 186318

 - 355ممدوح فتحى عبد النبى احمد سارى حتى  ، 17141 31/6/2122تارٌخ 21181119 :

برلم 223726

 - 356عبد الكرٌم عبد الوهاب راؼب سارى حتى  ، 17277 7/12/2119تارٌخ 21181119 :

برلم 65221

 - 357مصطفى حسن دمحم مهدى

 ، 17151تارٌخ 21181119 :

برلم 215216

 - 358حسانٌن مرضى حسانٌن عبد الهادى سارى حتى ، 17154 29/11/2121تارٌخ 21181119 :
 - 359ساره على دمحم ابراهٌم

 ، 17158تارٌخ 21181119 :

برلم 141953

 - 361ساره على دمحم ابراهٌم

 ، 17159تارٌخ 21181119 :

برلم 141953

 - 361ساره على دمحم ابراهٌم

 ، 17161تارٌخ 21181119 :

برلم 141953

 - 362دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان سارى حتى  ، 17116 7/11/2121تارٌخ 21181119 :
 - 363فاطمه احمد عٌد

 ، 17116تارٌخ 21181119 :

برلم 68886

 - 364فاطمه احمد عٌد

 ، 17117تارٌخ 21181119 :

برلم 68886

 - 365فاطمه احمد عٌد

 ، 17118تارٌخ 21181119 :

برلم 68886

 - 366فاطمه احمد عٌد

 ، 17119تارٌخ 21181119 :

برلم 68886

 - 367طارق ٌحى حسن فرج

 ، 17136تارٌخ 21181119 :

برلم 154267

 - 368طارق ٌحى حسن فرج

 ، 17137تارٌخ 21181119 :

برلم 154267

 - 369طارق ٌحى حسن فرج سارى حتى  ، 17138 14/7/2123تارٌخ 21181119 :
 - 371خالد دمحم احمد الخولى

 ، 17177تارٌخ 21181119 :

برلم 217337

برلم 154267

برلم 172615

 - 371خالد دمحم احمد الخولى سارى حتى  ، 17178 4/12/2121تارٌخ 21181119 :
 - 372شارب دٌزاٌن خالد دمحم احمد الخولى

برلم 217271

 ، 17177تارٌخ 21181119 :

برلم 172615

برلم 172615

 - 373شارب دٌزاٌن خالد دمحم احمد الخولى سارى حتى  ، 17178 4/12/2121تارٌخ 21181119 :
 - 374رجب سٌد محمود فراج سارى حتى  ، 17119 9/6/2122تارٌخ 21181119 :

برلم 172615

برلم 223163

 - 375عبد المنعم دمحم عبد المنعم عبد الرحمن سارى حتى  ، 17131 16/6/2123تارٌخ 21181119 :
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 - 376نصر عبد الرحمن السٌد عبٌد سارى حتى  ، 17111 27/6/2119تارٌخ 21181119 :
 - 377عبدالمنعم عبدالرحمن بدوي

 ، 17136تارٌخ 21181119 :

برلم 92755

 - 378عبدالمنعم عبدالرحمن بدوي

 ، 19137تارٌخ 21181119 :

برلم 92755

 - 379عبدالمنعم عبدالرحمن بدوي سارى حتى  ، 19138 25/5/2122تارٌخ 21181119 :

برلم 194283

برلم 92755
برلم 212633

 - 381دمحم عبد الفتاح ابراهٌم اسماعٌل سارى حتى  ، 17113 11/58/2121تارٌخ 21181119 :

 - 381عبد النبى عبد التواب عبد الحمٌد فاٌد ساري حتً  ، 17122 21/4/2122تارٌخ 21181119 :
 - 382عمر حامد السٌد دمحم سارى حتى  ، 17173 18/1/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 219146

 - 383محمود على محمود احمد سارى حتى  ، 17321 /1/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 219171

ٌ - 384اسر سعد ابراهٌم امام جاب هللا

 ، 17155تارٌخ 21181121 :

برلم 142778

ٌ - 385اسر سعد ابراهٌم امام جاب هللا

 ، 17156تارٌخ 21181121 :

برلم 142778

ٌ - 386اسر سعد ابراهٌم امام جاب هللا سارى حتى  ، 17157 12/8/2121تارٌخ 21181121 :
 - 387حنفى محمود عبد الممصود على الماضى

 ، 17226تارٌخ 21181121 :

برلم 221599

برلم 142778

برلم 143349

 - 388حنفى محمود عبد الممصود على الماضى سارى حتى  ، 17227 14/9/2121تارٌخ 21181121 :
 - 389دمحم حمدى كمال الدٌن ابو الفتح سارى حتى  ، 17217 7/3/2121تارٌخ 21181121 :
 - 391اسعد احمد عثمان دمحم سارى حتى  ، 17148 31/9/2122تارٌخ 21181121 :
 - 391مختار فتحى حامد على

 ، 17151تارٌخ 21181121 :

برلم 143349

برلم 219922

برلم 226185

برلم 113722
برلم 113722

 - 392مختار فتحى حامد على سارى حتى  ، 17151 3/6/2122تارٌخ 21181121 :
 - 393دمحم احمد حسٌن عمر سارى حتى  ، 227486 12/11/2122تارٌخ 21181121 :
 - 394مبٌن راعى احمد سالم سارى حتى  ، 17311 9/5/2119تارٌخ 21181121 :

برلم 227486

برلم 159582

 - 395ممدوح ٌونان رزق رزق هللا سارى حتى  ، 17169 26/6/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 213999

 - 396حنفى محمود تهامى دمحم سارى حتى  ، 17222 3/12/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 183766

 - 397على على سٌد ابو النٌل سارى حتى  ، 17271 16/1/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 184838

 - 398مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال على على سٌد سارى حتى  ، 17271 16/1/2122تارٌخ 21181121 :
184838
 - 399حمدى مصطفى عل صالح

 ، 17288تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 192396

 - 411شرٌؾ محروس على عبد المجٌد سارى حتى  ، 17159 28/2/2122تارٌخ 21181121 :
 - 411الصفطاوى لالستٌراد والتصدٌر سارى حتى  ، 17213 4/9/2122تارٌخ 21181121 :
 - 412سٌد سٌد عبدالمنعم سارى حتى  ، 17147 3/11/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 221121
برلم 225237

برلم 226241
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برلم 171611

 - 413ابراهٌم على عبد العال سارى حتى  ، 17292 5/9/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 184249

 - 414هشام ابراهٌم على عبد العال سارى حتى  ، 17293 18/12/2121تارٌخ 21181121 :
 - 415بدر عبد الفتاح عبد الاله حسن سارى حتى  ، 17184 1/4/2123تارٌخ 21181121 :
 - 416اسامه على الهم دمحم

 ، 17278تارٌخ 21181121 :

برلم 114244

 - 417اسامه على الهم دمحم

 ، 17279تارٌخ 21181121 :

برلم 114244

 - 418اسامه على الهم دمحم

 ، 17281تارٌخ 21181121 :

برلم 114244

برلم 228963

 - 419اسامه على الهم دمحم سارى حتى  ، 17281 11/11/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 114244

 - 411دمحم نورالدٌن عبده كله سارى حتى  ، 17275 11/6/2121تارٌخ 21181121 :

برلم 89764

 - 411وائل سعٌد محمود عبد العال سارى حتى  ، 17145 13/2/2122تارٌخ 21181121 :
 - 412دمحم محمود دمحم عثمان

 ، 17243تارٌخ 21181121 :

برلم 219513

برلم 221191

 - 413على ابراهٌم دمحم على سارى حتى  ، 17757 4/9/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 225212

 - 414دمحم عبد المؤمن عبد العزٌز عبد السالم سارى حتى  ، 17362 3/7/2121تارٌخ 21181121 :
 - 415عفاؾ احمد عبد العظٌم سارى حتى  ، 17396 11/11/2123تارٌخ 21181121 :
 - 416ابو الهول للتجارة سارى حتى  ، 17396 11/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 213259

برلم 124274

برلم 124274

 - 417سامح فرج مصطفً عبد الحمٌد سارى حتى  ، 17136 25/9/2123تارٌخ 21181121 :
 - 418دمحم حسن مكى احمد سارى حتى  ، 17319 11/11/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 231417

برلم 227424

 - 419احمد سٌد احمد شراره سارى حتى  ، 17247 26/11/2122تارٌخ 21181121 :

برلم 117436

 - 421طلعت طلبه عبدالحلٌم سارى حتى  ، 17154 11/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 96698

 - 421حسٌن فهمى

 ، 17235تارٌخ 21181121 :

برلم 152477

 - 422حسٌن فهمى

 ، 17236تارٌخ 21181121 :

برلم 152477

 - 423صابرٌن دمحم محمود عمرو سارى حتى  ، 17457 18/2/2121تارٌخ 21181122 :

برلم 174585

 - 424مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت سارى حتى  ، 17433 24/1/2122تارٌخ 21181122 :

برلم 185171

 - 425اصبح /مؤسسة ضٌؾ للتورٌدات والتوكٌالت العمومٌة سارى حتى  ، 17433 24/1/2122تارٌخ 21181122 :
185171
 - 426اسالم عبد الرحمن سلٌمان علوان سارى حتى  ، 17348 13/7/2121تارٌخ 21181122 :
 - 427مٌخائٌل شنودة مٌخائٌل سارى حتى  ، 17393 13/12/2119تارٌخ 21181122 :
 - 428صبرى امٌن حسن سعٌد سارى حتى  ، 17328 15/11/2121تارٌخ 21181122 :
 - 429دمحم سلٌمان دمحم سالم

 ، 17313تارٌخ 21181122 :

برلم

برلم 214522

برلم 132134
برلم 216141

برلم 129149
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برلم 129149

 - 431دمحم سلٌمان دمحم سالم سارى حتى  ، 17314 13/7/2119تارٌخ 21181122 :

 - 431سهٌل دمحم جاد حسان شمٌر سارى حتى  ، 17366 9/5/2122تارٌخ 21181122 :
 - 432مصطفً سعٌد دمحم نور سارى حتى  ، 17439 11/9/2122تارٌخ 21181122 :

برلم 222213
برلم 149172

 - 433عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد دمحم سارى حتى  ، 17361 23/5/2121تارٌخ 21181122 :
 - 434سالمه صدٌك ابو طالب دمحم سارى حتى  ، 17398 17/11/2123تارٌخ 21181122 :
 - 435رمزى زكى برناٌه

 ، 17823تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 436رمزى زكى برناٌه

 ، 17824تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 437رمزى زكى برناٌه

 ، 17825تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 438رمزى زكى برناٌه

 ، 17826تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 439رمزى زكى برناٌه

 ، 17827تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 441رمزى زكى برناٌه

 ، 17828تارٌخ 21181122 :

برلم 29116

 - 441رمزى زكى برناٌه سارى حتى  ، 17829 11/3/2123تارٌخ 21181122 :

برلم 211943
برلم 231677

برلم 29116

 - 442سعٌد محمود مصطفى دروٌش سارى حتى  ، 17483 29/9/2121تارٌخ 21181125 :
 - 443زكرٌا حمزه دمحم ابو زٌد سارى حتى  ، 17456 18/4/2122تارٌخ 21181125 :
 - 444حسن حسن حسن على

 ، 17557تارٌخ 21181125 :

برلم 216225

برلم 187996

برلم 185974

 - 445حسن حسن حسن على سارى حتى  ، 17558 21/2/2122تارٌخ 21181125 :
 - 446صٌدلٌة د /عمرو حسن ساري حتً  ، 17544 22/12/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 185974
برلم 218392

 - 447سامٌه عبد المجٌد عبد المحسن بطٌخ سارى حتى  ، 17514 18/11/2122تارٌخ 21181125 :
 - 448سحر دمحم عبد السمٌع امام ساري حتً  ، 17512 2/4/2122تارٌخ 21181125 :
 - 449ازهار فاروق دمحم على سارى حتى  ، 17481 3/11/2122تارٌخ 21181125 :

برلم 221112
برلم 226255

 - 451عٌده ابو زٌد عبد العظٌم ابو طالب سارى حتى  ، 17524 16/11/2123تارٌخ 21181125 :
 - 451مجدى دمحم عبد العاطى السٌد رٌان سارى حتى  ، 17412 8/6/2121تارٌخ 21181125 :
 - 452ابو الخٌر منصور رمضان

 ، 17471تارٌخ 21181125 :

برلم 227671

برلم 231661

برلم 213554

برلم 155928

 - 453ابو الخٌر منصور رمضان سارى حتى  ، 17471 14/11/2123تارٌخ 21181125 :
 - 454شرٌؾ عبد الحلٌم دمحم سارى حتى  ، 17556 826/5/2123تارٌخ 21181125 :
 - 455اسالم السٌد ابراهٌم عطٌه سارى حتى  ، 17459 22/6/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 155928

برلم 191863
برلم 213112

 - 456احمد محمود مكاوى محمود ؼنٌم سارى حتى  ، 174891 25/11/2122تارٌخ 21181125 :
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 - 457حجاج سٌد معتمد حسانٌن

 ، 17444تارٌخ 21181125 :

برلم 167148
برلم 167148

 - 458حجاج سٌد معتمد حسانٌن سارى حتى  ، 17445 22/4/2121تارٌخ 21181125 :

 - 459محسن عبد العظٌم مصطفى مؤمن سارى حتى  ، 17447 7/12/2121تارٌخ 21181125 :
 - 461سٌد زاهر رفاعى سارى حتى  ، 17545 19/11/2122تارٌخ 21181125 :
 - 461دمحم سٌد مشعال سارى حتى  ، 17495 25/6/2122تارٌخ 21181125 :
 - 462أٌمن سٌؾ النصر احمد المصرى

 ، 17558تارٌخ 21181125 :

برلم 217613

برلم 227731

برلم 114241

برلم 141154

 - 463أٌمن سٌؾ النصر احمد المصرى سارى حتى  ، 17559 12/3/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 141154

 - 464ولٌد عبد الحكٌم توفٌك -سارى حتى  ، 17712 2122-5-16تارٌخ 21181126 :

برلم 113296

 - 465احمد شحاته دمحم شحاته سارى حتى  ، 17657 23/11/2123تارٌخ 21181126 :

برلم 123843

 - 466احمد موتورز سارى حتى  ، 17657 23/11/2123تارٌخ 21181126 :

برلم 123843

 - 467دمحم ابراهٌم السٌد دمحم سارى حتى  ، 17587 11/3/2122تارٌخ 21181126 :
 - 468فرٌد حامد عبد العزٌز

 ، 17798تارٌخ 21181126 :

برلم 112143

برلم 145144

 - 469فرٌد حامد عبد العزٌز سارى حتى  ، 17799 11/1/2122تارٌخ 21181126 :

برلم 145144

 - 471اسالم دمحم مسعد صدٌك المرسى سارى حتى  ، 17639 13/11/2122تارٌخ 21181126 :
 - 471تامر مصطفى كمال جعفر سارى حتى  ، 17615 27/3/2121تارٌخ 21181126 :
 - 472احمد مهنى دمحم حسن

 ، 17579تارٌخ 21181126 :

برلم 157189

 - 473احمد مهنى دمحم حسن

 ، 17581تارٌخ 21181126 :

برلم 157189

 - 474احمد مهنى دمحم حسن سارى حتى  ، 17578 29/12/2123تارٌخ 21181126 :
 - 475احمد فهمى احمد حسن

 ، 17579تارٌخ 21181126 :

برلم 157189

 - 476احمد فهمى احمد حسن

 ، 17581تارٌخ 21181126 :

برلم 157189

برلم 141311

برلم 157189

 - 477احمد فهمى احمد حسن سارى حتى  ، 17578 29/12/2123تارٌخ 21181126 :

برلم 157189

 - 478دمحم عٌد سٌد دمحم عبدالحمٌد ساري حتً  ، 17212 16/11/2122تارٌخ 21181126 :
 - 479دمحم دمحم احمد عبد الرحمن سارى حتى  ، 17681 6/6/2121تارٌخ 21181126 :

برلم 226775

برلم 212451

 - 481سٌد محروس عبد الخالك رزق سارى حتى  ، 17641 16/11/2121تارٌخ 21181126 :
 - 481ولٌد دمحم عباس ٌونس سارى حتى  ، 17761 18/9/2122تارٌخ 21181126 :

برلم 226591

برلم 216187

برلم 225671

 - 482عبد الباسط دمحم عبد الصمد سارى حتى  ، 11752 21/11/2122تارٌخ 21181126 :
 - 483صبحى حسن ابراهٌم سلٌمان ساري حتً  ، 1751 31/5/2121تارٌخ 21181126 :

برلم 227781
برلم 53954
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 - 484اصبح صبحى حسن ابراهٌم سالمان ساري حتً  ، 1751 31/5/2121تارٌخ 21181126 :
 - 485جرجس صبحى فرج بشاى

 ، 17591تارٌخ 21181126 :

برلم 53954

برلم 184195

 - 486جرجس صبحى فرج بشاى سارى حتى  ، 17561 17/12/2121تارٌخ 21181126 :
 - 487صابر سٌد محمود ؼانم ساري حتً  ، 17612 19/11/2122تارٌخ 21181126 :

برلم 184195

برلم 227688
برلم 151794

ٌ - 488اسر السٌد حواش عبد الرحمن سارى حتى  ، 17715 24/2/2123تارٌخ 21181127 :
 - 489صٌدلٌه د  /مصطفى احمد الدردٌر سارى حتى  ، 17782 5/9/2121تارٌخ 21181127 :
 - 491ابو عمار للرحالت سارى حتى  ، 17726 19/9/2121تارٌخ 21181127 :

برلم 171617

برلم 215277

 - 491تامر صابر احمد بٌومى سارى حتى  ، 17817 6/3/2122تارٌخ 21181127 :

برلم 221262

 - 492صابر عبد الحلٌم سٌد سارى حتى  ، 17713 11/3/2121تارٌخ 21181127 :

برلم 175289

 - 493رمضان حسن مرسى حسن سارى حتى  ، 17718 27/11/2122تارٌخ 21181127 :
 - 494حسن السٌد حسن زٌدان سارى حتى  ، 17797 29/9/2122تارٌخ 21181127 :
 - 495دمحم عصمت عبد السٌد سارى حتى  ، 17748 7/5/2122تارٌخ 21181127 :
 - 496سٌد دمحم حسٌن سارى حتى  ، 17798 21/7/2121تارٌخ 21181127 :

برلم 228125

برلم 116161
برلم 222181

برلم 214719

 - 497احمد عبد المحسن دمحم احمد زلط سارى حتى  ، 17818 15/11/2122تارٌخ 21181128 :
 - 498عواطؾ سالم دمحم امٌن سارى حتى  ، 17916 18/4/2122تارٌخ 21181128 :
 - 499هانى شعبان جاد

 ، 17837تارٌخ 21181128 :

برلم 225848

 - 511سعاد دمحم ؼرٌب

 ، 17839تارٌخ 21181128 :

برلم 181776

 - 511سعاد دمحم ؼرٌب سارى حتى  ، 17841 21/8/2121تارٌخ 21181128 :

برلم 226699

برلم 187991

برلم 181776

 - 512محسن عبد الحمٌد دمحم دمحم سارى حتى  ، 17828 3/9/2121تارٌخ 21181128 :

برلم 214797

 - 513دمحم احمد كامل ابو الحسن ساري حتً  ، 17919 18/5/2123تارٌخ 21181128 :

برلم 229296

 - 514منى بكرى محمود احمد ساري حتً  ، 17891 26/11/2122تارٌخ 21181128 :

برلم 116719

 - 515عرفه سٌد ابو شامة عبدالعلٌم سارى حتى  ، 17833 21/11/2122تارٌخ 21181128 :
 - 516دمحم شحات حجاب على سارى حتى  ، 17816 21/3/2121تارٌخ 21181128 :
 - 517عادل ابراهٌم سالم ساري حتً  ، 17893 27/8/2121تارٌخ 21181128 :

برلم 226899

برلم 211235

برلم 91437

 - 518سعٌد عبد النبى ابراهٌم سارى حتى  ، 17831 18/11/2123تارٌخ 21181128 :

برلم 156474

 - 519المرزوق للمماوالت والتجاره سارى حتى  ، 18125 9/11/2123تارٌخ 21181129 :
 - 511احمد حسن احمد الحداد سارى حتى ، 17977 18/4/2122تارٌخ 21181129 :

برلم 156974

برلم 51282
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 - 511طارق دمحم ابراهٌم الطحان سارى حتى  ، 17951 28/3/2122تارٌخ 21181129 :
 - 512احمد حسن احمد الحداد

 ، 17979تارٌخ 21181129 :

برلم 187289

برلم 51282

 - 513احمد حسن احمد الحداد سارى حتى  ، 17981 8/8/2122تارٌخ 21181129 :

برلم 51282

 - 514دمحم بدٌر السٌد صالح سارى حتى  ، 18116 12/3/2121تارٌخ 21181129 :

برلم 211117

 - 515دمحم احمد سٌد مصطفى ساري حتى  ، 18114 2123-9-29تارٌخ 21181129 :
 - 516السٌد دمحم ابو العال

 ، 16749تارٌخ 21181129 :

برلم 121918

 - 517السٌد دمحم ابو العال

 ، 17948تارٌخ 21181129 :

برلم 121918

 - 518السٌد دمحم ابو العال

 ، 17649تارٌخ 21181129 :

برلم 121918

برلم 155674

 - 519عبٌر محمود عبد السمٌع بٌومى سارى حتى  ، 18129 29/7/2123تارٌخ 21181129 :
 - 521احمد حسن احمد الحداد

 ، 517988تارٌخ 21181129 :

برلم 191242

برلم 51282
برلم 51282

 - 521احمد حسن احمد الحداد سارى حتى  ، 17989 18/4/2122تارٌخ 21181129 :
ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

ٌ - 1ارا الدرستاوي و شركائها سارى حتى  ، 15635 19/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 191574

ٌ - 2ارا الدرستاوي و شركائها سارى حتى  ، 15635 19/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 191574

 - 3دمحم خورشٌد وشرٌكته سارى حتى  ، 15672 31/3/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 228954

 - 4دمحم خورشٌد وشرٌكته سارى حتى  ، 15672 31/3/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 228954
برلم 165914

 - 5سامح دمحم احمد االشرم وشركاه سارى حتى  ، 15629 5/3/2121تارٌخ 21181111 :

 - 6سامح ودمحم جمال واحمد حسام الدٌن واسماعٌل سارى حتى  ، 15629 5/3/2121تارٌخ 21181111 :
 - 7عبد العاطى ابو السعود وشركاه سارى حتى  ، 15612 26/6/2121تارٌخ 21181111 :
 - 8صالح فاروق السٌد وشركاة ساري حتً  ، 15641 19/2/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 165914

برلم 213182
برلم 219534

 - 9صالح فاروق وشرٌكته ساري حتً  ، 15641 19/2/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 219534

 - 11سعدٌه ابراهٌم وشركاها سارى حتى  ، 15581 2/5/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 211211

 - 11زٌنب طه النورى وشركاه ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 96321

 - 12زٌنب طه النورى وشركاه ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 96321

 - 13زٌنب طه النورى وشركاه ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 96321
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 - 14عبٌر احمد عبد الحلٌم وامل عبد المنعم شركة لبنورى اٌه جى للسٌاحة ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ :
 21181111برلم 96321
 - 15عبٌر احمد عبد الحلٌم وامل عبد المنعم شركة لبنورى اٌه جى للسٌاحة ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ :
 21181111برلم 96321
 - 16عبٌر احمد عبد الحلٌم وامل عبد المنعم شركة لبنورى اٌه جى للسٌاحة ساري حتً  ، 15591 25/8/2123تارٌخ :
 21181111برلم 96321
 - 17مكتب مصر الدولى للسٌاحه ش ذ م م سارى حتى  ، 15583 2/9/2123تارٌخ 21181111 :
 - 18بٌطل دمحم السٌد وشركاه

 ، 15565تارٌخ 21181111 :

برلم 81282

برلم 85521

 - 19االنظمه العربٌه للبرمجٌات حمدى مرسى محمود وشركاه سارى حتى  ، 15586 8/11/2122تارٌخ 21181111 :
برلم 226392
 - 21سناء عبد العظٌم دمحم العادلى وشركاها سارى حتى  ، 15789 21/9/2123تارٌخ 21181114 :
 - 21احمد سٌد ابراهٌم وشركاه سارى حتى  ، 15789 21/9/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 81268

برلم 81268

 - 22محمود عصام محمود زكى وشركاه سارى حتى  ، 15751 28/6/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 147885

 - 23الشركة الدمحمٌة للتجارة والتورٌدات محمود وشرٌكه سارى حتى  ، 15751 28/6/2122تارٌخ 21181114 :
147885
 - 24شركة الجمال للصناعات الؽذائٌة سارى حتى  ، 15997 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 94411

 - 25شركة الجمال للصناعات الؽذائٌة سارى حتى  ، 15997 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 94411

 - 26شركه الجمال للتجارة سارى حتى  ، 15997 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 94411

 - 27شركه الجمال للتجارة سارى حتى  ، 15997 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 94411

 - 28حسن محمود وشركاه سارى حتى  ، 15514 2121/4/2121تارٌخ 21181114 :

برلم

برلم 51195

 - 29حسن دمحم وشركاه لتجاره السجاد والكلٌم والمفروشات واالدوات االجهزة المنزلٌه سارى حتى ، 15514 2121/4/2121
تارٌخ  21181114 :برلم 51195
 - 31باسم البرلس وشركاه سارى حتى  ، 15868 31/11/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 87918

 - 31عبد السالم جعفر وشركاه سارى حتى  ، 15868 31/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 32شركه احمد دمحم الصباحى وشرٌكه ٌوسؾ ونٌس عبدالمالن

برلم 87918

 ، 15793تارٌخ 21181114 :

برلم 123426

 - 33جالل عبد المعبود عفٌفً وشركاه سارى حتى  ، 15817 26/11/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 93891

 - 34جالل عبد المعبود عفٌفً وشركاه سارى حتى  ، 15817 26/11/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 93891

 - 35الجالل سارى حتى  ، 15817 26/11/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 93891

 - 36الجالل سارى حتى  ، 15817 26/11/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 93891

 - 37اشرؾ دمحم عزمى وشركاه سارى حتى  ، 15879 1/5/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 188387
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 - 38اشرؾ دمحم عزمى وشركاه سارى حتى  ، 15879 1/5/2122تارٌخ 21181115 :
 - 39الجبلً وشركاه

 ، 15828تارٌخ 21181115 :

برلم 188387

برلم 76718

 - 41مصطفى عبد المادر عبد السالم وشرٌكة سارى حتى  ، 15959 16/11/2123تارٌخ 21181115 :
 - 41مصطفى عبد المادر وشركاه سارى حتى  ، 15959 16/11/2123تارٌخ 21181115 :
 - 42حسٌن عوض وشركاه سارى حتى  ، 15875 13/3/2119تارٌخ 21181115 :
 - 43فٌلٌب حنا وشركاه

 ، 15916تارٌخ 21181115 :

برلم 122731

 - 44فٌلٌب حنا وشركاه

 ، 15917تارٌخ 21181115 :

برلم 122731

 - 45فٌلٌب حنا وشركاه

 ، 15918تارٌخ 21181115 :

برلم 122731

 - 46فٌلٌب حنا وشركاه سارى حتى  ، 15919 9/8/2123تارٌخ 21181115 :

برلم 231664

برلم 231664

برلم 126578

برلم 122731

 - 47شركة البتٌن اٌجبت د /اٌهاب ادٌب وشركاه سارى حتى  ، 15919 29/11/2123تارٌخ 21181115 :
96887
 - 48مكاسب دمحم رجب وشركائها سارى  ، 15827 21/3/2121تارٌخ 21181115 :
 - 49دمحم عبد العظٌم ٌونس وشركاه

 ، 16131تارٌخ 21181116 :

برلم

برلم 111742

برلم 229158
برلم 191111

 - 51سمٌعة جٌد تاوضروس عٌد وشرٌكها سارى حتى  ، 16123 17/6/2123تارٌخ 21181116 :
 - 51احمد ماهر دمحم علً الحصري و شركاه سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 52احمد ماهر دمحم علً الحصري و شركاه سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 53معرض سٌارات الحصرى وشركاه سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 54معرض سٌارات الحصرى وشركاه سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 55احمد ماهر دمحم على الحصرى و شركاة سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 56احمد ماهر دمحم على الحصرى و شركاة سارى حتى  ، 16111 4/11/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 191682

 - 57الحسن على سعد بخٌت وشرٌكه سارى حتى  ، 15998 19/5/2123تارٌخ 21181116 :
 - 58محمود حسٌن حسٌن وشركاه سارى حتى  ، 15998 19/5/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 229319
برلم 229319

 - 59عبد المحسن محمود سلٌم وشرٌكه سارى حتى  ، 15877 3/3/2123تارٌخ 21181116 :
 - 61صالح شفٌك و شركاة

 ، 15941تارٌخ 21181116 :

برلم 191375

برلم 141826

 - 61شركة الفردوس اللحاق العماله المصرٌه بالخارج " شركة ذات مسئولٌة محدودة " سارى حتى ، 15934 15/6/2123
تارٌخ  21181116 :برلم 95756
 - 62احمد فتحى دمحم احمد وشركاه ساري حتً  ، 16994 13/2/2121تارٌخ 21181116 :

برلم 219516

 - 63اصبح دمحم رضا سلٌمان حسن وشرٌكته ساري حتً  ، 16994 13/2/2121تارٌخ 21181116 :

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع
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 - 64حسن ٌوسؾ عبده دمحم وشرٌكه سارى حتى  ، 15951 18/1/2121تارٌخ 21181116 :
 - 65دمحم زٌنهم وشرٌكه سارى حتى  ، 15953 /26/7/2121تارٌخ 21181116 :

برلم 199469

برلم 169535

 - 66شركة مونت كاٌرو لالستثمار شركة ذات مسئولٌة محدودة سارى حتى  ، 15931 8/11/2121تارٌخ 21181116 :
برلم 71926
 - 67شركة سندس للتنمٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة سارى حتى  ، 15931 8/11/2121تارٌخ 21181116 :
71926
 - 68اصبح /شادي حسٌن فهمً و شركاه سارى حتى  ، 15963 9/1/2123تارٌخ 21181116 :

برلم 228417

 - 69شادى حسٌن فهمى عبد العزٌز وشرٌكه سارى حتى  ، 15963 9/1/2123تارٌخ 21181116 :
 - 71شركة شاركو للتجارة والهندسة احمد فٌصل ابراهٌم الشرلاوي وشركاه

برلم

برلم 228417

 ، 16114تارٌخ 21181117 :

برلم 78515

 - 71شركة شاركو للتجارة والهندسة احمد فٌصل ابراهٌم الشرلاوي وشركاه سارى حتى  ، 16115 18/3/2123تارٌخ :
 21181117برلم 78515
 - 72انتر .اد  -ابو العٌنٌن وشركاه سارى حتى  ، 16261 2/12/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 156593

 - 73اصبح البلد ابو العٌنٌن وشرٌكه سارى حتى  ، 16261 2/12/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 156593

 - 74رنبو مٌدٌا ( ابو العنٌن وشرٌكة ) سارى حتى  ، 16261 2/12/2123تارٌخ 21181117 :
 - 75شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه

 ، 16141تارٌخ 21181117 :

برلم 81167

 - 76شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه

 ، 16141تارٌخ 21181117 :

برلم 81167

 - 77شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه

 ، 16143تارٌخ 21181117 :

برلم 81167

 - 78شركة شبٌطة للتورٌدات الكهربائٌه

 ، 16144تارٌخ 21181117 :

برلم 81167

 - 79عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة

 ، 16111تارٌخ 21181117 :

برلم 113234

 - 81عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة

 ، 16111تارٌخ 21181117 :

برلم 113234

 - 81عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة

 ، 16112تارٌخ 21181117 :

برلم 113234

 - 82عطفً علً زٌن العابدٌن وشركاة

 ، 16113تارٌخ 21181117 :

برلم 113234

برلم 156593

 - 83عمرو دمحم حمدى وشركاه سارى حتى  ، 16256 23/11/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 231541

 - 84عمرو دمحم حمدى وشركاه سارى حتى  ، 16256 23/11/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 231541

 - 85احمد ربٌع وشركاه سارى حتى  ، 16163 11//12/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 124934

 - 86اصبح دمحم زكى وشركاه سارى حتى  ، 16155 2/7/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 229625

 - 87اصبح دمحم زكى وشركاه سارى حتى  ، 16155 2/7/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 229625

 - 88دمحم زكى وشرٌكته سارى حتى  ، 16155 2/7/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 229625

 - 89دمحم زكى وشرٌكته سارى حتى  ، 16155 2/7/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 229625
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 - 91شركه مصرللصناعه الهندسٌه سٌد ؼالب وشركاه

 ، 16113تارٌخ 21181117 :

برلم 65586

 - 91شركه مصرللصناعه الهندسٌه سٌد ؼالب وشركاه ساري حتً  ، 16113 22/1/2121تارٌخ 21181117 :
65586
 - 92شركة مصر للصناعات الهندسٌة المهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه
65586

برلم

برلم

 ، 16113تارٌخ 21181117 :

 - 93شركة مصر للصناعات الهندسٌة المهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه ساري حتً  ، 16113 22/1/2121تارٌخ :
 21181117برلم 65586
 ، 16113تارٌخ 21181117 :

 - 94شركة مصر للصناعات الهندسٌة مهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه
65586

برلم

 - 95شركة مصر للصناعات الهندسٌة مهندس  /دمحم فتحى ابو الفتوح وشركاه ساري حتً  ، 16113 22/1/2121تارٌخ :
 21181117برلم 65586
 - 96العلمٌن للتجارة والتسوٌك اكلٌم احمد دمحم عبد المجٌد و شركاه سارى حتى ، 16146 25/3/2123تارٌخ 21181117 :
برلم 78599
 - 97شركة مسلم وشركاة سارى حتى ، 16146 25/3/2123تارٌخ 21181117 :

برلم 78599

 - 98شركه العلمٌن للتجاره و التوزٌع اكٌم دمحم مسلم حامد خلٌل و شركاه سارى حتى ، 16146 25/3/2123تارٌخ :
 21181117برلم 78599
 - 99عماد فاروق دمحم وشرٌكه

 ، 16187تارٌخ 21181117 :

 - 111محسن مهدى اسماعٌل وشركائه

برلم 165878

 ، 16159تارٌخ 21181117 :

برلم 119789

 - 111محسن مهدى اسماعٌل وشركائه سارى حتى  ، 16161 11/11/2121تارٌخ 21181117 :
 - 112دمحم مختار محفوظ وشرٌكه

 ، 16159تارٌخ 21181117 :

برلم 119789

 - 113دمحم مختار محفوظ وشرٌكه سارى حتى  ، 16161 11/11/2121تارٌخ 21181117 :
 - 114تامر فؤاد كامل شحاته وشرٌكه

برلم 119789

 ، 16157تارٌخ 21181117 :

برلم 119789

برلم 229156

 - 115شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه

 ، 16116تارٌخ 21181117 :

برلم 117741

 - 116شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه

 ، 16117تارٌخ 21181117 :

برلم 117741

 - 117شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه

 ، 16118تارٌخ 21181117 :

برلم 117741

 - 118شركة الشرق لتصنٌع البالط دمحم سٌد عبد التواب و شركاه

 ، 16115تارٌخ 21181118 :

برلم 117741

 - 119دمحم عبد الحلٌم و شركاه سى حتى  ، 16229 23/3/2122تارٌخ 21181118 :

برلم 221689

 - 111دمحم ٌوسؾ خلؾ فمٌر وشركاه سارى حتى  ، 16217 19/11/2123تارٌخ 21181118 :
 - 111سٌد ونصر

 ، 16238تارٌخ 21181118 :

برلم 191571

برلم 191567

 - 112ولٌد عبد النبى عبدالحلٌم وشرٌكه سارى حتى  ، 16725 8/6/2123تارٌخ 21181118 :

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع
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 - 113حنان محروس وشركاه

 ، 16212تارٌخ 21181118 :

برلم 229759

 - 114مركز السودان للوالدة ( د  .ماهر عبد الفتاح وشرٌكة ) سارى حتى  ، 16271 14/6/2123تارٌخ 21181118 :
برلم 153671
 - 115اصبح ماهر عبد الفتاح وشرٌكته سارى حتى  ، 16271 14/6/2123تارٌخ 21181118 :
 - 116مركز السودان للوالدة سارى حتى  ، 16271 14/6/2123تارٌخ 21181118 :
 - 117طارق نور وشركاه سارى حتى  ، 13 15/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 153671

برلم 153671

برلم 97134

 - 118شركه فوزى فرج وشرٌكه رافت فرج ٌدروس سارى حتى  ، 16298 28/11/2123تارٌخ 21181111 :
123945
 - 119ثالجة االمانة لحفظ المجمدات سارى حتى  ، 16298 28/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم

برلم 123945

 - 121اصبحت رافت فرج بدروس و شرٌكه مٌنا رافت فرج بدروس سارى حتى  ، 16298 28/11/2123تارٌخ :
 21181111برلم 123945
 - 121شركة عمر حمزة وشركاه سارى حتى  ، 16352 22/8/2123تارٌخ 21181111 :
 - 122ابو بكر حمزه وشركاه سارى حتى  ، 16352 22/8/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 79963

برلم 79963

 - 123مصطفى عبد الرحٌم وشركاه سارى حتى  ، 16383 13/2/2121تارٌخ 21181111 :

برلم 133118

 - 124محمود حجاج وشرٌكه شركة دار الماهرة لتوزٌع الكتب سارى حتى  ، 16411 1/11/2122تارٌخ 21181111 :
برلم 151198
 - 125هوٌدا احمد عبد المجٌد احمد وشركاه سارى حتى  ، 16341 4/4/2122تارٌخ 21181111 :
 - 126سامً نجٌب امٌن وشركاه سارى حتى  ، 16167 31/8/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 61817

 - 127شركه ماتٌسكو لتجاره واالستثمار سارى حتى  ، 16167 31/8/2123تارٌخ 21181111 :
 - 128كامل وخالد مرداش سارى حتى  ، 16299 14/11/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 221215

برلم 61817

برلم 156373

 - 129الفاروق للمماوالت العمومٌه فاروق مهدى وشرٌكه سارى حتى  ، 16481 17/12/2119تارٌخ 21181112 :
164162

برلم

 - 131الفاروق للمماوالت العمومٌه فاروق مهدى وشرٌكه سارى حتى  ، 16481 17/12/2119تارٌخ 21181112 :
164162

برلم

 - 131فاروق مهدى اسماعٌل وشركاه سارى حتى  ، 16481 17/12/2119تارٌخ 21181112 :

برلم 164162

 - 132فاروق مهدى اسماعٌل وشركاه سارى حتى  ، 16481 17/12/2119تارٌخ 21181112 :

برلم 164162

 - 133المجموعه المالٌه للتورٌك سارى حتى  ، 16454 23/6/2123تارٌخ 21181112 :
 - 134مخبز الحرٌرى وشرٌكه سار ى حتى  ، 16446 18/11/2119تارٌخ 21181112 :

برلم 191137
برلم 131894

 - 135صنادٌك استثمارالمجموعة المالٌة هٌرمس سارى حتى  ، 16454 23/6/2123تارٌخ 21181112 :
191137

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع
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 - 136شركه نفٌسة دمحم ابراهٌم وشرٌكه سارى حتى  ، 16467 3/3/2123تارٌخ 21181112 :
 - 137اصبحت شركة تضامن سارى حتى  ، 16491 9/11/2123تارٌخ 21181112 :
 - 138دمحم مجدى وشرٌكه سارى حتى  ، 16491 9/11/2123تارٌخ 21181112 :
 - 139عالء احمد زكى و شركاه

 ، 16874تارٌخ 21181113 :

برلم 119341

برلم 231623

برلم 231623

برلم 114293

 - 141عالء احمد زكى و شركاه سارى حتى  ، 16875 31/6/2122تارٌخ 21181113 :

برلم 114293

 - 141مركز دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 142مركز دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 143مركز دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 144دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 145دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 146دمحم حمدى ٌوسؾ وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 147عبد العلٌم ٌوسؾ عبد الرحمن وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 148عبد العلٌم ٌوسؾ عبد الرحمن وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 149عبد العلٌم ٌوسؾ عبد الرحمن وشركاه سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 151دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 151دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 152دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 153دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً وشرٌكته سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 154دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً وشرٌكته سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 155دمحم حمدى ٌوسؾ التمامً وشرٌكته سارى حتى  ، 16565 13/8/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 79867

 - 156دمحم كامل السٌد على الدٌن وشرٌكه سارى حتى  ، 166635 31/9/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 231448

 - 157شٌماء ابراهٌم علوان وشرٌكها سارى حتى  ، 16516 13/8/2122تارٌخ 21181113 :

برلم 224695
برلم 224695

 - 158اصبح احمد سٌد عبد العظٌم وشرٌكة سارى حتى  ، 16516 13/8/2122تارٌخ 21181113 :

 - 159الشروق للتجارة والمماوالت(ثروت بدوى وشركاه) ساري حتً  ، 16587 3/9/2123تارٌخ 21181113 :
229962
 - 161وودى هوم لالثاث (هانى نبٌه وشرٌكه ) سارى حتى  ، 16517 4/6/2121تارٌخ 21181113 :
 - 161عبد الحكٌم عمرو السعٌد وشركائه سارى حتى  ، 16574 15/9/2123تارٌخ 21181113 :
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 - 162الشركه الدولٌه لالستٌراد و التصدٌر مصطفى عبد الاله و شرٌكه سارى حتى  ، 16534 2/11/2123تارٌخ :
 21181113برلم 191669
 - 163روٌدا عمرو السعٌد وشرٌكتها سارى حتى  ، 16574 15/9/2123تارٌخ 21181113 :
 - 164عمرو السعٌد دمحم وشرٌكته سارى حتى  ، 16574 15/9/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 155436
برلم 155436
برلم 155436

 - 165روٌدا عمرو السعٌد وشرٌكتها سارى حتى  ، 16574 15/9/2123تارٌخ 21181113 :

برلم 231143

 - 166امٌرة دمحم ابراهٌم عثمان وشرٌكتها سارى حتى  ، 16737 8/9/2123تارٌخ 21181114 :
 - 167عبدالعلٌم نواره وشركاه سارى حتى  ، 16681 7/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 45986

 - 168عبدالعلٌم نواره وشركاه سارى حتى  ، 16681 7/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 45986

 - 169رٌاض دمحم عبد الموجود وشركاه سارى حتى  ، 16652 28/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 124621

 - 171وجدى امٌن وشركاه سارى حتى  ، 16741 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 151783

 - 171وجدى امٌن وشركاه سارى حتى  ، 16741 21/12/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 151783

 - 172شركة موسى جادو الستٌراد وتجارة االخشاب موسى جادو وشركاه سارى حتى  ، 16748 17/11/2123تارٌخ :
 21181114برلم 96765
 - 173شركة موسى جادو الستٌراد وتجارة االخشاب موسى جادو وشركاه سارى حتى  ، 16748 17/11/2123تارٌخ :
 21181114برلم 96765
 - 174احمد دمحم احمد العباسى وشرٌكة ساري حتً  ، 16716 24/7/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 229718

 - 175عبد هللا عبد العال عبد هللا وشركاة سارى حتى  ، 16779 8/7/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 154161

 - 176شركة سٌجما هٌدرو نٌوماتٌن (حسام الدٌن سرى وشركاه) ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :
برلم 124281
 - 177شركة سٌجما هٌدرو نٌوماتٌن (حسام الدٌن سرى وشركاه) ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :
برلم 124281
 - 178شركة سٌجما هٌدرو نٌوماتٌن (حسام الدٌن سرى وشركاه) ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :
برلم 124281
 - 179شركة سٌجما هٌدرو نٌوماتٌن (حسام الدٌن سرى وشركاه) ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :
برلم 124281
 - 181حسام الدٌن سرى وشركاه ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 124281

 - 181حسام الدٌن سرى وشركاه ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 124281

 - 182حسام الدٌن سرى وشركاه ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 124281

 - 183حسام الدٌن سرى وشركاه ساري حتً  ، 17138 11/11/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 124281

 - 184عبدهللا عبدالعال عبدهللا وشرٌكه سارى حتى  ، 16779 8/7/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 154161
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 - 185احمد سعٌد دمحم دمحم احمد حجازى وشركاه سارى حتى  ، 16665 2123-1-27تارٌخ 21181114 :

برلم 228498

 - 186هانى سمٌر عازر وشركاه سارى حتى  ، 16781 19/6/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 121379

 - 187هانى سمٌر عازر وشركاه سارى حتى  ، 16781 19/6/2123تارٌخ 21181114 :

برلم 121379

 - 188وائل حمزة معوض وشركاه سارى حتى  ، 16657 2/4/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 126886

 - 189سعاد عبدهللا دمحم وشركاها

 ، 16731تارٌخ 21181114 :

برلم 113433

 - 191سعاد عبدهللا دمحم وشركاها

 ، 16731تارٌخ 21181114 :

برلم 113433

 - 191سعاد عبدهللا دمحم وشركاها سارى حتى  ، 16732 9/8/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 113433

 - 192ابناء عبدالهادى وشركاهم سارى حتى  ، 16842 31/7/2123تارٌخ 21181115 :

برلم 96181

 - 193هانً حسن علً وشركاه

 ، 16892تارٌخ 21181115 :

برلم 143167

 - 194هانً حسن علً وشركاه

 ، 16893تارٌخ 21181115 :

برلم 143167
برلم 143167

 - 195هانً حسن علً وشركاه سارى حتى  ، 16894 28/8/2121تارٌخ 21181115 :

 - 196شركة مهندس ترٌد للتجارة والتوزٌع سارى حتى  ، 16495 7/8/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 142717

 - 197شركة مهندس ترٌد للتجارة والتوزٌع سارى حتى  ، 16495 7/8/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 142717

 - 198دمحم على عبد الفتاح وشرٌكه سارى حتى  ، 16495 7/8/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 142717

 - 199دمحم على عبد الفتاح وشرٌكه سارى حتى  ، 16495 7/8/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 142717

 - 211سعٌد نبوي مصطفً وشرٌكه سارى حتى  ، 16869 26/2/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 165754

 - 211شركة المصطفى للتجارة المماوالت مصطفى وشركاة سارى حتى  ، 16955 9/11/2123تارٌخ 21181115 :
81756
 - 212دالٌا و شرٌكتها سارى حتى  ، 16522 21/11/2123تارٌخ 21181115 :

برلم 191589

 - 213دالٌا رفعت وشركٌها سارى حتى  ، 16522 21/11/2123تارٌخ 21181115 :

برلم 191589

 - 214احمد فهمى عبد الؽنى مهنى وشركاه سارى حتى  ، 16941 31/1/2123تارٌخ 21181118 :
 - 215شركة اوالد طه سارى حتى  ، 17311 18/6/2122تارٌخ 21181118 :

برلم

برلم 228535

برلم 147681

 - 216هانى النحاس وشركاه سارى حتى  ، 16821 26/12/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 125218

 - 217شركة التدرٌب والمراجعة للنظم االدارٌة (دولت الهاللى وشرٌكها) ( management systems auditing and
 )training companyسارى حتى  ، 16921 9/8/2123تارٌخ  21181118 :برلم 191294
 - 218شركة التدرٌب والمراجعة للنظم االدارٌة (دولت الهاللى وشرٌكها) ( management systems auditing and
 )training companyسارى حتى  ، 16921 9/8/2123تارٌخ  21181118 :برلم 191294
 - 219شركة التدرٌب والمراجعة للنظم االدارٌة (دولت الهاللى وشرٌكها) ( management systems auditing and
 )training companyسارى حتى  ، 16921 9/8/2123تارٌخ  21181118 :برلم 191294
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برلم

 - 211صبرة عاشور الجابرى وشركاه لتحؾ الفنٌه ساري حتً  ، 16231 25/5/2123تارٌخ 21181118 :
61199

 - 211محسن عاشور الجابرى وشركاه للتنمٌه الفنٌه ساري حتً  ، 16231 25/5/2123تارٌخ 21181118 :
61199
 - 212سمٌر نجٌب بدٌع وشرٌكه سارى حتى  ، 16928 2123-12-4تارٌخ 21181118 :

برلم 231826

 - 213هٌثم عبد الظاهر عبد المعبود وشركاه سارى حتى  ، 16922 14/11/2123تارٌخ 21181118 :
 - 214ولٌد السٌد االتربى وشركاه سارى حتى  ، 17131 24/11/2123تارٌخ 21181119 :
 - 215خالد ابراهٌم وشرٌكه سارى حتى  ، 17255 18/11/2123تارٌخ 21181119 :

برلم

برلم 124328

برلم 231728

برلم 155981

 - 216سامح دمحم صبحى دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17128 12/1/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 228415

 - 217سامح دمحم صبحى دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17128 12/1/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 228415

 - 218اصبح سامح دمحم صبحى وشرٌكة سارى حتى  ، 17128 12/1/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 228415

 - 219اصبح سامح دمحم صبحى وشرٌكة سارى حتى  ، 17128 12/1/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 228415

 - 221احمد على احمدالطحالوى وشرٌكه

 ، 17126تارٌخ 21181119 :

 - 221شركة الخولى للتجارة والتوكٌالت

 ، 17147تارٌخ 21181119 :

برلم 228289
برلم 69769

 - 222شركة الخولى للتجارة والتوكٌالت سارى حتى  ، 17148 2/5//2121تارٌخ 21181119 :
 - 223عادل مصطفى كمال عبد الرحمن وشركاه

 ، 17147تارٌخ 21181119 :

برلم 69769

برلم 69769

 - 224عادل مصطفى كمال عبد الرحمن وشركاه سارى حتى  ، 17148 2/5//2121تارٌخ 21181119 :

برلم 69769

 - 225ورثه ممدوح مسعد احمد عمبى \ ناهد عٌد عرفه سارى حتى  ، 17263 13/12/2123تارٌخ 21181121 :
191866
 - 226بٌتا المالٌة المابضة لالستثمارات المالٌة سارى حتى  ، 17168 8/9/2123تارٌخ 21181121 :
 - 227ممدوح مورٌس فوزى وشرٌكته سٌارى حتى  ، 17241 29/3/2123تارٌخ 21181121 :
 - 228دمحم احمد انور احمد وشرٌكتة سارى حتى  ، 17165 2123-4-16تارٌخ 21181121 :
 - 229عماد حسن عٌسى وشركاه سارى حتى  ، 17165 2123-4-16تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 231137

برلم 95178
برلم 229194

برلم 229194

 - 231شركه نافع لمستلزمات الدٌكور سارى حتى  ، 17287 11/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 81452

 - 231دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه سارى حتى  ، 17241 3/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 231594

 - 232دمحم محمود زكى محمود وشرٌكه سارى حتى  ، 17241 3/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 231594

 - 233دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته سارى حتى  ، 17241 3/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 231594

 - 234دمحم محمود زكى محمود وشرٌكته سارى حتى  ، 17241 3/11/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 231594
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 - 235محمود عبد الفتاح دمحم على وشرٌكه ( الٌجدد) سارى حتى  ، 17253 3/12/2123تارٌخ 21181121 :
231819
 - 236دمحم احمد وشرٌكه سارى حتى  ، 17311 11/11/2123تارٌخ 21181122 :

برلم

برلم 231628
برلم 124614

 - 237عمرو رمضان على دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17392 27/11/2123تارٌخ 21181122 :

 - 238شركة الرحمه للتجاره والتوزٌع  -رمضان على دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17392 27/11/2123تارٌخ 21181122 :
برلم 124614
 - 239احمد رمضان على دوٌدار وشركاه سارى حتى  ، 17392 27/11/2123تارٌخ 21181122 :

برلم 124614

 - 241هشام عبد هللا ابراهٌم وشرٌكته سارى حتى  ، 17351 12/11/2123تارٌخ 21181122 :

برلم 231648

 - 241عبد الرحمن دمحم لناوى وشركاه سارى حتى  ، 17152 23/11/2123تارٌخ 21181122 :

برلم 231721

 - 242سمٌر عبد المادر ابو العال دمحم وشركاه

 ، 17313تارٌخ 21181122 :

برلم 165987

 - 243سمٌر عبد المادر ابو العال دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17314 2121-3-7تارٌخ 21181122 :
 - 244حسن فالح وشرٌكه سارى حتى  ، 17564 16/5/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

 - 245دمحم حجاج وشركاه سارى حتى  ، 17564 16/5/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 211687

برلم 165987

 - 246اصبحت  /هشام حسن محمود ؼراب و شرٌكة سارى حتى  ، 17455 4/11/2123تارٌخ 21181125 :
191683
 - 247احمد حسن سلٌمان وشرٌكه سارى حتى  ، 17455 4/11/2123تارٌخ 21181125 :

برلم 191683

 - 248ورثه نبٌل عبد المنعم دمحم سارى حتى  ، 17518 19/11/2123تارٌخ 21181125 :

برلم 231716

 - 249نبٌل عبدالمنعم دمحم وشركاه سارى حتى  ، 17518 19/11/2123تارٌخ 21181125 :
 - 251منٌر بباوى وشرٌكه سارى حتى  ، 17454 17/4/2121تارٌخ 21181125 :

برلم 231716

برلم 134219

 - 251فتحى بدران وشركاه سارى حتى  ، 17848 2/12/2123تارٌخ 21181125 :

برلم 62617

 - 252رٌمون بطرس عطٌة وشرٌكته ساري حتً  ، 17453 2123-11-1تارٌخ 21181125 :

برلم 156217

 - 253فتحٌة عبد الشافى دروٌش وشركاها سارى حتى  ، 17527 16/11/2123تارٌخ 21181125 :
 - 254فولٌه على السٌد وشركاها سارى حتى  ، 17234 27/8/2121تارٌخ 21181126 :
 - 255فاطمه حسٌن سٌد وشركاها سارى حتى  ، 17234 27/8/2121تارٌخ 21181126 :
 - 256دمحم مصطفى جودة زهٌر وشركاه

 ، 17818تارٌخ 21181126 :

برلم

برلم 97142

برلم 71122
برلم 71122

برلم 114511

 - 257اشرؾ دمحم منصور وشركاه سارى حتى  ، 17615 31/3/2122تارٌخ 21181126 :

برلم 112511

 - 258اصبح اكرم عبد الحمٌد محمود ومجدى عبد الحمٌد محمود سارى حتى  ، 17629 19/1/2121تارٌخ 21181126 :
برلم 115542
 - 259اكرم عبد الحمٌد محمود وشركاه سارى حتى  ، 17629 19/1/2121تارٌخ 21181126 :
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 - 261ابجد للخدمات التعلٌمٌة (تامر سالمه وشركاه) سارى حتى  ، 17585 9/11/2123تارٌخ 21181126 :
231511
 - 261عبد السالم عبد هللا عبد السالم وشرٌكتة

 ، 17649تارٌخ 21181126 :

برلم

برلم 189873

 - 262عبد السالم عبد هللا عبد السالم وشرٌكتة سارى حتى  ، 17651 5/12/2122تارٌخ 21181126 :
 - 263حسٌن محمود عبدالموى وشركاه سارى حتى  ، 17813 13/1/2122تارٌخ 21181127 :

برلم 189873

برلم 55892

 - 264مهندس  /محمود عالء الدٌن حامد ودمحم بهاء الدٌن حامد السٌد سارى حتى  ، 17814 13/11/2123تارٌخ :
 21181127برلم 45997
 - 265امانى شعبان فتحى ووالء شعبان فتحى وشركاهم سارى حتى  ، 17725 2123-6-1تارٌخ 21181127 :
229386
 - 266عمر طوٌل وشرٌكة ساري حتً  ، 17815 26/9/2123تارٌخ 21181127 :

برلم

برلم 155593
برلم 98359

 - 267نبٌله مصطفى ابوالعطا وشركاها ساري حتً  ، 17755 2/4/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 98359

 - 268حسام حامد  -حازم حامد وشركاؤهما ساري حتً  ، 17755 2/4/2123تارٌخ 21181127 :

 - 269شركة ابو العطا للمفروشات واالستٌراد والتصدٌر ساري حتً  ، 17755 2/4/2123تارٌخ 21181127 :
98359
 - 271دمحم هدهود وشركاه سارى حتى  ، 17713 28/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 124621

 - 271دمحم هدهود وشركاه سارى حتى  ، 17713 28/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 124621

 - 272نظله عبد العلٌم حسن وشركاه سارى حتى  ، 17889 28/2/2123تارٌخ 21181128 :

برلم

برلم 119255
برلم 191292

 - 273شركة سلطان لألستٌراد والتصدٌر ساري حتً  ، 17892 19/2/2123تارٌخ 21181128 :

 - 274شركة مصر للمماوالت والمبانى ش  .م  .م سارى حتى  ، 17817 31/11/2122تارٌخ 21181128 :
77185
 - 275عصام اسماعٌل حسٌن وشركاؤه سارى حتى  ، 17872 16/8/2121تارٌخ 21181128 :

برلم

برلم 171178

 - 276شركة دمحم دمحم احمد عبد الجواد وشركاه سارى حتى  ، 17894 18/11/2122تارٌخ 21181128 :
 - 277جرجس سامى رزق هللا وشرٌكته سارى حتى  ، 17984 18/12/2123تارٌخ 21181128 :

برلم 149795

برلم 125181

 - 278جرجس سامى رزق عبد هللا وشركاه سارى حتى  ، 17984 18/12/2123تارٌخ 21181128 :

برلم 125181

 - 279صفوت حافظ حسن وشركاه سارى حتى سارى حتى ، 18131 7/7/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 121762

 - 281شركة الجٌزه للمحاجر سارى حتى  ، 17987 1/11/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 62132

 - 281شركة الجٌزه للمحاجر والمماوالت واالستثمار العمارى ش  .م  .م سارى حتى  ، 17987 1/11/2123تارٌخ :
 21181129برلم 62132
 - 282دمحم احمد فاروق على الخزاعى وشركاه

 ، 17927تارٌخ 21181129 :

برلم 155611

 - 283دمحم احمد فاروق على الخزاعى وشركاه سارى حتى  ، 17928 27/9/2123تارٌخ 21181129 :

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

برلم 155611
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 - 284ؼرٌب سٌد ؼالب وشرٌكته سارى حتى  ، 17954 29/6/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 121592

 - 285ؼرٌب سٌد ؼالب وشرٌكته سارى حتى  ، 17954 29/6/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 121592

 - 286صبحى سٌد ؼالب وؼرٌب سٌد ؼالب سارى حتى  ، 17954 29/6/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 121592

 - 287صبحى سٌد ؼالب وؼرٌب سٌد ؼالب سارى حتى  ، 17954 29/6/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 121592

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد حسن برادة لٌد رهن تجارى لصالح بنن مصر  ،تارٌخ 21181115 :
 - 2على على على والى تجدٌد بنن مصر  ،تارٌخ 21181115 :

برلم 238417

برلم 87489

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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