جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
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ليود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان المانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
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ليود أفراد
ــــــــــــــــــــــ
 - 1احمد اسامه احمد حسين الخواص  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32257عن تجارة
وتوزيع مستلزمات الكمبيوتر  ،بجهة  :مجمع على الدين سيتى مول خلف دايموند مول محل رلم  12مبنى أ الحى 7
 - 2الجوهرى فريش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 252220222 ،ليد فى  22181128برلم  32262عن عصائر فريش  ،بجهة :
عمارة  41االتحاد التعاونى رلم المحل  5الحى 11
 - 3مصطفى محمود عبدالرازق فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181111برلم  32269عن بيع
منتجات ديكور  ،بجهة  :الحى  5سنتر االمام على محل  1مجاورة 2
 - 4مصطفى محمود مصطفى الزغبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181112برلم  32293عن غسيل
السيارات  ،بجهة  :الحى الخامس المجاورة الثانيه عمد اول عمارة  293وحدة رلم  1الدور االرضى
 - 5سعيد حمدى ابوالعنين على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181112برلم  32289عن تجارة مالبس
توكيالت مالبس  ،بجهة  :سنتر االسراء المحور المركزى بجوار التميز الحى الثانى
 - 6احمد دمحم اسامه دمحم سيف الدين العاصى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181113برلم  32322عن
استشارات تطوير برمجيات وتصاميم فنية  ،بجهة  :عمار رلم  214الدور الثانى شمه  4الحى  8مجاورة  35الشيخ زايد
 - 7والء عبدالحميد دمحم شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181115برلم  32315عن مركز تجميل
(كوافير حريمى)  ،بجهة  :الحى 7االميركية برج  5محل 74أ الدور االول
 - 8عبد الاله للمجمدات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181121برلم  32212عن بيع طيور ولحوم
ودوجن مجمده  ،بجهة  :الحى الثالث المجاورة االولى سنتر جابى مول
 - 9مؤمن زكريا احمد سعيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181124برلم  32225عن استثمار وتسويك
عمارى  ،بجهة  :الحى االول مج  8مول لوجراند
 - 12اشرف كمال يونس عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181125برلم  32358عن تجاره
وتوزيع اجهزه التبريد والتكيف  ،بجهة  :ح  3مج  1عمارة  57محل رلم 1
 - 11احمد عبد المنعم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32255عن تجارة وبيع
حدايد وبويات  ،بجهة  :ح 12محل  1سنتر الجوهرة الدور االرضى الشيخ زايد
 - 12عدلى عبدالمادر عبدالبصير عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181112برلم  32291عن
مماوالت عموميه وتوريدات حديد  ،بجهة  :عمار رلم  848مجاورة  4حى االول مكتب رلم 3
 - 13دمحم جمعه مبارن الضيف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181115برلم  32313عن فرن سياحى ،
بجهة  :الشيخ زايد الحى  11مجاورة  3السويمة محل 5
 - 14احمد ابراهيم احمد بطيخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181121برلم  32213عن بيع منتجات
امن غذائى  ،بجهة  :عمار رلم  27حى  11سنتر الحرم الشيخ زايد
 - 15فكريه عبد المنصف يوسف جورج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181124برلم  32227عن بيع
وتأجير مالبس وفساتين فيما عدا المالبس العسكريه  ،بجهة  :الشيخ زايد الحى  11سنتر العتانى مركز خدمات الحى  11محل 53
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 - 16االء مصطفى سعيد امين الطربانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181124برلم  32222عن بيع
مستحضرات تجميل وعطور  ،بجهة  :مشروع كارجو مول محل تجارى  GIR3الدور االول الشيخ زايد
 - 17صاله الخولى للمزادات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181118برلم  32325عن ادارة صاله
مزاد  ،بجهة  179 :ش  12الحى  5مج  1عمد ثانى
 - 18صفوت عبد الحافظ طه على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 12220222 ،ليد فى  22181125برلم  32235عن صالون
حالله  ،بجهة  :الحى  6سنتر البستان خلف االحياء محل 14
 - 19دمحم سالم عبدالمادر محمود حجاج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 22222220222 ،ليد فى  22181122برلم  32356عن
المماوالت العموميه والتسويك العمارى وتمديم االسنثمارات الهندسيه واالستيراد والتصدير بكافه انواعه  ،بجهة  :عمار رلم  3شارع
الصفوة ح  1مج  1الشيخ زايد

 - 22حسان دمحم عسل عبد المطلب عبود عسل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  32381عن
كافيه ومطعم  ،بجهة  :الحى  1مجاورة  2ش السنترال عمارة  427محل  1الدور االرضى
 - 21هشام دمحم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181119برلم  32337عن مماوالت عموميه ،
بجهة  :الحى  6سنتر االردنيه محل رلم  13الدور االرضى
 - 22ربيع مصرى عبدالوهاب احمد حربى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1522220222 ،ليد فى  22181111برلم  32282عن
توريدات كهربائية وتركيبات  ،بجهة  :الشيخ زايد مجاورة  5الحى  9سنتر نجمة زايد محل 2
 - 23حجاج عبدالسميع عبدالعال سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181113برلم  32321عن توريدات
عموميه ووتشطيبات واستثمار عمارى وتسويك عمارى ومماوالت عامه  ،بجهة  :حى  6مج  9سنتر الجهاز السويمه محل رلم 6
 - 24احمد دمحم ابوضيف ابو شامه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181114برلم  32325عن كافتيريا ،
بجهة  :محل رلم  4سنتر المصطفى التجارى الحى 11
 - 25اسامه جاد على عنان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181115برلم  32311عن توريدات كهربائية ،
بجهة  :المحور المركزى سنتر المجد بجوار على الدين ليلة المدر محل 19
 - 26مبارن محمود على دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181127برلم  32388عن مكتب مماوالت
وتشطيبات  ،بجهة  :رلم  11ع  5الحى  3مركز خدمات
 - 27عبدالغفار محمود عبدالغفار عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  32384عن
مطعم كشرى وبيتزا  ،بجهة  :لطعه رلم ب المنطمة العمرانية الثانية محل رلم  5سنتر الخليل
 - 28كريم بدرالدين على محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181111برلم  32277عن استثمار
عمارى ومكافحة حشرات  ،بجهة  :الحى  12مجاورة  1عمارات المستمبل عمارة  212شمة 3
 - 29ازيا شطا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181121برلم  32342عن ترزى ومالبس جاهزة بنطلون
فمط فيما عدا المالبس العسكريه  ،بجهة  :اسكان المستمبل سنتر االردنيه محل  219دور 3
 - 32هانى فوزى لط سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32262عن توريد لطع غيار
سيارات  ،بجهة  :مجمع على الدين الحى  12الدور الثالث مبنى ح مكتب رلم 12
 - 31طارق عطيه سالم عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181112برلم  32285عن توريد وتركيب
اجهزة اطفاء ضد الحريك والتكييف على اال يزاول النشاط اال بعد موافمة الجهات المختصة  ،بجهة  :الشيخ زايد المجاورة  3الحى
 13ع  43شمه 5
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 - 32حامد دمحم حامد دمحم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181119برلم  32331عن توريد
انظمه التيار الخفيف ( كاميرات مرالبه واجهزه انذار وحريك انتركم واكسسورات )  ،بجهة  :الحى  5مركز سوتى مول محل 82
 - 33عبدالوهاب نصر عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181121برلم  32218عن مكتبه ،
بجهة  :محل رلم  1سوق  6منطمه بيت العيله المرحله  6جنوب االحياء
 - 34ندى دمحم سعيد صالح على الموصفاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181126برلم  32243عن
مماوالت ونشطيبات متكاملة وتوريدات عموميه  ،بجهة  :الحى الثالث مجاورة  4شارع  32عمارة813
 - 35مختارعمرعبدالموى جاد المولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181129برلم  32428عن
مماوالت عامه  ،بجهة  :وحدة رلم  12المجد مول الدور 2الحى 12
 - 36محمود احمد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181115برلم  32319عن تجارة السجاد
والموكيت  ،بجهة  :عمارة  341ش المحور المركزى الحى  2امام التوحيد والنور
 - 37دمحم سمير دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181121برلم  32216عن توريدات ادوات
صحيه وصيانة االلعاب المالهى  ،بجهة  :ع 28الدور االول شمه  31شارع  B3 262هرم سيتى
 - 38نجالء الطنطاوى زكى حسانين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181118برلم  32323عن توريد
المعادن ومهمات ومستلزمات المصانع  ،بجهة  :ح  7مج  1عمارة  246شمه 1
 - 39احمد صديك دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32244عن انتاج اعمال
النجارة والديكور  ،بجهة  :لطعة رلم  772مخازن الشباب 322متر
 - 42ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  27525عن مطعم وبيع
ماكوالت  ،بجهة  :لطعة  33محور كريزى واتر الجزيرة بالزا الشيخ زايد
 - 41ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  27525عن مطعم وبيع
ماكوالت  ،بجهة  :له رئيسى بسمة تجارية مودرن كيترنج بنشاط تجهيزات وانشاء وادارة المطاعم بالعنوان حى االشجار عمارة 98
شمة  3الدور 3
 - 42دمحم عبدالغفور ايمن السويعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181121برلم  32352عن تجارة
وتوريدات عامه وكهربائيه  ،بجهة  :محل رلم  38مبنى أ مجمع على الدين ليلة المدر الحى 12
 - 43طافه نصحى لبس منمريوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32259عن كوافير
حريمى  ،بجهة  :محل رلم  8سيتى ستار الدور االول بعد االرضى برج ز ح 12
 - 44مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181113برلم  9337عن بيع
وتجارة لطع غيار السيارات  ،بجهة  :الحى 6المحور الخدمى للحى 5،6سنتر وادى الملون الدور االرضى محل 14
 - 45ايمن دمحم السيد على المط  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181121برلم  32217عن تصنيع
بالسين  ،بجهة  :ق 762مخازن الشباب 322م المنطمه الصناعيه
 - 46احمد دمحم عبدالحميد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32256عن تجهيز
المنشأت والموالت التجارية والتطوير العمارى  ،بجهة  :مول دامان وحدة  222د الشيخ زايد الطريك الصحراوى
 - 47مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181113برلم  9337عن بيع
وتجارة لطع غيار السيارات  ،بجهة  :له رئيسى بسمة تجارية عباد الرحمن لالستثمار العمارى بنشاط استثمار عمارى والمماوالت
العامة وخدمة رجال االعمال بالعنوان الحى السادس مشروع  129عمارة  41شمة 1
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 - 48دمحم ابو النور شريف حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181119برلم  32332عن توريدات
عموميه وتوريد عماله ونمل بالداخل  ،بجهة  :حى  1جولد مول مكتب  1الدور الثانى
 - 49عمر ابن الخطاب الحسينى ابراهيم سالمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم 32376
عن تجهيز وبيع حلوى من العجين وايس كريم شوكالته  ،بجهة  :وحده رلم  GRO 8وحده رلم  GRO 4بالطابك االرضى مول
كارجو لطعة  45المحور المركزى الجنوبى الشيخ زايد
 - 52هبه صالح احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122222.000 ،ليد فى  22181127برلم  3238عن كوافير حريمى ،
بجهة  :الحى الرابع المجاوره  3عمارة  666شارع مجلس الدولة محل رلم 3
 - 51دمحم السيد عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32422عن خدمات
نظافةوابادة حشرات واعمال الزراعة مع توريد الخامات الالزمه  ،بجهة  :الحى  12مج  3ع 14ب شمه  3الدور االول
 - 52وحيد حمدى حمدان الشاعر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181128برلم  32393عن تجاره
وتعبئه مواد غذائيه والتصدير  ،بجهة  :ح 2سنتر االردنيه مرحله  1مبنى  3محل 118
 - 53محمود شعبان سعد ابو فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181128برلم  28224عن مطعم ،
بجهة  :المحور المركزى الحى  2مجاورة  1محل  2عمارة 42
 - 54احمد رضوان طه عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181112برلم  32287عن مماوالت عامه
ومتخصصة ومتكاملة  ،بجهة  :مكتب  3الحى  2سنتر االردنيه
 - 55دمحم عبداللطيف دمحم ابوالحارث  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 152220222 ،ليد فى  22181113برلم  32297عن كوفى
شوب  ،بجهة  :الحى  1مج  5مركز الدوحه التجارى محل 52,52
 - 56جيهان محمود عبدهللا بيسونى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181115برلم  32322عن مكتبة لبيع
مستلزمات الطلبه والمدارس  ،بجهة  12/1 :شارع  1مول عز بالزا الشيخ زايد
 - 57عماد احمد عبدهللا عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181124برلم  32219عن سوبر
ماركت  ،بجهة  :مدينة الفردوس محل رلم  2بلون  1مج 2
 - 58ايمان زايدان الدردير محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181124برلم  32226عن الميام
بجميع اعمال الالند سكيب والتوريدات العموميه  ،بجهة  :عماره  121شمه 2ب مدينة الفردوس
 - 59دمحم سعيد احمد لطب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181118برلم  32324عن توريد وتركيب تيل
الفرامل  ،بجهة  :الحى  12مج  1عمار 57
 - 62دمحم عيد مصطفى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181119برلم  32327عن تجارة ادوات
منزليه ومنظفات  ،بجهة  :محل رلم  14مبنى  H9مول تمرحنه هرم سيتى
 - 61فضل امام عبدالحليم مرزوق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181124برلم  32221عن تسويك
وتطوير عمارى  ،بجهة  :الحى  11مج  3شمه  223عمارة /4أ
 - 62صيدليه د /رباب الدهشان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32238عن صيدليه ،
بجهة  :المجاوره السابعة سنتر الجهاز محل رلم 7
 - 63دمحم عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 322220222 ،ليد فى  22181125برلم  32231عن
محل لتمديم وجبات سربعه  ،بجهة  :مشروع سوليمار السوق التجارى ع  7محل رلم  12خلف مكتبه
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 - 64صيدلية  /شادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 85220222 ،ليد فى  22181111برلم  32276عن صيدلية  ،بجهة  :محل
رلم  1لطعة  12/1المجاورة االولى الحى الثانى
 - 65دمحم سامى دمحم رمزى دمحم حلمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181122برلم  32355عن مطعم
ماكوالت سوريه  ،بجهة  :محل رلم  48مبنى  A2بسوق المعز روضه زايد الشيخ زايد
 - 66ايمن خميس عبدالحفيظ صاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181127برلم  32389عن تسويك
ودعاية واعالن فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمه امنيه رلم  ، 192بجهة  :الحى  7ابراج على الدين سيتى مول
مكتب رلم 5
 - 67اشرف حمادة سالمان حماده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32261عن بيع مالبس
جاهزة  ،بجهة  :الحى السادس بجوار السويمة سنتر العمدة محل 9
 - 68اسامه حسين احمد الشبينى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32241عن توريدات
االالت الموسيمية  ،بجهة  :مجمع جاليريا مكتب  N107Bالدور االول الشيخ زايد
 - 69حسين دمحم حسين رشوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181115برلم  32312عن كافيه  ،بجهة :
الحى  8برج السفراء محل 4و 6المحور المركزى
 - 72عبد الفتاح احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181125برلم  32361عن دعاية واعالن
(فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واستخدام االنترنت) بموافمة امنيه رلم  75لسنة  ، 2218بجهة  :محل أ عمار  548الفردوس
الجيش امام دريم بارن
 - 71سلطان دمحم دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32362عن مطعم ،
بجهة  :الحى العاشر سنتر النوران المجاورة الثالثة
 - 72نصرى كامل مسان ايوب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5220222 ،ليد فى  22181126برلم  32372عن مخبز  ،بجهة :
سوق  8محل رلم 5ابنى بيتن السادس من اكتوبر بملن هيئة المجتمعات العمرانيه جهاز اكتوبر
 - 73نصرى كامل مسان ايوب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5220222 ،ليد فى  22181126برلم  32372عن مخبز  ،بجهة :
له محل اخر بنشاط بمالة بعنوان المنشاه ش حمدهللا متفرع من ش صالح الدين بجوار بنن اسكندرية
 - 74الصغير للتوريدات العامه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181111برلم  32278عن تجارة الحدايد
والبويات واالدوات الكهربائية والتوريدات العامه  ،بجهة  :الحى السادس االسكان العائلى  71فدان لطعة  142الدور االرضى
 - 75عادل عبد الحكيم عبدالمادر ابوسحلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181119برلم  32335عن
توريدات عموميه وتوكيالت تجاريه  ،بجهة  :الحى  2مجاورة  5لطعه 1264شمة 1
 - 76ضياء زهرى ابراهيم سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181121برلم  32348عن توريد كافة
انواع الكرتون  ،بجهة  :جنوب االحياء المنطمة العمرانيه مشروع جرند سيتى  17وحدة 18
 - 77دمحم جمال دمحم سلطان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181128برلم  32391عن مطعم  ،بجهة :
محل رلم  121سنتر اللؤلوه الحى  1مجاورة  2الشيخ زايد
 - 78احمد دمحم احمد السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 152220222 ،ليد فى  22181127برلم  32247عن تجارة المالبس
الجاهزة (فيما عدا المالبس العسكرية)  ،بجهة  :سوق التجزئه محل  411 ، 412 ، 429الحى السادس السويمة
 - 79سعد على دمحم لتايه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181112برلم  32292عن مماوالت عامه ،
بجهة  65 :شارع المستثمر الصغير شمه  12الدور االول فوق االرضى الشيخ زايد
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 - 82ابراهيم جاد الياس جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181113برلم  32298عن توريد المعدات
الثميلة  ،بجهة  :مكتب  121مجمع على الدين مبنى ج الحى 12
 - 81وليد دمحم كامل زيان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181125برلم  32237عن توريدات عموميه
وكماليات ولطع غيار سيارات  ،بجهة  :الحى  13مجاوره االولى عمارة  325محل رلم  11شيخ زايد
 - 82دمحم فاروق سيد سيد الفخرانى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2222220222 ،ليد فى  22181127برلم  32253عن مماوالت
عامه وتوريدات عامه  ،بجهة  :محل  35ب دور  2مول سنتر المدينة التجارى الحى الرابع
 - 83دمحم انس دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32363عن بيع مالبس جاهزة
اطفالى وحريمى  ،بجهة  :حدائك اكتوبر مساكن دهشور سنتر  6محل 12
 - 84هويدا سيد مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 12220222 ،ليد فى  22181127برلم  32382عن ورشة مالبس
فيما عدا المالبس العسكريه  ،بجهة  :ق  222مج  2ح  5بجوار بنن البركه
 - 85محمود دمحم نجيب عبدالعزيز عصفور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181111برلم  32281عن
تصدير  ،بجهة  :الشيخ زايد الحى  6حدائك زايد عمار  415وحدة 414
 - 86رامى سيد عثمان على عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181128برلم  32392عن المماوالت
العامه والتسويك واالستثمار العمارى  ،بجهة  :الحى الخامس عمد اول ق  37مج  3شمه 3
 - 87رضوان لالستراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181114برلم  32327عن استيراد
وتصدير جميع انواع المواد الغذائية والحاصالت الزراعية والخضار والفاكهه والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية وعموم
االستيراد والتصدير (فيما عدا الفمرة  36من المجموعه  6والمجموعه  ، )19بجهة  :عمار رلم 8برج 3شارع مكه المكرمه الحى7
برج االردنية
 - 88ياسر خلف هالل زيدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181115برلم  32318عن تسويك عمارى ،
بجهة  :الحى السابع سنتر المختار محل 51
 - 89محمود احمد حسن يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181118برلم  32322عن توريدات
عمومية لمطع الغيار والعدد واالالت والمعدات  ،بجهة  :سنتر مين مان المحور المركزى محل رلم  4أ
 - 92دمحم مصطفى السيد توفيك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181119برلم  32329عن بيع اكسسوار
السيارات  ،بجهة  :محل رلم  7مبنى  A2سوق المعز المركزى الشيخ زايد
 - 91دمحم عبدالحكيم عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181119برلم  32332عن دعاية
واعالن مرئى وصوتى ميديا فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت موافمة امنيه رلم  229بتاريخ  ، 3/12/2218بجهة :
ح 12مول سيتى ستارز مج  4محل 123
 - 92كمال سيد شلبى نعمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 252220222 ،ليد فى  22181121برلم  32346عن معرض موبيليات
 ،بجهة  :الحى  7مشروع  EXIT 14محل  A/4الدور االرضى زايد
 - 93رامى عبدالهادى رزق راضى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181122برلم  32352عن كوافير
حريمى  ،بجهة  :الحى  1مج  2ع  414شارع الشهداء محل 1
 - 94الحسين صالح الدين عبدالوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181111برلم  32284عن
تجارة الطيور والمجمدات  ،بجهة  :محل رلم  27سوق  6بيت العيلة جنوب االحياء مرحلة  6حى 6
 - 95عمرو مدبولى عبدالمنعم مدبولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32375عن اعمال
ديكور وتشطيبات  ،بجهة  :وحده رلم 4مول ريحانا بالزا شارع النزهة امام كمبوند الياسمين الشيخ زايد
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 - 96دمحم مصطفى احمد سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32422عن مخبز طبالى ،
بجهة  :ح  12سنتر الفرج مج  2محالت 15-14-13
 - 97اميرة توفيك كامل ابولمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32264عن استيراد
وتجارة السيارات واالجهزه االلكترونيه والمالبس واالحذية  ،بجهة  :الحى  3المجاوره  1شمه  8الدور الثالث عمار119
 - 98هاجر الحسن جاد الرب دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32266عن مماوالت
عامه  ،بجهة  :غرب سوميد عمار  12بلن  8شمه باالرضى
 - 99كريم احمد حسن السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181112برلم  32288عن ايجار سيارات
وتوريدات عموميه  ،بجهة  :مجمع على الدين مكتب  322الدور  3مبنى ب
 - 122ادم احمد احمد المتولى فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32236عن كافيتريا ،
بجهة  :محل رلم  118الدور االرضى مجمع ماجده للعنوان عمار  3,1المحور المركزى
 - 121عبدالنبى سيد عبدالجيد سيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181114برلم  32326عن مخبوزات
افرنجية  ،بجهة  :سنتر االسراء بالزا لطعة  2/27محل 15و17
 - 122حنان عبدالرحيم حسين عبدالكريم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32373عن
مكتبة  ،بجهة  :الحى  12سنتر الفرج محل 23
 - 123مصطفى دمحم ماحى كمال غرابه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181127برلم  32383عن
مماوالت عمومية واعمال التشطيبات والديكورات والتوريدات العمومية واالستثمار العمارى  ،بجهة  :الحى االول مجاورة  5لطعة
 1218شمة 4
 - 124شريف حسين محمود السيد حسنين يوسف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181111برلم 32283
عن تسويك عمارى بالعموله  ،بجهة  :حجرة فى فيال  127مشروع الربوه نموذج  Eالشيخ زايد
 - 125دمحم طالل نصرالدين بيومى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32369عن انتاج
وتصنيع وتوريد منتجات حديديه وغير حديديه  ،بجهة  :ص 3مجمع الصناع المتحدون ق  231ورشه 23
 - 126شيرين رمضان عبدالغفار السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  32386عن
تسويك عمارى  ،بجهة  :عمارة  4ص  16مجاورة  4شمة  6الشيخ زايد
 - 127فريد حازم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181112برلم  32294عن كافيه  ،بجهة :
محل  13/14مول المعز  A4الشيخ زايد
 - 128اسالم دمحم الحريرى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181113برلم  32295عن كافتريا ،
بجهة  :الحى  6سنتر وادى الملون
 - 129نورا عزت ابراهيم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181115برلم  32317عن توريدات
عمومية فى المالبس الجاهزة (فيما عدا المالبس العسكرية)  ،بجهة  :شارع دمحم فريد عمارة  2شمة  9مجاورة  2الحى المتميز
حجرة
 - 112ريهام عبدالباسط دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181121برلم  32214عن تجارة
المالبس الجاهزه  ،بجهة  :سنتر دياموند محل 238
 - 111فضيات عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181118برلم  32321عن مشغوالت فضية  ،بجهة :
محل  32مول رويال تاوز المحور المركزى خلف التوحيد والنور
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 - 112سيد حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181119برلم  8658عن تصنيع وتجميع
ماكينات تعبيئة وتغليف  ،بجهة  :لطعة  145مخازن الشباب 322م
 - 113احمد حسين احمد مغازى الديب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181122برلم  32351عن توريد
وتركيب اجهزة تكييف  ،بجهة  :الحى  11سنتر النخيل  2محل 91ج
 - 114هيمن عبدهللا عبدالغنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32254عن توريد
المسامير بجميع انواعها ومشتمالتها مثبتات وتوريد حديد بجميع انواعها ومستلزمات المصانع من عدد وادوات  ،بجهة  :سيلفر مول
المحور المركزى برج  3/4وحدة 11
 - 115اسامه سعيد السيد جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 322220222 ،ليد فى  22181128برلم  32265عن توريد عمالة
بالداخل  ،بجهة  :حى  12مج  6عمارة  86شمه 3
 - 116ساره على دمحم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 252220222 ،ليد فى  22181122برلم  32353عن تجهيز وجبات
جاهزة  ،بجهة  96 :ش مجلس الدولة الحى الرابع مجاورة 1
 - 117وائل احمد عبدالحكيم عبدالممصود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 252220222 ،ليد فى  22181126برلم  32371عن
تجارة وتوريد المواد الغذائية  ،بجهة  :مخازن الشباب ق  198المنطمة الصناعية
 - 118وهبى ستور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181124برلم  32223عن بيع ادوات كهربائيه
ومنزليه وتوريدات عموميه  ،بجهة 125 :ش االردنيه محور الكفراوى
 - 119ايمن جالل عبداللطيف صديك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32359عن بيع
دواجن  ،بجهة  :محل رلم  8سنتر صورة الحى المتميز
 - 122على صابر مصطفى السيسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32366عن استثمار
عمارى  ،بجهة  :الشيخ زايد الحى  1مجاورة  4عمارة  119شمة 124
 - 121مايكل عوض نجيب حزين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181128برلم  32258عن بيع مالبس
جاهزه  ،بجهة  :محل رلم  8سنتر الحسين مج 9الحى 6
 - 122سعيد عبدالمادر الزفزافى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181121برلم  32339عن استيراد
وتصدير وتوريد االسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعيه والبزور  ،بجهة  :سيتى ستار برج  3الدور  4مكتب 5
 - 123دمحم عطيه عابد عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181121برلم  32341عن تنمية وتدريب
مواد بشريه موافمه امنيه رلم  228فى  ، 2218بجهة  :الحى االول المجاورة االولى عمارة رلم  135البدروم
 - 124الجندى للمعادن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181128برلم  32394عن مصنع تشغيل معادن
تصنيع وتجميع اجزاء معدات هيرولين  ،بجهة  :مخازن الشباب 322م لطعة رلم 262
 - 125حسام دمحم سعيد السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181119برلم  32336عن مصنع ادوات
كهربائيه  ،بجهة  :لطعة  36مخازن الشباب المنطمه الصناعيه
 - 126ليلى جالل جويد مسعود الجمل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181127برلم  32249عن تجارة
مفروشات  ،بجهة  :الحى السادس سنتر الحسين مجاورة  9محل 142
 - 127رضا عبدالصبور دمحم سالم الصفتى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181111برلم  32272عن
مماوالت عمومية  ،بجهة  :وحدة  2الطابك الثانى فوق االرضى لطعة 1/2ب المحور المركزى
 - 128مينا جوزيف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181126برلم  32246عن تصنيع
مالبس جاهزة ومفروشات ومشتمالتها  ،بجهة  :لطعة  453المنطمة الصناعية مخازن الشباب  322متر
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 - 129مينا جوزيف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181126برلم  32246عن تصنيع
مالبس جاهزة ومفروشات ومشتمالتها  ،بجهة  :له رئيسى اخر بنشاط توريدات عمومية بسمة تجارية بى ام براس مال 5222
بالعنوان  14ش رشدى مسالن ناصية شارع رشاد كشن م الزهور المرج
 - 132دمحم النبوى دمحم فهمى غنيم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181114برلم  32323عن صناعة
البالستين  ،بجهة  :ق  229امتداد الصناعية السادسة
 - 131حسام مصطفى مرسى شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 222220222 ،ليد فى  22181115برلم  32316عن بيع
موبيالت واكسسوراتها  ،بجهة  :سوق الجمله حديمة وسطى سنتر البرجيله محل 16
 - 132دمحم سعد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181111برلم  32274عن توريد جميع
انواع لطع غيار السيارات  ،بجهة  :الحى  11شارع  1عمارة  8بلون  16شمة  1العمرانية االولى
 - 133رامى ابراهيم دمحم نجيب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181125برلم  32364عن تسويك
عمارى  ،بجهة  :مشروع كابيتال بزنيس بارن وحدة ادارية  4-2الشيخ زايد
 - 134سعد عبدالفتاح على مرتضى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32367عن مطعم
اسمان  ،بجهة  :محل  12المرحلة االولى مجمع االردنية ح7
 - 135خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181122برلم  12752عن ثالجة فاكهه
 ،بجهة  :الثالجة الكبيرة سوق الجملة بمساحة 282متر
 - 136خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181122برلم  12752عن ثالجة فاكهه
 ،بجهة  :له رئيسى بنشاط تجارة واستيراد وتصدير فاكهه بسمة تجارية الغالى لتجارة واستيراد الفاكهه بالعنوان سوق الجملة عنبر
 1فاكهة محل رلم
 - 137فتحى السيد اسماعيل الشاذلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181128برلم  32267عن تصنيع
حلويات  ،بجهة  :لطعة  244مخازن الشباب 322م
 - 138طه سالمه عبدالحميد رزق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181121برلم  32212عن فرن خبز
سياحى  ،بجهة  :محل رلم  22دور ارضى مج  2مول تجارى الحرم الحى  11الشيخ زايد
 - 139وائل دمحم دمحم ابوسمره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181113برلم  32299عن االستيراد
والتصدير والتوكيالت التجارية والتوريدات واعمال الصيانة فى مجال المماوالت والمماوالت العامه  ،بجهة  :محل رلم  18سنتر
اللؤلؤه زايد الحى  1مج  2الشيخ زايد
 - 142هشام صافى محمود دمحم الشامى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181121برلم  32224عن مكتب
العاب ترفيهيه  ،بجهة  :امام البواب الخلفيه لمول العرب رلم  22عماره 53
 - 141نبيل الحسين يوسف الشيخ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32362عن التصدير
وتاجير المخازن  ،بجهة  4/159 :امتداد الصناعية السادسة المخازن
 - 142حماده جمعه على احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32379عن ورشة لسمكرة
السيارات  ،بجهة  :الحى  6محور خدمات الحى  6،5سنتر وادى الملون لطعة  25محل  19الدور االرضى
 - 143ايمن حسن احمد مهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 52220222 ،ليد فى  22181128برلم  32395عن استثمار عمارى
وتشطيبات  ،بجهة  :ح  13سنتر الوجيه محل  A2الدور الثانى الشيخ زايد
 - 144بهاء الدين عبدالرحمن السماحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5222220222 ،ليد فى  22181121برلم  32343عن
استيراد وتصدير  ،بجهة  :الحى  4سنتر المدينه التجارى مكتب 21أ الدور االول
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 - 145هشام دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1222220222 ،ليد فى  22181127برلم  32252عن تجارة وصناعة
مواد التغليف  ،بجهة  :مجمع كرنفال الصناعى وحدة  2224م المنطمة الصناعية الثالثة
 - 146احمد محمود دمحم الصديك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 352220222 ،ليد فى  22181112برلم  32292عن تجارة
االطارات والبطاريات  ،بجهة  :مركز خدمات الحى  2,1سنتر االردنيه محل 11
 - 147حسين ابراهيم احمد الحاج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181118برلم  32326عن مطعم
وتمديم مشروبات ساخنه وباردة  ،بجهة  :محل رلم  1المستوى ب مشروع النخيل  2الحى 11
 - 148حمدى احمد دمحم احمد النجار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32245عن بيع
مستلزمات الشيش والمماهى  ،بجهة  :وحده  21الدور االرضى مبنى  A2المعز بالزا الشيخ زايد
 - 149عبدالوهاب صبحى عبدالوهاب امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 212220222 ،ليد فى  22181122برلم  32354عن
مطعم  ،بجهة  :محل  47مركز الرابيه مشروع وادى الربيع السياحيه 3
 - 152احمد ناظم الكيالنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181125برلم  32368عن شحن وتوكيالت
تجارية وتصدير  ،بجهة  :الحى 7الشركة االردنية مرحلة  3وحدة 8
 - 151صبرى خميس حسن صميده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 122220222 ،ليد فى  22181126برلم  32377عن تصنيع
اكياس وشنط بالستين  ،بجهة  :لب  745مخازن الشباب  322متر المنطمة الصناعية
 - 152سلوى دمحم مصطفى ابوالعينين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 522220222 ،ليد فى  22181111برلم  32275عن
توريدات عمومية  ،بجهة  6 :ش خالد بن الواليد ق  8/15غرب سوميد المجاورة 8
 - 153محمود السعيد دمحم الشيخه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 322220222 ،ليد فى  22181127برلم  32387عن توريدات
عامه ومماوالت  ،بجهة  :الحى  11سنتر االردنية محل  135دور ثانى
 - 154دمحم كامل دمحم حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 82220222 ،ليد فى  22181128برلم  32396عن مكتبه وتوريدات
عموميه  ،بجهة  :الحى  11التعاونيات مشروع  164عمارة  9محل 5
ــــــــــــــــــــــ
ليود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ياسمين نبيل طه وشريكها شركة  ،تجارة السيارات بيع وشراء السيارات والتسويك العمارى والتوكيالت التجارية ،رأس
مالها ، 5222220222ليدت فى  22181115برلم  ، 32314عن تجارة السيارات بيع وشراء السيارات والتسويك العمارى
والتوكيالت التجارية  ،بجهة  :محل رلم ب بالدور االرضى عمارة  564الفردوس الموات المسلحة مدينة الفردوس
 - 2دمحم رمزى عبدالحليم عبدالمادر وشريكه شركة  ،المماوالت العامة والتوريدات العمومية ،رأس مالها 5222220222
،ليدت فى  22181127برلم  ، 32252عن المماوالت العامة والتوريدات العمومية  ،بجهة  :عمارة  322دريم الند طريك الوحات
الدور الرابع
 - 3احمد عشرى حسن دمحم وشركائه شركة  ،التوريدات العامه والتوكيالت التجارية والهندسية والمماوالت العمومية
والتصميمات الهندسية المعمارية ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى  22181125برلم  ، 32229عن التوريدات العامه
والتوكيالت التجارية والهندسية والمماوالت العمومية والتصميمات الهندسية المعمارية  ،بجهة  :عمارة  339الدور الرابع المحور
المركزى الحى الثانى
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 - 4تامر ابراهيم عبدالمجيد وشركاه شركة  ،توريد وتجارة للوازم االدوات الصحية والكهربائية ،رأس مالها
، 3222220222ليدت فى  22181127برلم  ، 32248عن توريد وتجارة للوازم االدوات الصحية والكهربائية  ،بجهة  :شمة رلم
 2عمارة  46ويلحك بها بدروم بالدور االرضى بنفس العمار الحى السابع المجاورة الثالثة مدينة الشيخ زايد
 - 5احمد عاطف زيدان وشركاه شركة  ،اعمال الطرق والمماوالت العامة وتوريد مواد البناء والمماوالت والتصدير ،رأس
مالها ، 6222220222ليدت فى  22181125برلم  ، 32234عن اعمال الطرق والمماوالت العامة وتوريد مواد البناء والمماوالت
والتصدير  ،بجهة  :المحور المركزى مول السويدى (سنتر مين مان سابما) شارع /3/68أ الدور الثانى علوى وحدة 4
 - 6سعد عبد الرازق وشريكة شركة  ،توريد كاميرات مرالبه واجهزة انذار وشبكات حاسب الى ،رأس مالها
، 5222220222ليدت فى  22181121برلم  ، 32345عن توريد كاميرات مرالبه واجهزة انذار وشبكات حاسب الى  ،بجهة  :ع
 5مجمع سيتى ستار الدور 4
 - 7وسام عبدالمعبود وشريكتها شركة  ،بيع وتجارة البن ،رأس مالها ، 222220222ليدت فى  22181126برلم 32242
 ،عن بيع وتجارة البن  ،بجهة  :محل  48بالدور االرضى  Aمبنى  3سنتر المعز التجارى الشيخ زايد
 - 8احمد عز الدين وشريكه شركة  ،التجارة والتوزيع و المواد الغذائية ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى
 22181125برلم  ، 32232عن التجارة والتوزيع و المواد الغذائية  ،بجهة  :الدور الثانى بالمصنع رلم  329بالمنطمة الصناعية
مخازن الشباب
 - 9كريم دمحم عبدالكريم احمد وشريكته شركة  ،مماوالت عامة ،رأس مالها ، 12222220222ليدت فى  22181125برلم
 ، 32232عن مماوالت عامة  ،بجهة  :الدور االول بعد االرضى بالفيال رلم  77د شارع رلم  1من شارع الخزان الحى الخامس
 - 12دمحم سليمان وشركاه شركة  ،المماوالت العمومية والتصميمات الهندسية ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى
 22181125برلم  ، 32233عن المماوالت العمومية والتصميمات الهندسية  ،بجهة  :المحور المركزى سيتى ستار برج  3وحدة
229
 - 11عمرو سيد على نافع وشريكه شركة  ،كوافير رجالى ،رأس مالها ، 252220222ليدت فى  22181111برلم
 ، 32282عن كوافير رجالى  ،بجهة  :الشيخ زايد المبنى االدارة كرمه  2وحدة  2بالدور االرضى
 - 12محمود رزق مرزوق وشريكه شركة  ،مماوالت عامه وهندسية وميكانيكية ،رأس مالها ، 522220222ليدت فى
 22181121برلم  ، 32349عن مماوالت عامه وهندسية وميكانيكية  ،بجهة  :محل  3سنتر االمراء الحى 6
 - 13حجاج وابوالفضل وشريكهم شركة  ،التصدير وتوريدات عامه ،رأس مالها ، 622220222ليدت فى 22181113
برلم  ، 32296عن التصدير وتوريدات عامه  ،بجهة  :محل رلم 32أ سنتر المدينة التجارى الحى الرابع
 - 14هشام عطيه وشركاه شركة  ،االسترياد والتصدير (فيما عدا الفمرة  36من المجموعه  6والمجموعه  )19والتوكيالت
التجارية والتوريدات العمومية وتجارة الجرارات والمعدات الزراعية والسيارات والمتوسيكالت والدرجات البخارية ولطع غيارها
ومهمات االطفاء والحريك والدفاع المدنى والمالبس (فيما عدا المالبس العسكرية) واالدوات المنزلية والكهربائية ،رأس مالها
، 21222220222ليدت فى  22181114برلم  ، 32328عن االسترياد والتصدير (فيما عدا الفمرة  36من المجموعه 6
والمجموعه  )19والتوكيالت التجارية والتوريدات العمومية وتجارة الجرارات والمعدات الزراعية والسيارات والمتوسيكالت
والدرجات البخارية ولطع غيارها ومهمات االطفاء والحريك والدفاع المدنى والمالبس (فيما عدا المالبس العسكرية) واالدوات
المنزلية والكهربائية  ،بجهة  :مكتب  35سنتر الدالى التجارى مركز خدمات الحى 7
 - 15عمرو صابر عبد المعطى وشريكته شركة  ،مماوالت عمومية وتصميمات هندسية ،رأس مالها ، 122220222ليدت
فى  22181127برلم  ، 32385عن مماوالت عمومية وتصميمات هندسية  ،بجهة  :وحدة  2عمار ليبون مجمع السيتى الحى الثامن
المحور المركزى لطعة /17ج
 - 16صبرى مصطفى دردير وشركائه شركة  ،التوريدات العامه والتوكيالت التجارية والهندسية والمماوالت العمومية
والتصميمات الهندسية المعمارية ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى  22181126برلم  ، 32239عن التوريدات العامه
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والتوكيالت التجارية والهندسية والمماوالت العمومية والتصميمات الهندسية المعمارية  ،بجهة  :عمارة  339الدور الرابع المحور
المركزى الحى الثانى
 - 17احمد ناجى عبدالغنى وشريكه شركة  ،تجهيز حضانات ومدارس ولعب اطفال ،رأس مالها ، 522220222ليدت فى
 22181121برلم  ، 32344عن تجهيز حضانات ومدارس ولعب اطفال  ،بجهة  :محل  18بمول االسراء بالزا الحى الثالث
 - 18ابراهيم و عبدهللا دمحم فوزى شركة  ،المماوالت التوريدات واالستثمار فى المجال الزراعى واالنتاج الحيوانى والداجنى
،رأس مالها ، 2222220222ليدت فى  22181115برلم  ، 32312عن المماوالت التوريدات واالستثمار فى المجال الزراعى
واالنتاج الحيوانى والداجنى  ،بجهة  :شمة  8عمار  31الحى  16المجاورة  4مدينة الشيخ زايد
 - 19دمحم دمحم دمحم عوكل وشريكه شركة  ،تصنيع اكياس وشنط بالستين ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى
 22181111برلم  ، 32268عن تصنيع اكياس وشنط بالستين  ،بجهة  :لطعة  792مخازن الشباب  322متر
 - 22زينب نصر وشريكه شركة  ،توريدات عموميه فى مجال توريدات الكيماويات وتوريد مستلزمات المصانع فيما عدا مواد
المفرلعات ،رأس مالها ، 122220222ليدت فى  22181128برلم  ، 32263عن توريدات عموميه فى مجال توريدات
الكيماويات وتوريد مستلزمات المصانع فيما عدا مواد المفرلعات  ،بجهة  :عمارة  92منطمة  33فدان جنوب االحياء
 - 21نبيل المغازى درويش وشريكيه شركة  ،توريد وتوزيع جميع انواع البويات والدهانات والمواد الكيماوية وللشركة الحك
فى الامة المشروعات المماثلة والمكملة بمفردها او باالشتران مع الغير ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى 22181126
برلم  ، 32242عن توريد وتوزيع جميع انواع البويات والدهانات والمواد الكيماوية وللشركة الحك فى الامة المشروعات المماثلة
والمكملة بمفردها او باالشتران مع الغير  ،بجهة  :الشيخ زايد الحى  13مجاورة  3عمارة  26ب شمة 4
 - 22احمد فؤاد رضوان وشريكه شركة  ،تنظيم حفالت ومؤتمرات ومعاض ومسابمات رياضية بشرط استصدار التراخيص
الالزمة لمباشرة هذا النشاط ،رأس مالها ، 122220222ليدت فى  22181114برلم  ، 32329عن تنظيم حفالت ومؤتمرات
ومعاض ومسابمات رياضية بشرط استصدار التراخيص الالزمة لمباشرة هذا النشاط  ،بجهة  :محل  144الدور االول سنتر الشرق
االوسط شارع مكه المكرمه الحى  7مجاورة 3
 - 23عبدالعال سامى عبدالعال وشريكه شركة  ،صناعة الفطائر والبيتزا ،رأس مالها ، 122220222ليدت فى 22181114
برلم  ، 32324عن صناعة الفطائر والبيتزا  ،بجهة  :الشيخ زايد الحى  13المجاورة  4عمارة  55محل 6
 - 24يحى العربى وشريكه شركة  ،المماوالت العمومية والتسويك العمارى ،رأس مالها ، 1222220222ليدت فى
 22181125برلم  ، 32365عن المماوالت العمومية والتسويك العمارى  ،بجهة  :وحدة  23الدور الثانى عمارة رلم  2ادارى
مركز اكتوبر التجارى المحور المركزى
 - 25دمحم حمزه دمحم عبدالودود وشركاه شركة  ،المماوالت العامه والمتخصصة والميام بجميع اعمال محطات الصرف الصحى
ومحطات تكرير وتحلية مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء ،رأس مالها ، 22222220222ليدت فى  22181122برلم
 ، 32357عن المماوالت العامه والمتخصصة والميام بجميع اعمال محطات الصرف الصحى ومحطات تكرير وتحلية مياه الشرب
ومحطات توليد الكهرباء  ،بجهة  :المحور المركزى الحى الثانى المجاورة الثانية عمارة  339الدور الرابع
 - 26احمد جالل جالل وشركاؤه شركة  ،التسويك العمارى لالراضى والمبانى والعمارات والشمك والفيالت ،رأس مالها
، 422220222ليدت فى  22181124برلم  ، 32222عن التسويك العمارى لالراضى والمبانى والعمارات والشمك والفيالت ،
بجهة  :العمار رلم 52أ بالمجاورة  5بالحى االول الشيخ زايد
 - 27ناصر حسن وشريكته شركة  ،صيانة واصالح وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ،رأس مالها ، 52220222ليدت
فى  22181121برلم  ، 32342عن صيانة واصالح وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها  ،بجهة  :عمار 171ب شمة  1عمارات
وزارة الدفاع مدينة الفردوس
 - 28اسامه فوزى دمحم سعيد وشركاه شركة  ،تجارة وتصنيع المواد البالستين وبيع وتوزيع وتجارة المواد البالستين واالستيراد
والتصدير (فيما عدا الفمرة 36من ،رأس مالها ، 422222220222ليدت فى  22181126برلم  ، 32374عن تجارة وتصنيع
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المواد البالستين وبيع وتوزيع وتجارة المواد البالستين واالستيراد والتصدير (فيما عدا الفمرة 36من  ،بجهة  :لطعة  262المنطمة
الصناعية الثالثة  -المحور الخدمى الثانى
 - 29مينا بشرى صليب عازر وشركاه شركة  ،مماوالت عمومية ،رأس مالها ، 22220222ليدت فى  22181111برلم
 ، 32273عن مماوالت عمومية  ،بجهة  :سنتر الحسين محل  172عمار  12الحى 6
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مروة احمد عبدالعليم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 28226 :وفى تاريخ  22181121تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن التجاره
 - 2وليد حسنى مسعد السيد غزى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 28421 :وفى تاريخ  22181126تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 3حسين عبدالرحمن دمحم عبدالجواد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 11961 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 4شريف ابراهيم عبدالمولى السعداوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 27754 :وفى تاريخ  22181128تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 5فاطمة ممدوح عبدالفتاح عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 19352 :وفى تاريخ  22181111تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 6سوبر ماركت الدمحمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 25819 :وفى تاريخ  22181111تم محو/شطب السجل محو
الميد وترن النشاط
 - 7امل دمحم عبداللطيف جاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 22217 :وفى تاريخ  22181111تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 8عبدالرحمن حسن مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 29736 :وفى تاريخ  22181112تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن التجارة
 - 9جمعة الشحات برهام عجوه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 17412 :وفى تاريخ  22181114تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 12حسام الدين عبدالحفظ عبداللطيف دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 29384 :وفى تاريخ  22181115تم
محو/شطب السجل محو الميد لترن النشاط
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 - 11حمدى عبدالعليم عبدالعزيز  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 11783 :وفى تاريخ  22181118تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 12هشام محمود عويس  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 7669 :وفى تاريخ  22181118تم محو/شطب السجل محو
الميد لترن النشاط
 - 13طالل نصر الدين بيومى نصر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 4916 :وفى تاريخ  22181118تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 14محمود عبد الحفيظ سيد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 25286 :وفى تاريخ  22181119تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 15السيد فتحى فؤاد النمر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 21938 :وفى تاريخ  22181119تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 16احمد رجب دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 15275 :وفى تاريخ  22181119تم محو/شطب السجل محو
الميد وترن النشاط
 - 17زكيه احمد العدوى دالل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 11182 :وفى تاريخ  22181121تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن التجارة
 - 18سعاد صالح الدين احمد رجب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 23463 :وفى تاريخ  22181121تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 19انور يحيى دمحم زهران  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 22382 :وفى تاريخ  22181122تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 22محمود رضوان دمحم عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 14267 :وفى تاريخ  22181122تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 21اصبح االسم التجارى  /على حسن خليل ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 18933 :وفى تاريخ 22181125
تم محو/شطب السجل محو الميد وترن النشاط
 - 22على حسن خليل ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 18933 :وفى تاريخ  22181125تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 23تعديل االسم التجارى ليصبح  /مكتبة على خليل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 18933 :وفى تاريخ 22181125
تم محو/شطب السجل محو الميد وترن النشاط
 - 24احمد سلطان حسن بدوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 5281 :وفى تاريخ  22181126تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
 - 25ايمن احمد ناجى نور الدين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 22942 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب السجل
محو الميد لترن التجارة
 - 26دمحم عبدالحميد دمحم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 27832 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب
السجل محو الميد وترن النشاط
 - 27نوران صالح دمحم اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 22452 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب السجل
محو الميد وترن النشاط
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 - 28دمحم عبدالممصود ابراهيم عبدالممصود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  ، 29764 :وفى تاريخ  22181129تم
محو/شطب السجل محو الميد وترن التجارة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1رومانى عزت حليم عياد تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  24787وفي تاريخ  22181126 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  122220222،جنيه
 - 2اسماعيل حسن عبدالعزيز دمحم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  28298وفي تاريخ  22181126 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  152220222،جنيه
 - 3صابر فتحى عبدهللا البسيونى تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  32161وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2522220222،جنيه
 - 4محمود احمد نور الدين دمحم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  18887وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22222220222،جنيه
 - 5دمحم زناتى دمحم سهيل تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  9245وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5222220222،جنيه
 - 6عبدهللا ربيع دمحم سليم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  19587وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12222220222،جنيه
 - 7باسم عبدالعزيز يوسف على تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  22484وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  522220222،جنيه
 - 8دمحم دمحم دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  12381وفي تاريخ  22181127 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
 - 9كمال الدين دمحم السيد تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  13378وفي تاريخ  22181111 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5222220222،جنيه
 - 12كمال الدين دمحم ( كيمت العالمية ) تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  13378وفي تاريخ  22181111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5222220222،جنيه
 - 11مرفت احمد تيمور على عزت تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  9337وفي تاريخ  22181113 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
 - 12اسالم عاشور مصطفى سيف النصر تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  26226وفي تاريخ  22181115 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
 - 13يسرى محمود عبدالاله احمد تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  16682وفي تاريخ  22181115 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
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 - 14محمود عبدالعظيم دمحم دمحم غانم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  23229وفي تاريخ  22181115 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  522220222،جنيه
 - 15جيهان ابراهيم زكى حسين تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  29892وفي تاريخ  22181121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
 - 16سيد نبيل سيد امين تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  29226وفي تاريخ  22181121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  522220222،جنيه
 - 17بيتر اشرف فارس جاد الكريم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  25915وفي تاريخ  22181122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  522220222،جنيه
 - 18سعيد ابراهيم فتوح تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  9531وفي تاريخ  22181122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير:
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2222220222،جنيه
 - 19سيد رمضان شعبان سعيد تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  21646وفي تاريخ  22181126 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1222220222،جنيه
 - 22سامح صالح دمحم دمحم تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  19821وفي تاريخ  22181128 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5222220222،جنيه
 - 21عماد دمحم عصران فرج تاجر فرد  ،،سبك ليده برلم  25582وفي تاريخ  22181128 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  522220222،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبدالوهاب نصر عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32218وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  1سوق  6منطمه بيت العيله المرحله  6جنوب االحياء
 - 2ايمن دمحم السيد على المط  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ق 762مخازن الشباب 322م المنطمه الصناعيه

 32217وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 3دمحم دمحم دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  24348وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
اصبح العنوان وحدة رلم  1مبنى  11مجمع االمل الصناعى الدور االرضى المنطمه الصناعيه الثالثه
 - 4احمد دمحم البندارى ضيف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22823وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان ورشه دور ثانى مبنى رلم  9مجمع االمل المنطمه الصناعيه الثالثه ش حمادة امام
 - 5طه سالمه عبدالحميد رزق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32212وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  22دور ارضى مج  2مول تجارى الحرم الحى  11الشيخ زايد
 - 6ريهام عبدالباسط دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سنتر دياموند محل 238

 32214وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 7عبد الاله للمجمدات  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الحى الثالث المجاورة االولى سنتر جابى مول

 32212وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
 32213وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 8احمد ابراهيم احمد بطيخ  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :عمار رلم  27حى  11سنتر الحرم الشيخ زايد

 - 9احمد فاروق فهمى السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  17752وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة رئيسى اخر براس مال لدره  52222بعنوان محجر زلط بعنوان وادى الرشراش جيل الصف
 32216وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 12دمحم سمير دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،ع 28الدور االول شمه  31شارع  B3 262هرم سيتى

 - 11هشام صافى محمود دمحم الشامى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :امام البواب الخلفيه لمول العرب رلم  22عماره 53

 32224وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12والء دمحم وهبه خليل مدكور  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12637وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان مدينة الفردوس مجاوره  1عمارة 14ج محل رلم1
 - 13فكريه عبد المنصف يوسف جورج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32227وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الشيخ زايد الحى  11سنتر العتانى مركز خدمات الحى  11محل 53
 - 14ايمان زايدان الدردير محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :عماره  121شمه 2ب مدينة الفردوس
 - 15مؤمن زكريا احمد سعيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى االول مج  8مول لوجراند

 32226وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف

 32225وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 16حازم نوال اسماعيل فريد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  6498وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان بفرلى هيلز مجمع  3محل رلم  13السيخ زايد
 - 17حازم نوال اسماعيل فريد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  6498وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تم الغاء الرئيسى االخر بالعنوان بفرلى هيلز مجمع  3محل رلم  13السيخ زايد
 - 18االء مصطفى سعيد امين الطربانى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32222وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :مشروع كارجو مول محل تجارى  GIR3الدور االول الشيخ زايد
 - 19فضل امام عبدالحليم مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  11مج  3شمه  223عمارة /4أ
 - 22حازم نوال اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
تم الغائه
 - 21وهبى ستور  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
125ش االردنيه محور الكفراوى

 32221وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف

 6498وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :

 32223وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :

 - 22عماد احمد عبدهللا عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :مدينة الفردوس محل رلم  2بلون  1مج 2

 32219وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 23وليد دمحم كامل زيان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32237وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،الحى  13مجاوره االولى عمارة  325محل رلم  11شيخ زايد
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 - 24دمحم عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32231وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :مشروع سوليمار السوق التجارى ع  7محل رلم  12خلف مكتبه
 - 25ادم احمد احمد المتولى فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32236وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  118الدور االرضى مجمع ماجده للعنوان عمار  3,1المحور المركزى
 32235وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 26صفوت عبد الحافظ طه على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  6سنتر البستان خلف االحياء محل 14

 - 27عايد ابراهيم عيد رفيع  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12732وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شمه  7عمارة  7شارع فتوح عبدالرحمن الزراير حى االربعين السويس
 - 28صيدليه د /رباب الدهشان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :المجاوره السابعة سنتر الجهاز محل رلم 7
 - 29احمد صديك دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة رلم  772مخازن الشباب 322متر

 32238وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 32244وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 32رومانى عزت حليم عياد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  24787وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان محل  7الدور االول علوى  B1مشروع بالزا الشيخ زايد
 - 31حمدى احمد دمحم احمد النجار  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32245وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :وحده  21الدور االرضى مبنى  A2المعز بالزا الشيخ زايد
 - 32دمحم فتحى احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  26732وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،اصبح العنوان الحى  6اسكان  53متر بديل العشوائيات عمارة  2محل 1
 - 33ندى دمحم سعيد صالح على الموصفاوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى الثالث مجاورة  4شارع  32عمارة813

 32243وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان ,

 - 34اسامه حسين احمد الشبينى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32241وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مجمع جاليريا مكتب  N107Bالدور االول الشيخ زايد
 - 35مينا جوزيف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة  453المنطمة الصناعية مخازن الشباب  322متر

 32246وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 36مينا جوزيف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32246وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :له رئيسى اخر بنشاط توريدات عمومية بسمة تجارية بى ام براس مال  5222بالعنوان  14ش رشدى مسالن ناصية
شارع رشاد كشن م الزهور المرج
 - 37عمرو دمحم احمد احمد خليل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22494وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان وحخدة  33نموذج  3الدور الثالث ق  2/2/26ب الحى التاسع
 - 38باسم عبدالعزيز يوسف على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :اصبح العنوان الحى  12مج  5عمارة  94محل 7

 22484وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 39باسم عبدالعزيز يوسف على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع

 22484وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 42هشام دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32252وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،مجمع كرنفال الصناعى وحدة  2224م المنطمة الصناعية الثالثة
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 - 41صيدلية د /دمحم فؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  14255وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،اصبح العنوان الحى المتميز سنتر صبوره التجارى محل رلم  3الدور االرضى
 - 42صيدلية د /دمحم فؤاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،تم الغاء الفرع

 14255وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 43دمحم حسن سيد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32251وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،وحدة  44الدور االول مركز االمل التجارى الحى االول مجاورة 4
 - 44دمحم فاروق سيد سيد الفخرانى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32253وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل  35ب دور  2مول سنتر المدينة التجارى الحى الرابع
 - 45ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة  33محور كريزى واتر الجزيرة بالزا الشيخ زايد

 27525وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 46ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27525وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :له رئيسى بسمة تجارية مودرن كيترنج بنشاط تجهيزات وانشاء وادارة المطاعم بالعنوان حى االشجار عمارة  98شمة
 3الدور 3
 22484وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 47باسم عبدالعزيز يوسف على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغائه
 - 48ليلى جالل جويد مسعود الجمل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى السادس سنتر الحسين مجاورة  9محل 142

 32249وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 49ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27525وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح رئيسى اخر بنشاط مطعم بيع ماكوالت بالعنوان لطعة  33محور كريزى واتر الجزيرة بالزا الشيخ زايد
 14255وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 52صيدلية د /دمحم فؤاد الجديدة  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغائه

 - 51احمد دمحم احمد السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32247وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،سوق التجزئه محل  411 ، 412 ، 429الحى السادس السويمة
 - 52الجوهرى فريش  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
عمارة  41االتحاد التعاونى رلم المحل  5الحى 11

 32262وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :

 - 53اميرة توفيك كامل ابولمر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  3المجاوره  1شمه  8الدور الثالث عمار119

 32264وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 54فتحى السيد اسماعيل الشاذلى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة  244مخازن الشباب 322م
 - 55اشرف حمادة سالمان حماده  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى السادس بجوار السويمة سنتر العمدة محل 9

 32267وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 32261وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 56احمد عبد المنعم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32255وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ح 12محل  1سنتر الجوهرة الدور االرضى الشيخ زايد
 - 57مايكل عوض نجيب حزين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل رلم  8سنتر الحسين مج 9الحى 6

 32258وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 58هاجر الحسن جاد الرب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :غرب سوميد عمار  12بلن  8شمه باالرضى
 - 59اسامه سعيد السيد جاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،حى  12مج  6عمارة  86شمه 3

 32266وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 32265وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 62احمد دمحم عبدالحميد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32256وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مول دامان وحدة  222د الشيخ زايد الطريك الصحراوى
 - 61هانى فوزى لط سعد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32262وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،مجمع على الدين الحى  12الدور الثالث مبنى ح مكتب رلم 12
 - 62ايمن خالد محمود عبدالظاهر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :اصبح العنوان محل رلم  95مركز المدينه التجارى

 22696وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 63احمد اسامه احمد حسين الخواص  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32257وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :مجمع على الدين سيتى مول خلف دايموند مول محل رلم  12مبنى أ الحى 7
 - 64هيمن عبدهللا عبدالغنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سيلفر مول المحور المركزى برج  3/4وحدة 11

 32254وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 65طافه نصحى لبس منمريوس  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32259وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  8سيتى ستار الدور االول بعد االرضى برج ز ح 12
 - 66ايمان عبدالبديع رشاد زكى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32272وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :وحدة  22الدور الثانى بعد االرض سنتر جولدن مول المحور المركزى
 - 67رضا عبدالصبور دمحم سالم الصفتى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32272وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :وحدة  2الطابك الثانى فوق االرضى لطعة 1/2ب المحور المركزى
 - 68مصطفى محمود عبدالرازق فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  5سنتر االمام على محل  1مجاورة 2

 32269وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,

 - 69كريم بدرالدين على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32277وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى  12مجاورة  1عمارات المستمبل عمارة  212شمة 3
 - 72صيدلية  /شادى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
محل رلم  1لطعة  12/1المجاورة االولى الحى الثانى

 32276وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :

 - 71ربيع مصرى عبدالوهاب احمد حربى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الشيخ زايد مجاورة  5الحى  9سنتر نجمة زايد محل 2

 32282وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,

 - 72دمحم سعد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32274وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،الحى  11شارع  1عمارة  8بلون  16شمة  1العمرانية االولى
 - 73الصغير للتوريدات العامه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32278وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى السادس االسكان العائلى  71فدان لطعة  142الدور االرضى
 - 74محمود دمحم نجيب عبدالعزيز عصفور  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الشيخ زايد الحى  6حدائك زايد عمار  415وحدة 414

 32281وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,
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 - 75والء دمحم عبدالظاهر بخيت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :عمارة  48مجاورة  1شارع العشرين الشيخ زايد

 32279وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 76الحسين صالح الدين عبدالوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32284وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رلم  27سوق  6بيت العيلة جنوب االحياء مرحلة  6حى 6
 - 77شريف حسين محمود السيد حسنين يوسف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32283وفي تاريخ  22181111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :حجرة فى فيال  127مشروع الربوه نموذج  Eالشيخ زايد
 - 78سلوى دمحم مصطفى ابوالعينين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير 6 ، :ش خالد بن الواليد ق  8/15غرب سوميد المجاورة 8

 32275وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 79احمد رضوان طه عوض  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :مكتب  3الحى  2سنتر االردنيه

 32287وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 82طارق عطيه سالم عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الشيخ زايد المجاورة  3الحى  13ع  43شمه 5

 32285وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 81مصطفى محمود مصطفى الزغبى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32293وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الحى الخامس المجاورة الثانيه عمد اول عمارة  293وحدة رلم  1الدور االرضى
 - 82محمود ياسر سعد زغلول  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغائه

 23656وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 83محمود ياسر سعد زغلول  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  23656وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء محل الرئيسى االخر بالعنوان مكتب رلم  11الدور االول مجمع على الدين مبنى ج الحى 12
 - 84سعد على دمحم لتايه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32292وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
 65شارع المستثمر الصغير شمه  12الدور االول فوق االرضى الشيخ زايد
 - 85امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى المتميز مجاورة  2أ عمارة  14شمة 5

 27678وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 86امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27678وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،اصبح عنوان الفرع  3ش النبوى المهندس بلون  15الدور الرابع المندرة لبلى المنتزة االسكندرية
 - 87عدلى عبدالمادر عبدالبصير عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :عمار رلم  848مجاورة  4حى االول مكتب رلم 3
 - 88امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى المتميز مجاورة  2أ عمارة  14شمة 5

 32291وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان ,

 27678وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 89امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27678وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،اصبح عنوان الفرع  3ش النبوى المهندس بلون  15الدور الرابع المندرة لبلى المنتزة االسكندرية
 - 92كريم احمد حسن السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :مجمع على الدين مكتب  322الدور  3مبنى ب

 32288وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 91السيد عالم عبدالحليم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19789وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان الشيخ زايد المحور المركزى سنتر كابيتل بيزنس بارن مبنى  B3الدور الثانى وحدة 224
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 - 92احمد محمود دمحم الصديك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :مركز خدمات الحى  2,1سنتر االردنيه محل 11

 32292وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 93مروة دمحم عبدربه السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  23699وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان مشروع  164عمارة رلم  59محل رلم  3الحى 11
 - 94كريم بدرالدين على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32277وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان عمارات المستمبل عمارة  212حى  12م 1الشيخ زايد
 - 95فريد حازم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،محل  13/14مول المعز  A4الشيخ زايد

 32294وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 96حشمت كمال اسحك ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21282وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان الحى الثانى المجاورة الخامسة عمارة  1362شمة 1
 - 97سعيد حمدى ابوالعنين على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32289وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :سنتر االسراء المحور المركزى بجوار التميز الحى الثانى
 - 98السيد عالم عبدالحليم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19789وفي تاريخ  22181112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الشيخ زايد المحور المركزى سنتر كابيتل بيزنس بارن مبنى  B3الدور الثانى وحدة 224
 - 99صفاء ذكرى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،اصبح العنوان الشيخ زايد ح 1مج 4اسواق التجارى محل 4

 5452وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 122تصحيح االسم ليصبح صفاء زكرى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  5452وفي تاريخ  22181113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان الشيخ زايد ح 1مج 4اسواق التجارى محل 4
 - 121احمد دمحم بهى الدين عواد الكومى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28264وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان المنطمه الصناعيه الثالثه مجمع االمل مبتى  1وحده 3
 - 122ابراهيم جاد الياس جاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :مكتب  121مجمع على الدين مبنى ج الحى 12

 32298وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 123مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9337وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح رئيسى اخر بنشاط لطع غيار السيارات بسمة تجارية الريس لبيع وتجارة لطع غيار السيارات براس مال
 122222بالعنوان الحى 6المحور الخدمى بين الحى 5،6سنتر وادى الملون الدور االرضى محل 14
 - 124دمحم عبداللطيف دمحم ابوالحارث  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  1مج  5مركز الدوحه التجارى محل 52,52

 32297وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان ,

 - 125وائل دمحم دمحم ابوسمره  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32299وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  18سنتر اللؤلؤه زايد الحى  1مج  2الشيخ زايد
 - 126هشام دمحم عامر ماضى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  7675وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان المطعة  416مخازن الشباب 322م المنطمة الصناعيه
 - 127حجاج عبدالسميع عبدالعال سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :حى  6مج  9سنتر الجهاز السويمه محل رلم 6

 32321وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان ,

 - 128مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9337وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى 6المحور الخدمى للحى 5،6سنتر وادى الملون الدور االرضى محل 14
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 - 129مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9337وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :له رئيسى بسمة تجارية عباد الرحمن لالستثمار العمارى بنشاط استثمار عمارى والمماوالت العامة وخدمة رجال
االعمال بالعنوان الحى السادس مشروع  129عمارة  41شمة 1
 32295وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 112اسالم دمحم الحريرى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  6سنتر وادى الملون

 - 111احمد دمحم اسامه دمحم سيف الدين العاصى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ  22181113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عمار رلم  214الدور الثانى شمه  4الحى  8مجاورة  35الشيخ زايد
 - 112سامح سعيد دمحم السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21278وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان الشيخ زايد الحى االول المجاورة الثانيه عمارة  16شمه 4
 - 113اشرف جمال دمحم مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  11262وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان محل  15سنتر المهندس مجاورة  11الحى 6
 - 114رضوان لالستراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32327وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عمار رلم 8برج 3شارع مكه المكرمه الحى 7برج االردنية
 - 115الحسين ابراهيم ميرغنى على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21142وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان الحى  8مجاورة  1عمار رلم  24/8المحور المركزى
 32326وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 116عبدالنبى سيد عبدالجيد سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سنتر االسراء بالزا لطعة  2/27محل 15و17

 32325وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 117احمد دمحم ابوضيف ابو شامه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل رلم  4سنتر المصطفى التجارى الحى 11

 32323وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 118دمحم النبوى دمحم فهمى غنيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ق  229امتداد الصناعية السادسة

 - 119عبدالرحمن محمود على السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مول مصر وحدة وحدة  IK12بين محل بيت روما وليبسى لندن
 - 122محمود كامل دمحم حسين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  29431وفي تاريخ  22181114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان مخازن الشباب 322م امتداد الصناعيه  6لطعة 459
 - 121نورا عزت ابراهيم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32317وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شارع دمحم فريد عمارة  2شمة  9مجاورة  2الحى المتميز حجرة
 - 122حسام مصطفى مرسى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سوق الجمله حديمة وسطى سنتر البرجيله محل 16

 32316وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 123جيهان محمود عبدهللا بيسونى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير 12/1 ، :شارع  1مول عز بالزا الشيخ زايد

 32322وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 124والء عبدالحميد دمحم شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى 7االميركية برج  5محل 74أ الدور االول

 32315وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 125اسامه جاد على عنان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32311وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :المحور المركزى سنتر المجد بجوار على الدين ليلة المدر محل 19
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 - 126حسين دمحم حسين رشوان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  8برج السفراء محل 4و 6المحور المركزى
 - 127ياسر خلف هالل زيدان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى السابع سنتر المختار محل 51

 32312وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 32318وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 128فدوى يسرى عبدالغفار الشيمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19618وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان الشيخ زايد بيفرلى هيلز مول تجارى 4محل 13بين المصرين
 32313وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 129دمحم جمعه مبارن الضيف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الشيخ زايد الحى  11مجاورة  3السويمة محل 5

 - 132محمود احمد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32319وفي تاريخ  22181115تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عمارة  341ش المحور المركزى الحى  2امام التوحيد والنور
 - 131حسين ابراهيم احمد الحاج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل رلم  1المستوى ب مشروع النخيل  2الحى 11
 - 132دمحم سعيد احمد لطب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى  12مج  1عمار 57

 32326وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف

 32324وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 23183وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 133دمحم مصطفى عبدالسميع دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :اصبح العنوان الحى  4مجاورة  1عمارة  57شمة 4

 - 134فضيات عمر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32321وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
محل  32مول رويال تاوز المحور المركزى خلف التوحيد والنور
 - 135نجالء الطنطاوى زكى حسانين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :ح  7مج  1عمارة  246شمه 1

 32323وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان ,

 - 136وائل حسين عبد السالم عمل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  6415وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح رئيسى اخر بنشاط مستلزمات رى بالتنميط (كوع وصلة ونماط) براس مال  12222بالعنوان لطعة  62مرحلة
ثانية ورشة مشروعات الشباب امتداد المنطمة الصناعية الخامسة
 - 137صاله الخولى للمزادات  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير 179 ، :ش  12الحى  5مج  1عمد ثانى

 32325وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 138محمود احمد حسن يوسف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سنتر مين مان المحور المركزى محل رلم  4أ

 32322وفي تاريخ  22181118تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 139دمحم عبدالحكيم عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ح 12مول سيتى ستارز مج  4محل 123

 32332وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142دمحم مصطفى السيد توفيك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32329وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  7مبنى  A2سوق المعز المركزى الشيخ زايد
 - 141كمال عبدالمحسن عنتر لطب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة رلم  254مخازن الشباب 322م

 8162وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 142حامد دمحم حامد دمحم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  5مركز سوتى مول محل 82

 32331وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
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 32336وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 143حسام دمحم سعيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة  36مخازن الشباب المنطمه الصناعيه

 - 144سيد حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  8658وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،تم اضافة فرع رئيسى اخر بنشاط تصنيع وتجميع ماكينات تعبئه وتغليف بالعنوان لطعه رلم  145مخازن الشباب 322م
 8658وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 145سيد حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،لطعة  145مخازن الشباب 322م

 - 146عادل عبد الحكيم عبدالمادر ابوسحلى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  2مجاورة  5لطعه 1264شمة 1
 - 147هشام دمحم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى  6سنتر االردنيه محل رلم  13الدور االرضى

 32335وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان ,

 32337وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 148كمال عبدالمحسن عنتر لطب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  8162وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تماضافة فرعبالعنوان لطعة رلم  254مخازن الشباب 322م المنطمه الصناعيه
 - 149دمحم ابو النور شريف حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :حى  1جولد مول مكتب  1الدور الثانى

 32332وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 152دمحم صابر امين صابر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  15179وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة رئيسى اخر بنشاط تجارة وتوزيع االدوات الصحية براس مال  52222بالعنوان  3شارع ترعه السواح جزيرة
دمحم الوراق
 - 151دمحم صابر امين صابر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  15179وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة رئيسى اخر بنشاط تجارة وتوزيع االدوات الصحية براس مال  52222بالعنوان  3شارع حمدى الفيومى
المزرعة بشتيل
 - 152دمحم عيد مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل رلم  14مبنى  H9مول تمرحنه هرم سيتى

 32327وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 153نرفان محمود ابراهيم عزمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير co166 ، :الكائن بالطابك االرضى مول مصر
 - 154سيد خلف سيد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع

 32347وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 23144وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 155سعيد عبدالمادر الزفزافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :سيتى ستار برج  3الدور  4مكتب 5

 32339وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 156سيد خلف سيد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  23144وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان الحى  6مج  7عمارة  129محل رلم 1
 - 157كمال سيد شلبى نعمان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32346وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى  7مشروع  EXIT 14محل  A/4الدور االرضى زايد
 - 158بهاء الدين عبدالرحمن السماحى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32343وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الحى  4سنتر المدينه التجارى مكتب 21أ الدور االول
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 - 159ضياء زهرى ابراهيم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32348وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :جنوب االحياء المنطمة العمرانيه مشروع جرند سيتى  17وحدة 18
 - 162دمحم عطيه عابد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32341وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى االول المجاورة االولى عمارة رلم  135البدروم
 - 161ازيا شطا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
المستمبل سنتر االردنيه محل  219دور 3

 32342وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اسكان

 - 162دمحم عبدالغفور ايمن السويعى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32352وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  38مبنى أ مجمع على الدين ليلة المدر الحى 12
 12752وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 163خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الثالجة الكبيرة سوق الجملة بمساحة 282متر

 - 164خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12752وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :له رئيسى بنشاط تجارة واستيراد وتصدير فاكهه بسمة تجارية الغالى لتجارة واستيراد الفاكهه بالعنوان سوق الجملة
عنبر  1فاكهة محل رلم
 - 165دمحم سالم عبدالمادر محمود حجاج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :عمار رلم  3شارع الصفوة ح  1مج  1الشيخ زايد

 32356وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان ,

 - 166عبدالوهاب صبحى عبدالوهاب امام  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :محل  47مركز الرابيه مشروع وادى الربيع السياحيه 3

 32354وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان ,

 - 167دمحم سامى دمحم رمزى دمحم حلمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32355وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل رلم  48مبنى  A2بسوق المعز روضه زايد الشيخ زايد
 - 168ساره على دمحم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير 96 ، :ش مجلس الدولة الحى الرابع مجاورة 1

 32353وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 169رامى عبدالهادى رزق راضى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  1مج  2ع  414شارع الشهداء محل 1
 - 172احمد حسين احمد مغازى الديب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  11سنتر النخيل  2محل 91ج
 - 171سعد عبدالفتاح على مرتضى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل  12المرحلة االولى مجمع االردنية ح7
 - 172احمد ناظم الكيالنى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى 7الشركة االردنية مرحلة  3وحدة 8

 32352وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان ,

 32351وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان ,

 32367وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 32368وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 173كمال زكى سناده شنودة  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  18572وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان محل رلم 11و  12الحى  7مجمع على الدين سيتى مول مبنى ج
 - 174ايمن جالل عبداللطيف صديك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل رلم  8سنتر صورة الحى المتميز
 - 175عبد الفتاح احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :محل أ عمار  548الفردوس الجيش امام دريم بارن

 32359وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 32361وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 176سلطان دمحم دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى العاشر سنتر النوران المجاورة الثالثة

 32362وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 177مجدى شكرى زكى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32278وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان عمرانية ثانية م  15/16بلون  3ع  14محل 1
 - 178خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12752وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة رئيسى اخر بنشاط ثالجة فاكهه براس مال  522222بالعنوان الثالجه الكبيرة سوق الجمله بمساحة 282متر
 - 179اشرف كمال يونس عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ح  3مج  1عمارة  57محل رلم 1
 - 182دمحم انس دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :حدائك اكتوبر مساكن دهشور سنتر  6محل 12

 32358وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 32363وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 181على صابر مصطفى السيسى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الشيخ زايد الحى  1مجاورة  4عمارة  119شمة 124

 32366وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 182رامى ابراهيم دمحم نجيب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32364وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :مشروع كابيتال بزنيس بارن وحدة ادارية  4-2الشيخ زايد
 - 183مصطفى حمدى عثمان ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19766وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان المحور المركزى الجزء الجنوبى مبنى بالزا لطعة  34المبنى االدارى والتجارى الشيخ زايد
 - 184نبيل الحسين يوسف الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير 4/159 ، :امتداد الصناعية السادسة المخازن

 32362وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 185عمرو مدبولى عبدالمنعم مدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32375وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :وحده رلم 4مول ريحانا بالزا شارع النزهة امام كمبوند الياسمين الشيخ زايد
 - 186وائل احمد عبدالحكيم عبدالممصود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :مخازن الشباب ق  198المنطمة الصناعية

 32371وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان ,

 - 187دمحم طالل نصرالدين بيومى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ص 3مجمع الصناع المتحدون ق  231ورشه 23

 32369وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 188صبرى خميس حسن صميده  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لب  745مخازن الشباب  322متر المنطمة الصناعية

 32377وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 189حنان عبدالرحيم حسين عبدالكريم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  12سنتر الفرج محل 23

 32373وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان ,

 - 192عمر ابن الخطاب الحسينى ابراهيم سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32376وفي تاريخ  22181126تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحده رلم  GRO 8وحده رلم  GRO 4بالطابك االرضى مول كارجو لطعة  45المحور المركزى
الجنوبى الشيخ زايد
 - 191دمحم عمر دمحم عمر موسى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32372وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى  12سنتر مين مان التجارى دور ارضى محل  A1الحى 12
 - 192حماده جمعه على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32379وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الحى  6محور خدمات الحى  6،5سنتر وادى الملون لطعة  25محل  19الدور االرضى
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 - 193سيد رمضان شعبان سعيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21646وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الرئيسى اخر بالعنوان الشيخ زايد الحى  16مول بدر الدين محل  12الدور االرضى بنشاط مطعم مشويات راس
ماله  1222جنية
 - 194نصرى كامل مسان ايوب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32372وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :سوق  8محل رلم 5ابنى بيتن السادس من اكتوبر بملن هيئة المجتمعات العمرانيه جهاز اكتوبر
 - 195نصرى كامل مسان ايوب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32372وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :له محل اخر بنشاط بمالة بعنوان المنشاه ش حمدهللا متفرع من ش صالح الدين بجوار بنن اسكندرية
 21646وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 196سيد رمضان شعبان سعيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :تم الغائه نهائيا

 - 197عبدالغفار محمود عبدالغفار عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32384وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :لطعه رلم ب المنطمة العمرانية الثانية محل رلم  5سنتر الخليل
 - 198مصطفى دمحم ماحى كمال غرابه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى االول مجاورة  5لطعة  1218شمة 4

 32383وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان ,

 - 199شيرين رمضان عبدالغفار السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :عمارة  4ص  16مجاورة  4شمة  6الشيخ زايد

 32386وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان ,

 32388وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 222مبارن محمود على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :رلم  11ع  5الحى  3مركز خدمات

 - 221ايمن خميس عبدالحفيظ صاوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :الحى  7ابراج على الدين سيتى مول مكتب رلم 5

 32389وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان ,

 - 222هبه صالح احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  3238وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،الحى الرابع المجاوره  3عمارة  666شارع مجلس الدولة محل رلم 3
 - 223حسان دمحم عسل عبد المطلب عبود عسل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32381وفي تاريخ  22181127تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الحى  1مجاورة  2ش السنترال عمارة  427محل  1الدور االرضى
 - 224محمود السعيد دمحم الشيخه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  11سنتر االردنية محل  135دور ثانى

 32387وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 225هويدا سيد مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ق  222مج  2ح  5بجوار بنن البركه

 32382وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 226دمحم كامل دمحم حسين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
 ،الحى  11التعاونيات مشروع  164عمارة  9محل 5

 32396وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:

 - 227عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالسيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :لطعة رلم  138حى  3بمخازن الشباب 322م

 12699وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 228ايمن حسن احمد مهران  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32395وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :ح  13سنتر الوجيه محل  A2الدور الثانى الشيخ زايد
 - 229محمود شعبان سعد ابو فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :المحور المركزى الحى  2مجاورة  1محل  2عمارة 42

 28224وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 212دمحم السيد عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى  12مج  3ع 14ب شمه  3الدور االول

 32422وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 211حسنى الكبابجى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  24852وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
اصبح العنوان الشيخ زايد داون تاون محل  6ارضى لطعه  29محور مركزى الجنوب
 - 212الجندى للمعادن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
مخازن الشباب 322م لطعة رلم 262

 32394وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :

 - 213وحيد حمدى حمدان الشاعر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ح 2سنتر االردنيه مرحله  1مبنى  3محل 118
 - 214دمحم مصطفى احمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :ح  12سنتر الفرج مج  2محالت 15-14-13

 32393وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 32422وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 215دمحم جمال دمحم سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32391وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رلم  121سنتر اللؤلوه الحى  1مجاورة  2الشيخ زايد
 - 216رامى سيد عثمان على عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
الـتأشير ، :الحى الخامس عمد اول ق  37مج  3شمه 3
 - 217مختارعمرعبدالموى جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم
وصف الـتأشير ، :وحدة رلم  12المجد مول الدور 2الحى 12

 32392وفي تاريخ  22181128تم تعديل العنوان  ,وصف

 32428وفي تاريخ  22181129تم تعديل العنوان ,

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد كمال على الفيل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  15928وفي تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه والتوريدات العموميه والتجارة لكل من الجرارات والمعدات الزراعيه
والسيارات والمتوسيكالت والدرجات البخارية ولطع غيارها ومهمات االطفاء والحريك والدفاع المدنى والمالبس واالدوات المنزليه
واالجهزه الكهربائيه واجزائها ومعدات النمل واالثاث والكمبيوتر ومستلزماته بالنسبه للكيماويات االيزاول النشاط االبعد الحصول
على الموافمات الالزمه من الجهات المختصه
 - 2حازم نوال اسماعيل فريد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  6498وفي تاريخ 22181124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط كوافير حريمى
 - 3حاتم عبدالعزيز عبدالحليم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28814وفي تاريخ 22181124تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط تنظيم حفالت وخدمه رجال اعمال وليموزين
 - 4رومانى عزت حليم عياد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  24787وفي تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط كافيه ومطعم
 - 5دمحم فتحى احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  26732وفي تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اصبح
النشاط سوبر ماركت
 - 6مجدى ابراهيم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  13866وفي تاريخ 22181127تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع
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 - 7دمحم زناتى دمحم سهيل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9245وفي تاريخ 22181127تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :بيع
وتجارة المصوغات والمجوهرات
 - 8ايمن خالد محمود عبدالظاهر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22696وفي تاريخ 22181128تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط كافيه وبالى ستيشن
 - 9شهاب الدين دمحم عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32179وفي تاريخ 22181128تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط توريد وصيانة ادوات طب اسنان
 - 12مهدى صابر عبدالنبى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12943وفي تاريخ 22181111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط تجارة وتوزيع التكيفات
 - 11دمحم السيد على حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  15574وفي تاريخ 22181111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط تجارة لطع استيراد فتيس
 - 12حشمت كمال اسحك ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21282وفي تاريخ 22181112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط توريدات ومماوالت كهربائة
 - 13دمحم يوسف دمحم محضية  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  261وفي تاريخ 22181112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط تجارة االدوات الكهربائيه واستيرادها
 - 14دمحم يوسف دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  261وفي تاريخ 22181112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اصبح
النشاط تجارة االدوات الكهربائيه واستيرادها
 - 15سامح سعيد دمحم السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21278وفي تاريخ 22181113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط مماوالت عامه وتوريدات عموميه
 - 16محمود على حسن عبدالرسول  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  26693وفي تاريخ 22181113تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط االستيراد فيما عدا الفمره  36من مجموعه  6ومجموعة 19
 - 17الشربينى لالنشاء والتعمير  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  23234وفي تاريخ 22181113تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط مماوالت عمومية وانشاءات ديكور وتوريدات عمومية
 - 18دمحم فضل عرفة بكر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12485وفي تاريخ 22181113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط مكتب استثمار عمارى
 - 19مصطفى عبدالعظيم توفيك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28832وفي تاريخ 22181114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط  /اوال  :تجارة ومستلزمات المنشات الصناعية  -والعدد واالدوات واالالت المكانيكية والكهربائية
وااللكترونية والكيميائية للمنشات الصناعية والطبية  -والعدد واالدوات واالالت والمعدات الخفيفة والثميلة  -وتوليد الطالة الكهربائية
من مولدات ومصادر الطالة المتجددة  -ولوحات التوزيع والكابالت الكهربائية والتوصيالت الكهربائية  -واحتياجات البتروكيماويات
والغاز الطبيعى  -والدفاع المدنى من اجهزة انذار ومعدات اطفاء الحرائك وشبكات االطفاء المتكاملة  -واالمن
 - 22مصطفى عبدالعظيم توفيك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28832وفي تاريخ 22181114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :الصناعى  -وتوريدات  ،ثانيا  :االعمال والخدمات الهندسية والصيانة والتركيب والحلول المتكاملة فى كال من مجال
صيامة وتركيب االلكتروميكانيكال (اعمال الكهرباء  -الميكانيكا  -االلكترونيات )  -فى مجال التحكم والموى الميكانيكية والكهربائية
 وفى مجال المولدات وتوليد الطالة الكهربائية والطالة الجديدة والمتجددة  -وفى مجال المشروعات البتروكيماويات والغاز -واعمال التبريد والتكييف  ،ثالثا  :االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية و المماوالت العامه والتحصيل لحساب الغير
 - 21دمحم يحيى سالم سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  14476وفي تاريخ 22181114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط توريد وتصنيع لوحات توزيع الكهرباء وميكانيكا وتجهيز المصانع الهندسيه
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 - 22جمعة مصطفى دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  21626وفي تاريخ 22181114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط تشغيل المعادن والتوريدات
 - 23فدوى يسرى عبدالغفار الشيمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19618وفي تاريخ 22181115تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط حدايد وبويات
 - 24اسالم عاشور مصطفى سيف النصر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  26226وفي تاريخ 22181115تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافة نشاط توريدات عمومية
 - 25رانيا عبدالفتاح سالم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22492وفي تاريخ 22181118تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط توريدات عمومية
 - 26سالمه اسماعيل جمعه حسين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22727وفي تاريخ 22181118تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط توريدات عموميه وتشغيل المعادن الخدمات االعالنيه موافمة امنيه برلم  2223فى 2218
 - 27منال فؤاد دمحم فؤاد الجمل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22585وفي تاريخ 22181118تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط صناعه شدات واسطمبات معدنيه لزوم تجميع مولدات الكهرباء ومضخات مياة وحالبات ابمار واالستيراد والتصدير
 - 28عبدهللا دمحم هندى درويش احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  29554وفي تاريخ 22181119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط كافية ومطعم
 - 29جيهان ابراهيم زكى حسين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  29892وفي تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط تنمية بشرية والدعاية والتدريب واالعالن (فيما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت) موافمة امنية رلم
 212لسنة 2218
 - 32وليد الدمحمى نصر الدمحمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  11627وفي تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط مهمات مكتبية وتصوير مستندات (خذف نشاط دار النشر والتوزيع)
 - 31حسام عبدالمنعم عبدالعال السباعى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28289وفي تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط المماوالت العامه والتوريدات والتركيبات االلكتروميكانيكه وتصنيع الهياكيل المعدنيه والجمالونات وتصنيع
خزانات المياه وشبكات المواسير وتصنيع انظمة الحمايه من الطرق المائى وتصنيع المرشحات الرمليه واالوعيه المضغوطه
وتصنيع الفلنشات ووصالت الحائط من الصلب الكربونى
 - 32عمر خالد احمد فرغلى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  24265وفي تاريخ 22181122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط توريد مواد غذائيه
 - 33سعيد ابراهيم فتوح  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9531وفي تاريخ 22181122تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اضافة
نشاط توريدات عمومية
 - 34كمال زكى سناده شنودة  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  18572وفي تاريخ 22181125تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط ساعات ونظارات خردوات اكسسورات
 - 35مصطفى حمدى عثمان ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19766وفي تاريخ 22181125تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اصبح النشاط مركز عناية السيارات
 - 36كامل نبيل كامل الصادق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  25713وفي تاريخ 22181127تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اصبح النشاط المماوالت العامه والتوريدات العموميه
 - 37عمرو عبدالمعطى عبدالرحمن مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  22973وفي تاريخ 22181129تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اصبح النشاط مكتب نمل ورحالت ومتعهد نمل عمال
ــــــــــــــــــــــ
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نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم سمير دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32216وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 2هشام صافى محمود دمحم الشامى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32224وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 3مايكل عوض نجيب حزين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32258وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4دمحم سعد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32274وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 5كريم احمد حسن السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32288وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 6دمحم سعيد احمد لطب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32324وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 7عادل عبد الحكيم عبدالمادر ابوسحلى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32335وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 8ضياء زهرى ابراهيم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32348وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 9اشرف كمال يونس عبدالحليم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32358وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 12عمر ابن الخطاب الحسينى ابراهيم سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32376وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11ايمن خميس عبدالحفيظ صاوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32389وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27678وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13احمد عبد المنعم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32255وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14الصغير للتوريدات العامه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32278وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 15امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27678وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 16عدلى عبدالمادر عبدالبصير عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32291وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 17عبدالنبى سيد عبدالجيد سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32326وفي تاريخ 22181114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 18ياسر خلف هالل زيدان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32318وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 19ساره على دمحم ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32353وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22سلطان دمحم دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32362وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21دمحم عمر دمحم عمر موسى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32372وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 22فكريه عبد المنصف يوسف جورج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32227وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 23ايمان زايدان الدردير محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32226وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 24والء دمحم عبدالظاهر بخيت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32279وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 25حجاج عبدالسميع عبدالعال سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32321وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 26سيد حسن احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  8658وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 27حماده جمعه على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32379وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 28الجندى للمعادن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32394وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 29وحيد حمدى حمدان الشاعر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32393وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32صيدليه د /رباب الدهشان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32238وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31احمد صديك دمحم عزب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32244وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 32الجوهرى فريش  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32262وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
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 - 33خالد يحيى اسماعيل مهران  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32271وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 34سلوى دمحم مصطفى ابوالعينين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32275وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 35احمد رضوان طه عوض  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32287وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 36محمود احمد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32319وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 37حسين ابراهيم احمد الحاج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32326وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 38هشام دمحم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32337وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 39بهاء الدين عبدالرحمن السماحى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32343وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42ايمن جالل عبداللطيف صديك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32359وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41عبد الفتاح احمد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32361وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 42االء مصطفى سعيد امين الطربانى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32222وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 43الحسين صالح الدين عبدالوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32284وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 44شريف حسين محمود السيد حسنين يوسف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32283وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 45مصطفى محمود مصطفى الزغبى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32293وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 46دمحم جمعه مبارن الضيف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32313وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 47دمحم عيد مصطفى على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32327وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 48نرفان محمود ابراهيم عزمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32347وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 49احمد حسين احمد مغازى الديب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32351وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 52سعد عبدالفتاح على مرتضى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32367وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 51احمد ناظم الكيالنى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32368وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 52دمحم جمال دمحم سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32391وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 53رامى سيد عثمان على عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32392وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 54احمد دمحم احمد السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32247وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 55طارق عطيه سالم عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32285وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 56اسالم دمحم الحريرى ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32295وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 57احمد دمحم اسامه دمحم سيف الدين العاصى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 58دمحم ابو النور شريف حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32332وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 59كمال سيد شلبى نعمان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32346وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 62نصرى كامل مسان ايوب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32372وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 61مصطفى دمحم ماحى كمال غرابه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32383وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 62شيرين رمضان عبدالغفار السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32386وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 63عبد الاله للمجمدات  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32212وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 64اميرة توفيك كامل ابولمر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32264وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 65فتحى السيد اسماعيل الشاذلى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32267وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 66اشرف حمادة سالمان حماده  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32261وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 67مرفت احمد تيمور على عزت  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  9337وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 68رضوان لالستراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32327وفي تاريخ 22181114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 69سعيد عبدالمادر الزفزافى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32339وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 72عبدالغفار محمود عبدالغفار عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32384وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 71دمحم مصطفى احمد سيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32422وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 72ايهاب دمحم شكرى الشوربجى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  27525وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 73هاجر الحسن جاد الرب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32266وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 74اسامه سعيد السيد جاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32265وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 75دمحم عبداللطيف دمحم ابوالحارث  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32297وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 76اسامه جاد على عنان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32311وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 77حسين دمحم حسين رشوان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32312وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 78كمال عبدالمحسن عنتر لطب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  8162وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 79خلف هللا غالى جاب هللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12752وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 82هويدا سيد مصطفى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32382وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 81ريهام عبدالباسط دمحم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32214وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 82صفوت عبد الحافظ طه على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32235وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 83ندى دمحم سعيد صالح على الموصفاوى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32243وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص

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

37

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 84دمحم حسن سيد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32251وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 85احمد محمود دمحم الصديك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32292وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 86جيهان محمود عبدهللا بيسونى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 87حسام دمحم سعيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32336وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 88دمحم عطيه عابد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32341وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 89نبيل الحسين يوسف الشيخ  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32362وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 92عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالسيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  12699وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 91طه سالمه عبدالحميد رزق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32212وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 92فضل امام عبدالحليم مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32221وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 93دمحم فاروق سيد سيد الفخرانى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32253وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 94احمد اسامه احمد حسين الخواص  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32257وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 95صيدلية  /شادى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32276وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 96دمحم النبوى دمحم فهمى غنيم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32323وفي تاريخ 22181114تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 97حسام مصطفى مرسى شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32316وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 98ازيا شطا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32342وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 99رامى ابراهيم دمحم نجيب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32364وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 122عمرو مدبولى عبدالمنعم مدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32375وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121دمحم كامل دمحم حسين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32396وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 122عماد احمد عبدهللا عبدالبالى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32219وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 123هشام دمحم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32252وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 124هيمن عبدهللا عبدالغنى عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32254وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 125ابراهيم جاد الياس جاد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32298وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 126هبه صالح احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  3238وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 127حسان دمحم عسل عبد المطلب عبود عسل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32381وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 128ايمن دمحم السيد على المط  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32217وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 129احمد دمحم عبدالحميد عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32256وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 112هانى فوزى لط سعد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32262وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 111ربيع مصرى عبدالوهاب احمد حربى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32282وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 112احمد دمحم ابوضيف ابو شامه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32325وفي تاريخ 22181114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 113والء عبدالحميد دمحم شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32315وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 114حامد دمحم حامد دمحم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32331وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 115دمحم عبدالغفور ايمن السويعى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32352وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 116وائل احمد عبدالحكيم عبدالممصود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32371وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 117محمود السعيد دمحم الشيخه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32387وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 118عبدالوهاب نصر عبدالوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32218وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص

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

39

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 119مينا جوزيف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32246وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 122طافه نصحى لبس منمريوس  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32259وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 121سعيد حمدى ابوالعنين على  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32289وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 122السيد عالم عبدالحليم عبدالدايم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  19789وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 123عبدالرحمن محمود على السيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ 22181114تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 124صبرى خميس حسن صميده  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32377وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 125حنان عبدالرحيم حسين عبدالكريم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32373وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 126دمحم السيد عبد الفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32422وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 127دمحم عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32231وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 128ادم احمد احمد المتولى فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32236وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 129اسامه حسين احمد الشبينى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32241وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 132ايمان عبدالبديع رشاد زكى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32272وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 131رضا عبدالصبور دمحم سالم الصفتى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32272وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 132صاله الخولى للمزادات  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32325وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 133محمود احمد حسن يوسف  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32322وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 134دمحم عبدالحكيم عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32332وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 135عبدالوهاب صبحى عبدالوهاب امام  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32354وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
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 - 136دمحم سامى دمحم رمزى دمحم حلمى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32355وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 137محمود شعبان سعد ابو فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  28224وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 138وهبى ستور  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32223وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 139وليد دمحم كامل زيان  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32237وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142مصطفى محمود عبدالرازق فرج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32269وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 141كريم بدرالدين على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32277وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 142فريد حازم محمود دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32294وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 143نورا عزت ابراهيم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32317وفي تاريخ 22181115تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 144نجالء الطنطاوى زكى حسانين  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32323وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 145دمحم مصطفى السيد توفيك  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32329وفي تاريخ 22181119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 146دمحم سالم عبدالمادر محمود حجاج  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32356وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 147دمحم انس دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32363وفي تاريخ 22181125تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 148دمحم طالل نصرالدين بيومى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32369وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 149ايمن حسن احمد مهران  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32395وفي تاريخ 22181128تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 152احمد ابراهيم احمد بطيخ  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32213وفي تاريخ 22181121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 151مؤمن زكريا احمد سعيد  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32225وفي تاريخ 22181124تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 152حمدى احمد دمحم احمد النجار  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32245وفي تاريخ 22181126تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 153ليلى جالل جويد مسعود الجمل  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32249وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 154محمود دمحم نجيب عبدالعزيز عصفور  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32281وفي تاريخ 22181111تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 155سعد على دمحم لتايه  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32292وفي تاريخ 22181112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 156وائل دمحم دمحم ابوسمره  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32299وفي تاريخ 22181113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 157فضيات عمر  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32321وفي تاريخ 22181118تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير:
خاص
 - 158رامى عبدالهادى رزق راضى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32352وفي تاريخ 22181122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 159مبارن محمود على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32388وفي تاريخ 22181127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 162مختارعمرعبدالموى جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك ليده برلم  32428وفي تاريخ 22181129تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان المانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1امال يحيى فرج عطيه  ،تاجر  ،سبك ليده برلم  27678وفي تاريخ 22181112تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير:
افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 22181121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  28452الى :اصبحت السمة التجارية كانكون
 ، - 2فى تاريخ 22181124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  17782الى :اصبحت السمه التجاريه صعيدى نت
 ، - 3فى تاريخ 22181124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  25319الى :اصبحت السمه التجاريه الفادى لتمنيات
الطباعة الحديثه
 ، - 4فى تاريخ 22181124 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  28814الى :اصبحت السمه التجاريه كوين
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 ، - 5فى تاريخ 22181125 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  7572الى :تصحيح االسم ليصبح صابر السيد بخيت
غالب
 ، - 6فى تاريخ 22181125 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  12732الى :اصبحت السمه التجاريه الرابح للمماوالت
 ، - 7فى تاريخ 22181126 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  28298الى :اصبحت السمة التجارية االرزاق باهلل
 ، - 8فى تاريخ 22181126 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  24787الى :اصبحت السمة زابلكون
 ، - 9فى تاريخ 22181127 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  9245الى :اصبحت السمة التجارية مؤسسة الزناتى
للمصوغات والمجوهرات
 ، - 12فى تاريخ 22181111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  32247الى :اصبحت السمه التجاريه انوار التمام
لتجارة المالبس الجاهزة
 ، - 11فى تاريخ 22181111 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21527الى :جيهان دمحم عبدالممصود دمحم
 ، - 12فى تاريخ 22181112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  32241الى :اصبحت السمه التجارية ارت مانيا
 ، - 13فى تاريخ 22181112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  13352الى :اصبح االسم  /محمود سيد دمحم صادق
دبور
 ، - 14فى تاريخ 22181112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21282الى :اصبحت السمة الفارس للمماوالت
 ، - 15فى تاريخ 22181113 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  5452الى :تصحيح االسم ليصبح صفاء زكرى
جرجس
 ، - 16فى تاريخ 22181113 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  27489الى :اصبحت السمه التجاريه اعمار المستمبل
للمماوالت العمومية
 ، - 17فى تاريخ 22181114 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21626الى :اصبحت السمه التجاريه االلصى
لتشغيل المعادن والتوريدات
 ، - 18فى تاريخ 22181118 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  22727الى :اصبحت السمه التجاريه وادى ام
لتشغيل المعادن والخدمات االعالنية
 ، - 19فى تاريخ 22181118 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  28786الى :اصبحت السمة التجارية ال يوجد
 ، - 22فى تاريخ 22181118 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  12363الى :اصبحت السمه التجارية الشهاب
للتسويك العمارى
 ، - 21فى تاريخ 22181121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  11627الى :اصبحت السمة التجارى كنترول برنت
المهمات المكتبية
 ، - 22فى تاريخ 22181121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  32275الى :اصبحت السمه التجاريه جلوبال وست
 ، - 23فى تاريخ 22181122 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  24265الى :اصبحت السمه التجاريه الرحمه
لتوريدالمواد الغذائيه
 ، - 24فى تاريخ 22181125 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  32295الى :اصبحت السمة التجارية السرور كافية
 ، - 25فى تاريخ 22181125 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  19766الى :اصبحت السمة التجارية ستار كاركير
STAR CARCARE
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 ، - 26فى تاريخ 22181125 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  29457الى :اصبحت السمه التجارية سوق مكه
المكرمه
 ، - 27فى تاريخ 22181126 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21324الى :اصبحت السمة التجاريه مسن فارما
 ، - 28فى تاريخ 22181127 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  18823الى :اصبحت السمه التجارية كواال
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد محمود دمحم الصديك وشركاه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 19848 :وفى تاريخ  22181125تم محو/شطب
السجل محو الشركه واستالم كل شرين كافة حموله
 - 2احمد شعبان عبدالرازق دمحم وشركاه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 24195 :وفى تاريخ  22181111تم
محو/شطب السجل محو فرع الشركه بموجب تاشيرة رلم  5572بتاريخ  7/11/2218مكتب حلوان 2
 - 3فاطمة توفيك عبدالسيد وشريكتها  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 22223 :وفى تاريخ  22181112تم محو/شطب
السجل محو الميد لفسخ الشركه واستالم كل شرين كافة حموله
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 - 4عمرو محمود محروس وشريكه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 12719 :وفى تاريخ  22181115تم محو/شطب
السجل محو الميد لتعديل كيان الشركة الى شركة مساهمه
 - 5عمرو محمود محروس وشريكته  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 12719 :وفى تاريخ  22181115تم محو/شطب
السجل محو الميد لتعديل كيان الشركة الى شركة مساهمه
 - 6عمرو محمود محروس وشريكه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 12719 :وفى تاريخ  22181115تم محو/شطب
السجل محو الميد لتعديل كيان الشركة الى شركة مساهمه
 - 7عمرو محمود محروس وشريكته  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 12719 :وفى تاريخ  22181115تم محو/شطب
السجل محو الميد لتعديل كيان الشركة الى شركة مساهمه
 - 8رفعت كمال اسحك وشريكه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 6912 :وفى تاريخ  22181118تم محو/شطب السجل
محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 9مطاعم سهران زرعى كمال اسحك ورفعت كمال اسحك  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 6912 :وفى تاريخ
 22181118تم محو/شطب السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 12رفعت كمال اسحك وشريكه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 6912 :وفى تاريخ  22181118تم محو/شطب
السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 11مطاعم سهران زرعى كمال اسحك ورفعت كمال اسحك  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 6912 :وفى تاريخ
 22181118تم محو/شطب السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 12شركة عمرو احمد على ابوالعنين وشركاه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 3177 :وفى تاريخ  22181118تم
محو/شطب السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 13دمحم عبدالمرضى وشركاه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 21629 :وفى تاريخ  22181119تم محو/شطب السجل
محو الميد لنمل الممر الى محافظة اخرى
 - 14احمد كمال وشركاه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 3296 :وفى تاريخ  22181121تم محو/شطب السجل محو
الميد لفسخ الشركة واستالم كل شرين كافة حموله
 - 15سارة صابر امين موسى وشريكه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 28236 :وفى تاريخ  22181126تم
محو/شطب السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حمولة
 - 16هشام دمحم السيد وشريكه  ،شركة تضامن سبك ليدها برلم  ، 27987 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب السجل
محو الميد واستالم كل شرين كافة حمولة
 - 17دمحم صديك دمحم عبد ربه وشريكه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 27816 :وفى تاريخ  22181127تم محو/شطب
السجل محوالميد واستالم كل شرين كافة حمولة
 - 18ورثة دمحم احمد ابراهيم كوهيه  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 22432 :وفى تاريخ  22181128تم محو/شطب
السجل محو االميد واستالم كل شرين كافة حموله
 - 19ابراهيم دمحم السيد اسماعيل وشريكته  ،توصية بسيطة سبك ليدها برلم  ، 22264 :وفى تاريخ  22181129تم
محو/شطب السجل محو الميد واستالم كل شرين كافة حموله
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
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 - 1على احمد الطحان وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  27827،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 2اصبح اسم الشركة ماجد عارف وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  24291،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 3ماجد عارف احمد مصطفى وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  24291،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 4رضا عامر ودمحم عامر شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  4232،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  5622220222،جنيه
 - 5رضا عامر وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  4232،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  5622220222،جنيه
 - 6رضا عامر ودمحم عامر توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  4232،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  5622220222،جنيه
 - 7رضا عامر وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  4232،وفي تاريخ  22181124،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  5622220222،جنيه
 - 8احمد مبرون احمد وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  18895،وفي تاريخ  22181125،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 9احمد مبرون احمد وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  18895،وفي تاريخ  22181125،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 12يسرى عزمى وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  25553،وفي تاريخ  22181125،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  192220222،جنيه
 - 11يسرى عزمى وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  25553،وفي تاريخ  22181125،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  192220222،جنيه
 - 12محمود عبدالمنعم غنيم وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16841،وفي تاريخ  22181126،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2222222.000،جنيه
 - 13اصبح اسم الشركة امانى انور دمحم هريدى وشركائها شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  8517،وفي تاريخ 22181128،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1622220222،جنيه
 - 14محسن شلبى وامانى انور شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  8517،وفي تاريخ  22181128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1622220222،جنيه
 - 15اصبح اسم الشركة امانى انور دمحم هريدى وشركائها توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  8517،وفي تاريخ 22181128،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1622220222،جنيه
 - 16محسن شلبى وامانى انور توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  8517،وفي تاريخ  22181128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1622220222،جنيه
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 - 17احمد دمحم دمحم رزق وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  26252،وفي تاريخ  22181128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3222220222،جنيه
 - 18فاضل رمضان عبدالحميد وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22822،وفي تاريخ  22181128،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  22222220222،جنيه
 - 19تعديل اسم الشركة ليصبح عبدالفتاح سعيد وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22822،وفي تاريخ  22181128،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  22222220222،جنيه
( شركة هاى الندز النشاء المشروعات والمنشأت التعليميه ) (
 - 22تعديل اسم الشركة ليصبح
عبدالفتاح سعيد السيد وشركاه) توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22822،وفي تاريخ  22181128،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  22222220222،جنيه
 - 21هيثم امين وشركائه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 22اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 23هيثم امين وشركائه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 24اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 25هيثم امين وشركائه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 26اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  19272،وفي تاريخ  22181111،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2252220222،جنيه
 - 27محمود دمحم محمود مصطفى وشركاه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  468،وفي تاريخ  22181111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3222220222،جنيه
 - 28اصبح اسم الشركة محمود دمحم محمود وشريكه عبدالخالك عبدالحميد سالم شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  468،وفي تاريخ
 22181111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3222220222،جنيه
 - 29اسامة مصطفى حسن مهنى وشريكه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  25162،وفي تاريخ  22181112،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2222220222،جنيه
 - 32احمد ابراهيم خليل وشريكته شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  6348،وفي تاريخ  22181115،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 31احمد ابراهيم وشركاه للخدمات التعليميه وتأهيل ذوى االحتياجات الخاصه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  6348،وفي
تاريخ  22181115،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 32اصبح االسم التجارى  /احمد ابراهيم وشريكته للخدمات التعليميه وتأهيل ذوى االحتياجات الخاصه شركة تضامن  ،سبك
ليدها برلم  6348،وفي تاريخ  22181115،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها
 1222220222،جنيه
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 - 33سيد ابوالغيط احمد وشريكه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  3193،وفي تاريخ  22181115،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  5222220222،جنيه
 - 34اصبح اسم الشركة المنير لالستثمار والتطوير العمارى توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  24939،وفي تاريخ
 22181121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12222220222،جنيه
 - 35اصبح اسم الشركة شركة المنير للمماوالت العامة والتطوير العمارى توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  24939،وفي تاريخ
 22181121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12222220222،جنيه
 - 36دمحم السيد احمد السيد وشركاه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  24939،وفي تاريخ  22181121،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12222220222،جنيه
 - 37عبدالمنعم حسن دمحم نصر وشريكه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16219،وفي تاريخ  22181121،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12222220222،جنيه
 - 38على دمحم البيومى لطب متولى وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  14255،وفي تاريخ  22181122،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  12222220222،جنيه
 - 39اصبح اسم الشركة هانى دمحم وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22221،وفي تاريخ  22181126،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3222220222،جنيه
 - 42هانى دمحم محمود يونس وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22221،وفي تاريخ  22181126،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3222220222،جنيه
 - 41احمد سامى عبدالكريم وشريكه توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  18237،وفي تاريخ  22181127،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
 - 42احمد سامى عبدالكريم وشريكه شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  18237،وفي تاريخ  22181127،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1222220222،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هانى حسنى مصطفى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  23229وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع لطعة  7المنطمة الصناعية المطوريين التوسعات الشمالية ارض بوالريس الصناعية
 - 2هانى حسنى مصطفى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  23229وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع لطعة  7المنطمة الصناعية المطوريين التوسعات الشمالية ارض بوالريس الصناعية
 - 3هانى حسنى مصطفى وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  23229وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع لطعة  7المنطمة الصناعية المطوريين التوسعات الشمالية ارض بوالريس الصناعية
 - 4هانى حسنى مصطفى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  23229وفي تاريخ  22181121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان لطعة  7المنطمة الصناعية المطوريين التوسعات الشمالية ارض بوالريس الصناعية
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 - 5على احمد الطحان وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :اصبح العنوان  32المنطمة الصناعية االولى -

 27827وفي تاريخ  22181124تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 6دمحم فتحى محى الدين مراد وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  27881وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان المطعه  62منطمة  75فدان المنطمه الصناعية ابورواش الكيلو  28طريك مصر اسكندريه
الصحراوى
 - 7احمد شفيك عبد العظيم ابراهيم البلشى وشريكه ( روود اليتس للتجارة الدولية )  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
وفي تاريخ  22181125تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه فرع بالعنوان محل  3دور ارضى طيبه جراند مول

22558

 - 8محمود عبدالمنعم غنيم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16841وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان الحى الرابع مركز المدينة التجارى الدور االول وحده 94
 - 9عبدالرحمن دمحم فراج وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  22148وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان المطعة  797المنطمة الصناعية ال  322متر
 - 12جالل عبدالحفيظ عبدالغفور وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16598وفي تاريخ  22181111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان محل  6بمنطمة النوبارية الطريك الصحراوى لطعة  423محطة  124وتعيين
احمد رشدى ثابت يس مواليد  21/3/2218مدير للفرع
 - 11دمحم على يوسف النجار وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16598وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان محل  6بمنطمة النوبارية الطريك الصحراوى لطعة  423محطة  124وتعيين احمد رشدى
ثابت يس مواليد  21/3/2218مدير للفرع
 - 12جالل عبدالحفيظ عبدالغفور وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16598وفي تاريخ  22181111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعيين رجب خيرى عبدالباسط فواز مدير للفرع الكائن شارع البستان متفرع من شارع البطل احمد
عبد العزيز بندر تال منوفية
 - 13دمحم على يوسف النجار وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  16598وفي تاريخ  22181111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعيين رجب خيرى عبدالباسط فواز مدير للفرع الكائن شارع البستان متفرع من شارع البطل احمد عبد العزيز
بندر تال منوفية
 - 14مصطفى فهمى وشريكه فوزى ذكى  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  4419وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان مجمع مبارن لطعة  146وحدة  227المنطمة الصناعية الثالثة
 - 15احمد دمحم الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع
 - 16فور ايه نيو تريشن  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع

 21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 17دمحم احمد الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :الغاء فرع بالعنوان لطعة  322منطمة الشباب

 21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 18احمد دمحم الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :الغاء فرع بالعنوان لطعة  322منطمة الشباب

 21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 19دمحم احمد الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان  243المنطمة الصناعية الثالثة محور خدمى ثانى
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 - 22احمد دمحم الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان  243المنطمة الصناعية الثالثة محور خدمى ثانى
 - 21دمحم احمد الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان الطابك االرضى مبنى  4لطعة  136المنطمة الصناعية الثالثة
 - 22احمد دمحم الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اضافة فرع بالعنوان الطابك االرضى مبنى  4لطعة  136المنطمة الصناعية الثالثة
 - 23احمد دمحم الشامى وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :تم الغاء الفرع

 21277وفي تاريخ  22181113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 24ابراهيم عبدالمنعم عبدالرحيم دمحم وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  29961وفي تاريخ  22181114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان المنطمة السياحيه السادس عمار  177شمه رلم 8
 - 25دمحم عبدالمرضى وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبك ليدها برلم  21629وفي تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح العنوان معرض بالدور االرضى عمار رلم 15أ ابو السرور البكرى منشية البكرى مصر الجديدة
 - 26شركة الحجاز للتنمية العمارية والمماوالت (سمير عبدالعزيز وشركاه)  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  1271وفي
تاريخ  22181119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان ستار مول المطعة ج خدمات حدائك الفردوس
 - 27الحجاز للتنمية العمارية سمير عبدالعزيز وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  1271وفي تاريخ  22181119تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان ستار مول المطعة ج خدمات حدائك الفردوس
 - 28هيرميس للوساطة فى االوراق المالية  ،شركة مساهمة  ،سبك ليدها برلم  12716وفي تاريخ  22181119تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان  22ش طلعت حرب  8طريك الحرية العطارين االسكندرية
 - 29هيرميس للوساطة فى االوراق المالية  ،شركة مساهمة  ،سبك ليدها برلم  12716وفي تاريخ  22181119تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعيين عالء شعبان حسن لاسم مدير لفرع سموحه سجل رلم  186514االسكندرية بالعنوان121ش
سالمة حسن عالم سموحه
 - 32دمحم رشاد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع 13ج اسكان الشباب السوق المديم الحى السادس
 - 31اصبح اسم الشركة وجيه عواد سيد معوض وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ 22181122
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع 13ج اسكان الشباب السوق المديم الحى السادس
 - 32دمحم رشاد وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ  22181122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع 13ج اسكان الشباب السوق المديم الحى السادس
 - 33اصبح اسم الشركة وجيه عواد سيد معوض وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ 22181122
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح عنوان الفرع 13ج اسكان الشباب السوق المديم الحى السادس
 - 34هيرميس للوساطة فى االوراق المالية  ،شركة مساهمة  ،سبك ليدها برلم  12716وفي تاريخ  22181126تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان العمار رلم  129شارع جامعة االزهر الحموليين
 - 35هيرميس للوساطة فى االوراق المالية  ،شركة مساهمة  ،سبك ليدها برلم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع بالعنوان 24ش وادى النيل المهندسين
 - 36مادونا مراد و عال السما  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان  4ش فاروق عامر

 12716وفي تاريخ  22181126تم تعديل

 24521وفي تاريخ  22181126تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 37والء محمود سمير دمحم وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  26343وفي تاريخ  22181127تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان شمة رلم  12بالدور الرابع بعد االرضى بتلبرج رلم  3مول سيتى ستار
 - 38شركة مصطفى احمد على فرج وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبك ليدها برلم  18714وفي تاريخ  22181128تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اصبح العنوان مركز المعز التجارى محل رلم  19شارع المريه السياحيه االولى
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اصبح اسم الشركة سيد دمحم مصطفى دمحم وشريكته  ،شركة تضامن حذف نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  25377وفي
تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2سيد دمحم مصطفى دمحم وشريكه  ،شركة تضامن حذف نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  25377وفي تاريخ 22181121تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3اصبح اسم الشركة ماجد عارف وشركاه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط تصدير  ،سبك ليدها برلم  24291وفي تاريخ
22181124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 4ماجد عارف احمد مصطفى وشريكه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط تصدير  ،سبك ليدها برلم  24291وفي تاريخ
22181124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 5وائل سليمان عبدالمنعم وشركاه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة وشراء وبيع وتمسيم
االراضى بغرض البناء عليها ومدها بالمرافك االساسية (كهرباء  ،مياه  ،غاز  ،صرف الخ) وتجهيز االراضى بمرافك البنية
االساسية (مياه كهرباء  ،صرف صحى  ،تليفونات طرق  ،غاز) واستغاللها بالتملين او االيجار و تنسيك الحدائك والطرق والميادين
وشراء او بيع او تاجير وامتالن االراضى بهدف تمسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد الامة
المنشات عليها المبانى والوحدات  ،سبك ليدها برلم  27338وفي تاريخ 22181124تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية
بسيطة
 - 6وائل سليمان عبدالمنعم وشركاه  ،توصية بسيطة السكنية واالدارية والتجارية والترفيهية لتمليكها او ايجارها او ادارتها او
استغاللها لحسابها او لحساب الغير واعمال االدارة والتنفيذ لمشروعات صناعية ومشروعات الخدمات والمرافك على اختالف
انشطتها واعادة الهيكلة الفنية واالدارية للمصانع والامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والمتحركة والكافيتريات  ،استصالح وتجهيز
االراضى بالمرافك االساية التى تجعلها لابله لالستزراع وكذلن استزراع االراضى المستزرعة وتمليكها او تمسيمها او ايجارها
والتوكيالت التجارية واستغالل وتاجير وادارة الشواطئ والتطوير العمارى  ،سبك ليدها برلم  27338وفي تاريخ 22181124تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 7احمد شفيك عبد العظيم ابراهيم البلشى وشريكه ( روود اليتس للتجارة الدولية )  ،شركة تضامن اصبح النشاط تجارة كماليات
واكسسوارات السيارات والتصدير والتوكيالت التجاريه  ،سبك ليدها برلم  22558وفي تاريخ 22181125تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 8احمد عبدالسالم سالم وشريكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية والميام باعمال الصيانة
واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  9474وفي تاريخ
22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 9تعديل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه  ،شركة تضامن اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية
والميام باعمال الصيانة واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم 9474
وفي تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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 - 12اصبح االسم  /احمد عبدالسالم وشريكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية والميام
باعمال الصيانة واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  9474وفي
تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11احمد عبدالسالم سالم وشريكه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية والميام باعمال الصيانة
واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  9474وفي تاريخ
22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12تعديل اسم الشركة لتصبح احمد عبدالسالم وشركاه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية
والميام باعمال الصيانة واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم 9474
وفي تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13اصبح االسم  /احمد عبدالسالم وشريكه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط التعبئة فى االغراض الصناعية والتعدنية والميام
باعمال الصيانة واالستشارات الفنية فى االغراض الصناعية والتعدينية والغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  9474وفي
تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 14عبدالرحمن دمحم فراج وشركاه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط جميع اعمال المماوالت المتكاملة والامه وتشغيل مصنع
لصناعة االثاث الخشبى والمعدنى  ،سبك ليدها برلم  22148وفي تاريخ 22181127تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية
بسيطة
 - 15احمد حسين عبدالمجيد وشريكته  ،توصية بسيطة اصبح النشاط دعاية واعالن وتنظيم مؤتمرات واستتشارات وتدريب (
موافمة امنية رلم  3لسنة  )2218والتصدير وتوريد خضار وفاكهه ومهمات سالمه وصحة مهنية وتوريد مهمات البناء ومعدات ،
سبك ليدها برلم  28256وفي تاريخ 22181127تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 16احمد دمحم دمحم رزق وشركاه  ،توصية بسيطة اصبح النشاط تجارة وتوريد مستلزمات ومهمات المصانع واالنظمه الصناعية
والمماوالت  ،سبك ليدها برلم  26252وفي تاريخ 22181128تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 17مصطفى فهمى وشريكه فوزى ذكى  ،شركة تضامن اضافة نشاط تصنيع منظفات صناعية سائلة ومنظفات بمطهر  ،سبك
ليدها برلم  4419وفي تاريخ 22181113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 18ايمان زكى ابو زيد اسماعيل وشركائها  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  19825وفي تاريخ
22181115تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 19تعديل االسم التجارى للشركة ليصبح ايمان زكى ابو زيد اسماعيل وشريكها  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد  ،سبك
ليدها برلم  19825وفي تاريخ 22181115تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 22اصبح اسم الشركة كمال احمد دمحم حميده وشريكته ايمان زكى ابوزيد اسماعيل  ،شركة تضامن الغاء نشاط االستيراد ،
سبك ليدها برلم  19825وفي تاريخ 22181115تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 21شركة الحجاز للتنمية العمارية والمماوالت (سمير عبدالعزيز وشركاه)  ،شركة تضامن الغاء نشاط بيع وصيانة جميع انواع
السيارات  ،سبك ليدها برلم  1271وفي تاريخ 22181119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 22الحجاز للتنمية العمارية سمير عبدالعزيز وشركاه  ،شركة تضامن الغاء نشاط بيع وصيانة جميع انواع السيارات  ،سبك
ليدها برلم  1271وفي تاريخ 22181119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 23دمحم دمحم دمحم عوكل وشريكه  ،شركة تضامن اصبح النشاطن تصنيع اكياس وشنط وروالت بالستين  ،سبك ليدها برلم
 32268وفي تاريخ 22181119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 24عبدالمنعم حسن دمحم نصر وشريكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط التصدير وخدمات النمل  ،سبك ليدها برلم  16219وفي
تاريخ 22181121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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 - 25حسين دمحم بدوى عثمان وشريكه  ،شركة تضامن حذف نشاط االستيراد  ،سبك ليدها برلم  16322وفي تاريخ
22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 26اصبح اسم الشركة هانى دمحم وشريكه  ،توصية بسيطة حذف نشاط االستيراد والتصدير  ،سبك ليدها برلم  22221وفي
تاريخ 22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 27هانى دمحم محمود يونس وشريكه  ،توصية بسيطة حذف نشاط االستيراد والتصدير  ،سبك ليدها برلم  22221وفي تاريخ
22181126تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان المانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1يسرى عزمى وشركاه  ،سبك ليدها برلم  25553وفي تاريخ 22181125تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 2اصبح اسم الشركة نوبية فرحات ومصطفى كمال  ،سبك ليدها برلم  21335وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان
المانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 3شركة نبوية فرحات وشريكها  ،سبك ليدها برلم  21335وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 4اصبح اسم الشركة امانى انور دمحم هريدى وشركائها  ،سبك ليدها برلم  8517وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان
المانونى  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 5محسن شلبى وامانى انور  ،سبك ليدها برلم  8517وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 6محسن شلبى وامانى انور  ،سبك ليدها برلم  8517وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 7اصبح اسم الشركة امانى انور دمحم هريدى وشركائها  ،سبك ليدها برلم  8517وفي تاريخ 22181128تم تعديل الكيان
المانونى  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 8دمحم رشاد وشريكه  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ 22181122تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف التأشير :شركة
تضامن
 - 9اصبح اسم الشركة وجيه عواد سيد معوض وشريكه  ،سبك ليدها برلم  17717وفي تاريخ 22181122تم تعديل الكيان
المانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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 - 12احمد سامى عبدالكريم وشريكه  ،سبك ليدها برلم  18237وفي تاريخ 22181127تم تعديل الكيان المانونى  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  22181124 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  24291الى :اصبح اسم الشركة
ماجد عارف وشركاه
 ، - 2فى تاريخ  22181125 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  32272الى :اصبح اسم الشركة
احمد رمضان دمحم خليفه وشركاه
 ، - 3فى تاريخ  22181126 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  18721الى :صبحى ابراهيم السيد
المليجى وشريكه
 ، - 4فى تاريخ  22181128 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21335الى :اصبح اسم الشركة
نوبية فرحات ومصطفى كمال
 ، - 5فى تاريخ  22181128 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  21335الى :اصبح اسم الشركة
نوبية فرحات ومصطفى كمال
 ، - 6فى تاريخ  22181128 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  8517الى :اصبح اسم الشركة امانى
انور دمحم هريدى وشركائها
 ، - 7فى تاريخ  22181128 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  8517الى :اصبح اسم الشركة امانى
انور دمحم هريدى وشركائها
 ، - 8فى تاريخ  22181128 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  8517الى :اصبح اسم الشركة امانى
انور دمحم هريدى وشركائها
 ، - 9فى تاريخ  22181128 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  8517الى :اصبح اسم الشركة امانى
انور دمحم هريدى وشركائها
 ، - 12فى تاريخ  22181128 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  22952الى :اصبح اسم الشركة نها
بكر دمحم ابو الوفا وشركائها
 ، - 11فى تاريخ  22181111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  19251الى :اصبح اسم الشركة دمحم
عبده وشركاه
 ، - 12فى تاريخ  22181111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  468الى :اصبح اسم الشركة
محمود دمحم محمود وشريكه عبدالخالك عبدالحميد سالم
 ، - 13فى تاريخ  22181113 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  12692الى :اصبح اسم الشركة
عمر محمود عمر هالل وشركاه
 ، - 14فى تاريخ  22181113 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  12692الى :اصبح اسم الشركة
عمر محمود عمر هالل وشركاه
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 ، - 15فى تاريخ  22181115 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  19825الى :اصبح اسم الشركة
كمال احمد دمحم حميده وشريكته ايمان زكى ابوزيد اسماعيل
 ، - 16فى تاريخ  22181118 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  24243الى :اصبح اسم الشركة
احمد مجدى مرزوق الطنطاوى وشركاه
 ، - 17فى تاريخ  22181121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المميدة برلم  24939الى :اصبح اسم الشركة
المنير لالستثمار والتطوير العمارى
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سيد دمحم مصطفى دمحم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع والمسئوليه امام الجهات الرسمية والتعامل
مع البنون والتوليع على الشيكات التى تصدر باسم الشركة للشرين (سيد دمحم مصطفى دمحم) وذلن على جميع التعامالت الخاصة
بادارة شئون الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبغير حصر وكذلن فيما يخص التوليع على الشيكات بالسحب
اوااليداع وكذلن كافة التعامالت البنكية والتوليع على عمود الرهن او االلتراض او التسهيالت االئتمانية وكذلن البيع اوالشراء
والتوليع على عمود البيع والشراء الخاصة  ،تاريخ  22181121 :برلم 25377
 - 2سيد دمحم مصطفى دمحم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع والمسئوليه امام الجهات الرسمية والتعامل
مع البنون والتوليع على الشيكات التى تصدر باسم الشركة للشرين (سيد دمحم مصطفى دمحم) وذلن على جميع التعامالت الخاصة
بادارة شئون الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وبغير حصر وكذلن فيما يخص التوليع على الشيكات بالسحب
اوااليداع وكذلن كافة التعامالت البنكية والتوليع على عمود الرهن او االلتراض او التسهيالت االئتمانية وكذلن البيع اوالشراء
والتوليع على عمود البيع والشراء الخاصة  ،تاريخ  22181121 :برلم 25377
 - 3سيد دمحم مصطفى دمحم شركة تضامن مدير و شرين باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكية من والى الشركة وله حك
التوليع على عمد الرهن التجارى وكذا عمود الرهون التجارية التكميلية وعمود زيادة المماومات المادية وزيادة الضمانات للرهن
الرسمى التجارى وعمود نمل الممر المرهون وعمود تعديل البيانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثيك فى استخراج كافة االوراق
الالزمة ال جراء الرهن الرسمى التجارى وكذا تمديم واستالم الطلبات منه والى مكاتب السجل التجارى وله حك فى كفالة الغير وله
حك تفويض او توكيل الغير فى كل ابو بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181121 :برلم 25377
 - 4سيد دمحم مصطفى دمحم شركة تضامن مدير و شرين باصول الشركة واتخاذ اجراءات نمل الملكية من والى الشركة وله حك
التوليع على عمد الرهن التجارى وكذا عمود الرهون التجارية التكميلية وعمود زيادة المماومات المادية وزيادة الضمانات للرهن
الرسمى التجارى وعمود نمل الممر المرهون وعمود تعديل البيانات امام مصلحة الشهر العمارى والتوثيك فى استخراج كافة االوراق
الالزمة ال جراء الرهن الرسمى التجارى وكذا تمديم واستالم الطلبات منه والى مكاتب السجل التجارى وله حك فى كفالة الغير وله
حك تفويض او توكيل الغير فى كل ابو بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181121 :برلم 25377
 - 5دخول الشرين عاطف على احمد الطحان شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد
على احمد الطحان) و() و() و(دمحم محمود دمحم الجناينى)  ،تاريخ  22181124 :برلم 27827
 - 6دخول الشرين دمحم محمود دمحم الجناينى شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد
على احمد الطحان) و() و() و(دمحم محمود دمحم الجناينى)  ،تاريخ  22181124 :برلم 27827
 - 7على احمد على احمد الطحان شركة تضامن مدير غير شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد على احمد
الطحان) و() و() و(دمحم محمود دمحم الجناينى)  ،تاريخ  22181124 :برلم 27827
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 - 8دخول الشرين عاطف على احمد الطحان شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد
على احمد الطحان ) و(محمود على احمد الطحان) و(عاطف على احمد الطحان) و(دمحم محمود دمحم الجناينى) مجتمعين او منفردين
كما لهما حك بيع وشراء اصول الشركة والتعامل مع البنون واجراء كافة المعامالت البنكية مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 22181124برلم 27827
 - 9دخول الشرين دمحم محمود دمحم الجناينى شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد
على احمد الطحان ) و(محمود على احمد الطحان) و(عاطف على احمد الطحان) و(دمحم محمود دمحم الجناينى) مجتمعين او منفردين
كما لهما حك بيع وشراء اصول الشركة والتعامل مع البنون واجراء كافة المعامالت البنكية مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 22181124برلم 27827
 - 12على احمد على احمد الطحان شركة تضامن مدير غير شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء (على احمد على
احمد الطحان ) و(محمود على احمد الطحان) و(عاطف على احمد الطحان) و(دمحم محمود دمحم الجناينى) مجتمعين او منفردين كما
لهما حك بيع وشراء اصول الشركة والتعامل مع البنون واجراء كافة المعامالت البنكية مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 22181124برلم 27827
 - 11ماجد عارف احمد مصطفى توصية بسيطة مدير و شرين * دخول عدد اربعة شركاء موصيين مذكورين بالعمد ** اصبح
له حك االدارة والتوليع فى كافة المسائل المتعلمة بتحميك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها ويشمل التوليع امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والتوليع لدى البنون وفتح حسابات للشركة بها وااليداع والسحب واصدار الشيكات باسم الشركة وله حك
توكيل من يشاء فى بعض او جميع ما سبك بما فى ذلن توكيل الشركاء الموصين او غيرهم فى جميع المعامالت البنكية  ،تاريخ :
 22181124برلم 24291
 - 12ماجد عارف احمد مصطفى توصية بسيطة مدير و شرين * دخول عدد اربعة شركاء موصيين مذكورين بالعمد ** اصبح
له حك االدارة والتوليع فى كافة المسائل المتعلمة بتحميك اغراض الشركة ومباشرة نشاطها ويشمل التوليع امام كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والتوليع لدى البنون وفتح حسابات للشركة بها وااليداع والسحب واصدار الشيكات باسم الشركة وله حك
توكيل من يشاء فى بعض او جميع ما سبك بما فى ذلن توكيل الشركاء الموصين او غيرهم فى جميع المعامالت البنكية  ،تاريخ :
 22181124برلم 24291
 - 13عامر دمحم ابو بكر ابراهيم عامر شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج
عدد  2شركاء موصيين مذكورين بالعمد واستالمهم كافه حمولهم *** ودخول  4شركاء موصيين مذكورين بالعمد  ،تاريخ :
 22181124برلم 4232
 - 14عامر دمحم ابو بكر ابراهيم عامر شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج
عدد  2شركاء موصيين مذكورين بالعمد واستالمهم كافه حمولهم *** ودخول  4شركاء موصيين مذكورين بالعمد  ،تاريخ :
 22181124برلم 4232
 - 15عامر دمحم ابو بكر ابراهيم عامر توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج
عدد  2شركاء موصيين مذكورين بالعمد واستالمهم كافه حمولهم *** ودخول  4شركاء موصيين مذكورين بالعمد  ،تاريخ :
 22181124برلم 4232
 - 16عامر دمحم ابو بكر ابراهيم عامر توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ** وخروج
عدد  2شركاء موصيين مذكورين بالعمد واستالمهم كافه حمولهم *** ودخول  4شركاء موصيين مذكورين بالعمد  ،تاريخ :
 22181124برلم 4232
 - 17هشام عبدالممصود جبر الخولى توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله واستالمه
مافه حموله  ،تاريخ  22181124 :برلم 27338
 - 18دخول الشرين نبيل عبدالعال احمد شرف توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله
واستالمه مافه حموله  ،تاريخ  22181124 :برلم 27338
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 - 19هشام عبدالممصود جبر الخولى توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح حك االدارة والتوليع على معامالت الشركة كال من
(وائل سليمان عبدالمنعم دمحم) و(عادل عبدالعظيمعلى شرف) و(نبيل عبدالعال احمد شرف) وبحضور اى اثنين من االعضاء
مجتمعين وليس منفردين على جميع معامالت الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتحت عنوانها ولهم حك االلتراض
والرهن  ،تاريخ  22181124 :برلم 27338
 - 22دخول الشرين نبيل عبدالعال احمد شرف توصية بسيطة مدير و شرين * اصبح حك االدارة والتوليع على معامالت
الشركة كال من (وائل سليمان عبدالمنعم دمحم) و(عادل عبدالعظيمعلى شرف) و(نبيل عبدالعال احمد شرف) وبحضور اى اثنين من
االعضاء مجتمعين وليس منفردين على جميع معامالت الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتحت عنوانها ولهم حك
االلتراض والرهن  ،تاريخ  22181124 :برلم 27338
 - 21عبد الفتاح بيومى عبد الفتاح ابوليله شركة تضامن مدير و شرين * تم تعديل صفته من ضرين موصى الى شرين
متضامن ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء الخمسة المتضامنين مجتمعين او منفردين كما لهم حك اجراء كافه المعامالت
البنكية مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  22181125 :برلم 18895
 - 22عبد الفتاح بيومى عبد الفتاح ابوليله توصية بسيطة مدير و شرين * تم تعديل صفته من ضرين موصى الى شرين
متضامن ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء الخمسة المتضامنين مجتمعين او منفردين كما لهم حك اجراء كافه المعامالت
البنكية مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  22181125 :برلم 18895
 - 23شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 24شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 25السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 26السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 27دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 28دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 29شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 32شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 31السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 32السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 32272
 - 33دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181125 :برلم 32272
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 - 34دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 35شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 36شناوى جاد المولى سيد حسن توصية بسيطة شرين متخارج * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 37السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 38السيد اسماعيل احمد اسماعيل توصية بسيطة شرين متخارج * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 39دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 42دخول الشرين احمد رمضان دمحم خليفه توصية بسيطة مدير و شرين * له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع اصول
ومنموالت الشركة والسيارات والعمارات واالراضى والمبانى المملوكة لها والتنازل عنها لنفسه او للغير وتوكيل الغير وحك ادارتها
وتاجيرها لنفسه والغير  ،تاريخ  22181125 :برلم 32272
 - 41احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 42احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 43ماهر عثمان صالح عثمان شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 44ماهر عثمان صالح عثمان توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 45يسرى عزمى على شمس الدين شركة تضامن مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 46يسرى عزمى على شمس الدين توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 47احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 48احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
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 - 49ماهر عثمان صالح عثمان شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 52ماهر عثمان صالح عثمان توصية بسيطة شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 51يسرى عزمى على شمس الدين شركة تضامن مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 52يسرى عزمى على شمس الدين توصية بسيطة مدير و شرين * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181125برلم 25553
 - 53احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع شركة تضامن شرين متخارج * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين
موصى مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 54احمد دمحم عبدالمنعم عبدالسميع توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين
موصى مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 55ماهر عثمان صالح عثمان شركة تضامن شرين متخارج * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين موصى
مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 56ماهر عثمان صالح عثمان توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين موصى
مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 57يسرى عزمى على شمس الدين شركة تضامن مدير و شرين * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين
موصى مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 58يسرى عزمى على شمس الدين توصية بسيطة مدير و شرين * اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ** دخول شرين
موصى مذكور اسمه بالعمد  ،تاريخ  22181125 :برلم 25553
 - 59محمود عبدالمنعم غنيم اسماعيل شركة تضامن مدير و شرين * اصبح حك االدارة والتوليع للشرين (محمود عبدالمنعم
غنيم اسماعيل) منفردا وكذلن له حك االلتراض باسم الشركة وله حك التعامل مع بالبنون وصرف وايداع المبالغ الخاصة بالشركة
وتوليع على عمود الرهن وكذلن فن الرهن بالبنون وحك التوليع على كافه العمود امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية
وجميع التعامالت التجارية التى تخص الشركة سواء بالبيع او الشراء وله الحك فى ان يفوض غيره فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ
 22181126 :برلم 16841
 - 62احمد عبدالسالم حسينى سالم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك
بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 61احمد عبدالسالم حسينى سالم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك
بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 62احمد عبدالسالم حسينى سالم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك

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

59

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 63احمد عبدالسالم حسينى سالم توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك
بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 64احمد عبدالسالم حسينى سالم توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك
بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 65احمد عبدالسالم حسينى سالم توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله فى ذلن كافة
الصالحيات والتوليع عن الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلن فيما يتعلك
بالتعامالت والتصرفات الخاصة برهن او بيع عمارات وموجودات واصول ومنموالت وسيارات الشركة او االلتراض باسم الشركة
فله ايضا الحك فى الميام بها منفردا وتكون نافذة فى حك الشركة سواء فى مواجهة الشركاء او فى مواجهة الغير ويجوز له توكيل او
تفويض الغير فى التوليع نيابة عنه فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181126 :برلم 9474
 - 66حازم عالء الدين عبدالمنعم غريب شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181126برلم 18721
 - 67حازم عالء الدين عبدالمنعم غريب شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181126برلم 18721
 - 68حازم عالء الدين عبدالمنعم غريب شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181126برلم 18721
 - 69حازم عالء الدين عبدالمنعم غريب شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181126برلم 18721
 - 72دمحم رمضان جبر ماضى توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وله حك بيع وشراء
اصول وممتلكات الشركة وله حك التعامل مع البنون باسم الشركة فى السحب وااليداع وفتح الحسابات والرهن وااللتراض منفردا
وله حك توكيل او تفويض الغير  ،تاريخ  22181127 :برلم 24419
 - 71محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 72محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 73محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 74محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
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 - 75امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 76امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 77دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 78دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 79دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 82دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 81دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 82دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 83دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 84دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 85دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 86دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 87دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 88دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 89امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 92امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 91دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
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 - 92دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 93دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 94دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 95محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 96محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 97محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 98محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 99امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير و شرين * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 122امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير و شرين * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 121دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها
حك الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم
8517
 - 122دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها
حك الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم
8517
 - 123دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 124دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 125دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 126دخول الشريكة شرين محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 127دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
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 - 128دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 129دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 112دخول الشرين احمد محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 111دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها
حك الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم
8517
 - 112دخول الشرين مصطفى محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها
حك الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم
8517
 - 113امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير و شرين * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 114امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير و شرين * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 115دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 116دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 117دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 118دخول الشرين دمحم محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متضامن * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك
الرهن والبيع والشراء وااللتراض من البنون ** دخول شريكة موصية مذكور اسمها بالعمد  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 119محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 122محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 121محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 122محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181128برلم 8517
 - 123امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير فرع ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ 22181128 :
برلم 8517
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 - 124امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير فرع ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ 22181128 :
برلم 8517
 - 125امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير فرع ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ 22181128 :
برلم 8517
 - 126امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير فرع ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ 22181128 :
برلم 8517
 - 127محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 128محسن دمحم شلبى دمحم جاد توصية بسيطة شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 129محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 132محسن دمحم شلبى دمحم جاد شركة تضامن شرين متخارج * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 131امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير فرع * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 132امانى انور دمحم هريدى توصية بسيطة مدير فرع * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 133امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير فرع * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 134امانى انور دمحم هريدى شركة تضامن مدير فرع * اصبح لها حك االدارة والتوليع ولها حك الرهن والبيع والشراء
وااللتراض من البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 8517
 - 135مصطفى كمال دمحم حسن توصية بسيطة مدير و شرين * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ** اصبح
حك االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين او منفردين وكذلن البيع والتصرفات باسم الشركة  ،تاريخ  22181128 :برلم
21335
 - 136مصطفى كمال دمحم حسن توصية بسيطة مدير و شرين * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ** اصبح
حك االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين او منفردين وكذلن البيع والتصرفات باسم الشركة  ،تاريخ  22181128 :برلم
21335
 - 137مصطفى كمال دمحم حسن شركة تضامن مدير و شرين * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ** اصبح
حك االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين او منفردين وكذلن البيع والتصرفات باسم الشركة  ،تاريخ  22181128 :برلم
21335
 - 138مصطفى كمال دمحم حسن شركة تضامن مدير و شرين * تعديل صفته من شرين موصى الى شرين متضامن ** اصبح
حك االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين او منفردين وكذلن البيع والتصرفات باسم الشركة  ،تاريخ  22181128 :برلم
21335
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 - 139دخول الشرين هشام عبدالمعطى ابوالغيط عبدالحميد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع
منفردا وله كافه السلطات لتحميك غرض الشركة ولسيادته مباشرة كل االمور الالزمه والضرورية الخاصه بالشركة وتمثيلها امام
مصلحة الشهر العمارى والتوثيك وفتح الحسابات بالبنون والسحب وااليداع وتوليع عمود المرض والرهن وشراء وبيع اصول
وممتلكات الشركة وله حك توكيل او تفويض الغير فى التعامل مع الهيئات الحكومية والشهر العمارى والسحب وااليداع واصدار
وصرف الشيكات والتحويالت من والى البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 22952
 - 142دخول الشرين هشام عبدالمعطى ابوالغيط عبدالحميد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع
منفردا وله كافه السلطات لتحميك غرض الشركة ولسيادته مباشرة كل االمور الالزمه والضرورية الخاصه بالشركة وتمثيلها امام
مصلحة الشهر العمارى والتوثيك وفتح الحسابات بالبنون والسحب وااليداع وتوليع عمود المرض والرهن وشراء وبيع اصول
وممتلكات الشركة وله حك توكيل او تفويض الغير فى التعامل مع الهيئات الحكومية والشهر العمارى والسحب وااليداع واصدار
وصرف الشيكات والتحويالت من والى البنون  ،تاريخ  22181128 :برلم 22952
 - 141عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 142عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 143عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 144عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 145عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 146عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 147صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 148صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 149صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
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 - 152صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 151صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 152صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 153عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 154عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 155عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 156عاصم جبر ابوالخير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 157عاصم جبر ابوالخير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 158عاصم جبر ابوالخير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع الجمعية العامه العادية المنعمد
فى 12/3/2215والمصدق عليها من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  31/8/2215تم اعادة تشكيل مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181128برلم 638
 - 159محمود بركات شافعى بركات توصية بسيطة مدير و شرين ** خروج عدد ( 2اثنان) شركاء موصيين مذكورين بالعمد
واستالمهم كافه حمولهم  ،تاريخ  22181128 :برلم 728
 - 162محمود بركات شافعى بركات توصية بسيطة مدير و شرين ** خروج عدد ( 2اثنان) شركاء موصيين مذكورين بالعمد
واستالمهم كافه حمولهم  ،تاريخ  22181128 :برلم 728
 - 161دخول الشرين احمد عالء الدين دمحم ابراهيم شركة تضامن شرين متضامن * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181128 :برلم 28748
 - 162محمود دمحم محمود عبده ابوالسعود شركة تضامن شرين متخارج * تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ
 22181128 :برلم 28748
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 - 163عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181111برلم 19251
 - 164عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181111برلم 19251
 - 165دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 166دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه
حموله  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 167دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 168دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 169دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181111برلم 19251
 - 172دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181111برلم 19251
 - 171عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين او
منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 172عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين او
منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 173دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء
مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 174دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء
مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 175دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين
او منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية
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وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 176دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين
او منفردين امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارية واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 177دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين او منفردين امام
جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية
واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 178دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشركاء مجتمعين او منفردين امام
جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والتوليع على معامالت الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والسفارات والمنصليات وكذلن ابرام كافة العمود والمشارطات
والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك االلتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العمارية
واالراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 179عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار شهادات
وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او توكيله
فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 182عمرو مخيمر عبدالغنى راشد شركة تضامن شرين متخارج التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار شهادات
وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او توكيله
فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 181دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض
الغير او توكيله فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 182دخول الشرين عصام مختار عبدالسالم ابراهيم شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض
الغير او توكيله فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 183دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار
شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او
توكيله فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 184دخول الشرين ممدوح محمود دمحم محمود شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار
شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او
توكيله فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 185دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او توكيله فى كل او
بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
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 - 186دمحم عبده عبدالعزيز احمد شركة تضامن مدير و شرين التوليع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف ولهم فى ذلن كافة الصالحيات ولهم تفويض الغير او توكيله فى كل او
بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181111 :برلم 19251
 - 187محمود دمحم محمود بصار شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة للوفاه واستالم الورثة كافه حمولهم ،
تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 188محمود دمحم محمود بصار شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة للوفاه واستالم الورثة كافه حمولهم ،
تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 189نصحى ميالد عازر شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة للوفاه واستالم الورثة كافه حمولهم  ،تاريخ
 22181111 :برلم 468
 - 192نصحى ميالد عازر شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة للوفاه واستالم الورثة كافه حمولهم  ،تاريخ
 22181111 :برلم 468
 - 191محمود دمحم محمود بصار شركة تضامن مدير و شرين * تصحيح اسم الشرين من (محمود دمحم محمود مصطفى) الى
(محمود دمحم محمود بصار) ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (محمود دمحم محمود بصار) و(عبدالخالك عبدالحميد سالم)
مجتمعين  ،تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 192محمود دمحم محمود بصار شركة تضامن مدير و شرين * تصحيح اسم الشرين من (محمود دمحم محمود مصطفى) الى
(محمود دمحم محمود بصار) ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (محمود دمحم محمود بصار) و(عبدالخالك عبدالحميد سالم)
مجتمعين  ،تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 193نصحى ميالد عازر شركة تضامن شرين متخارج * تصحيح اسم الشرين من (محمود دمحم محمود مصطفى) الى (محمود
دمحم محمود بصار) ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (محمود دمحم محمود بصار) و(عبدالخالك عبدالحميد سالم) مجتمعين ،
تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 194نصحى ميالد عازر شركة تضامن شرين متخارج * تصحيح اسم الشرين من (محمود دمحم محمود مصطفى) الى (محمود
دمحم محمود بصار) ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (محمود دمحم محمود بصار) و(عبدالخالك عبدالحميد سالم) مجتمعين ،
تاريخ  22181111 :برلم 468
 - 195احمد محمود عبد الموى صالح احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
 - 196احمد محمود عبد الموى صالح احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
 - 197احمد محمود عبد الموى صالح احمد شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
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 - 198احمد محمود عبد الموى صالح احمد شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
 - 199احمد محمود عبد الموى صالح احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
 - 222احمد محمود عبد الموى صالح احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جميع البنون
والمصارف من سحب وايداع والتوليع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وحك االلتراض والرهن
وكافة صور التعامل مع جميع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له حك التوليع على عمود الشراء
والبيع والرهن الصول الشركة  ،تاريخ  22181111 :برلم 19272
 - 221احمد دمحم احمد الخميسى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجماع مجلس االدارة والمصدق عليه من
الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  8/11/2218تم الغاء توليع (دمحم عبدالمنعم دمحم على) لدى البنون كتوليع ثانى واعتماد توليع
(كريم دمحم عبدالوهاب جدايل) لدى البنون كتوليع ثانى  ،تاريخ  22181112 :برلم 12716
 - 222جابر عبدالمجيد على احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا بالنسبة لجميع
المعامالت الداخلة فى نظام الشركة وله حك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وجهاز مدينة  6اكتوبر
بكافة مرافمه واداراته على اختالف انواعها وله حك التوليع عن الشركة على كافة المعامالت والتصرفات ايا كانت نوعها و يجوز
له االلتراض من البنون واالشخاص والرهن وله حك البيع وتوكيل الغير بالبيع لنفسه او الغير سواء عمارات او منموالت وله حك
التوكيل للغير فى الميام بكل او بعض تلن االعمال  ،تاريخ  22181113 :برلم 1933
 - 223جابر عبدالمجيد على احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا بالنسبة لجميع
المعامالت الداخلة فى نظام الشركة وله حك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وجهاز مدينة  6اكتوبر
بكافة مرافمه واداراته على اختالف انواعها وله حك التوليع عن الشركة على كافة المعامالت والتصرفات ايا كانت نوعها و يجوز
له االلتراض من البنون واالشخاص والرهن وله حك البيع وتوكيل الغير بالبيع لنفسه او الغير سواء عمارات او منموالت وله حك
التوكيل للغير فى الميام بكل او بعض تلن االعمال  ،تاريخ  22181113 :برلم 1933
 - 224جابر عبدالمجيد على احمد توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا بالنسبة لجميع
المعامالت الداخلة فى نظام الشركة وله حك تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وجهاز مدينة  6اكتوبر
بكافة مرافمه واداراته على اختالف انواعها وله حك التوليع عن الشركة على كافة المعامالت والتصرفات ايا كانت نوعها و يجوز
له االلتراض من البنون واالشخاص والرهن وله حك البيع وتوكيل الغير بالبيع لنفسه او الغير سواء عمارات او منموالت وله حك
التوكيل للغير فى الميام بكل او بعض تلن االعمال  ،تاريخ  22181113 :برلم 1933
 - 225دخول الشرين يوسف عمر محمود عمر هالل شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين
(عمر محمود عمر هالل) و(يوسف عمر محمود عمر هالل) مجتمعين او منفردين ولهم اوسع السلطات فى ذلن باالخص فى ابرام
العمود واالتفالات ايا كان نيابة عن الشركة بشرط ان تكون باسم الشركة وضمن اغراضها كما لهم تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد
عمل كل منهم ومرتابتهم وكذلن لهم الحك فى سحب اى مبلغ من البنون والرهن وااللتراض وبيع اصول الشركة وتوكيل وتفويض
الغير النهاء اعمال الشركة فى كل او بعض ما ذكر امام كافة الجهات  ،تاريخ  22181113 :برلم 12692
 - 226دخول الشرين يوسف عمر محمود عمر هالل شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين
(عمر محمود عمر هالل) و(يوسف عمر محمود عمر هالل) مجتمعين او منفردين ولهم اوسع السلطات فى ذلن باالخص فى ابرام
العمود واالتفالات ايا كان نيابة عن الشركة بشرط ان تكون باسم الشركة وضمن اغراضها كما لهم تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد
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عمل كل منهم ومرتابتهم وكذلن لهم الحك فى سحب اى مبلغ من البنون والرهن وااللتراض وبيع اصول الشركة وتوكيل وتفويض
الغير النهاء اعمال الشركة فى كل او بعض ما ذكر امام كافة الجهات  ،تاريخ  22181113 :برلم 12692
 - 227دخول الشرين يوسف عمر محمود عمر هالل شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين
(عمر محمود عمر هالل) و(يوسف عمر محمود عمر هالل) مجتمعين او منفردين ولهم اوسع السلطات فى ذلن باالخص فى ابرام
العمود واالتفالات ايا كان نيابة عن الشركة بشرط ان تكون باسم الشركة وضمن اغراضها كما لهم تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد
عمل كل منهم ومرتابتهم وكذلن لهم الحك فى سحب اى مبلغ من البنون والرهن وااللتراض وبيع اصول الشركة وتوكيل وتفويض
الغير النهاء اعمال الشركة فى كل او بعض ما ذكر امام كافة الجهات  ،تاريخ  22181113 :برلم 12692
 - 228دخول الشرين يوسف عمر محمود عمر هالل شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين
(عمر محمود عمر هالل) و(يوسف عمر محمود عمر هالل) مجتمعين او منفردين ولهم اوسع السلطات فى ذلن باالخص فى ابرام
العمود واالتفالات ايا كان نيابة عن الشركة بشرط ان تكون باسم الشركة وضمن اغراضها كما لهم تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد
عمل كل منهم ومرتابتهم وكذلن لهم الحك فى سحب اى مبلغ من البنون والرهن وااللتراض وبيع اصول الشركة وتوكيل وتفويض
الغير النهاء اعمال الشركة فى كل او بعض ما ذكر امام كافة الجهات  ،تاريخ  22181113 :برلم 12692
 - 229حسين عمر عواد دمحم حسن شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالم كافه حموله  ،تاريخ :
 22181114برلم 17256
 - 212دخول الشرين عالء ابوالعال عبدالصادق عبدالفتاح شركة تضامن شرين متضامن ** تم خروجه من الشركة واستالم
كافه حموله  ،تاريخ  22181114 :برلم 17256
 - 211حاتم لدرى عواد موسى شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالم كافه حموله  ،تاريخ :
 22181114برلم 17256
 - 212حسين عمر عواد دمحم حسن شركة تضامن شرين متخارج ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا بنفس الصالحيات
السابمة  ،تاريخ  22181114 :برلم 17256
 - 213دخول الشرين عالء ابوالعال عبدالصادق عبدالفتاح شركة تضامن شرين متضامن ** اصبح له حك االدارة والتوليع
منفردا بنفس الصالحيات السابمة  ،تاريخ  22181114 :برلم 17256
 - 214حاتم لدرى عواد موسى شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا بنفس الصالحيات السابمة
 ،تاريخ  22181114 :برلم 17256
 - 215مجدى مرزوق محمود الطنطاوى توصية بسيطة شرين متضامن * تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى
 ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 216مجدى مرزوق محمود الطنطاوى توصية بسيطة شرين متضامن * تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى
 ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 217احمد مجدى مرزوق الطنطاوى توصية بسيطة مدير و شرين * تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى ،
تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 218احمد مجدى مرزوق الطنطاوى توصية بسيطة مدير و شرين * تعديل صفته من شرين متضامن الى شرين موصى ،
تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 219مجدى مرزوق محمود الطنطاوى توصية بسيطة شرين متضامن ** اصبح له حك االدارة منفردا وله كافه الصالحيات
فيما يتعلك باالعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة واغراضها وكذلن فى جميع التعالدات الخاصة بالشركة فى التمثيل العام امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الغير وفتح حسابات بالبنون والسحب وااليداع واخذ المروض ورهن وبيع
االصول الثابتة والمتحركة والسيارات واالراضى والعمارات المملوكة للشركة ويجوز له توكيل الغير فى ذلن كما يحك للشرين
تفويض من ينوب عنه لانونيا  ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
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 - 222مجدى مرزوق محمود الطنطاوى توصية بسيطة شرين متضامن ** اصبح له حك االدارة منفردا وله كافه الصالحيات
فيما يتعلك باالعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة واغراضها وكذلن فى جميع التعالدات الخاصة بالشركة فى التمثيل العام امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الغير وفتح حسابات بالبنون والسحب وااليداع واخذ المروض ورهن وبيع
االصول الثابتة والمتحركة والسيارات واالراضى والعمارات المملوكة للشركة ويجوز له توكيل الغير فى ذلن كما يحك للشرين
تفويض من ينوب عنه لانونيا  ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 221احمد مجدى مرزوق الطنطاوى توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة منفردا وله كافه الصالحيات فيما
يتعلك باالعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة واغراضها وكذلن فى جميع التعالدات الخاصة بالشركة فى التمثيل العام امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الغير وفتح حسابات بالبنون والسحب وااليداع واخذ المروض ورهن وبيع االصول
الثابتة والمتحركة والسيارات واالراضى والعمارات المملوكة للشركة ويجوز له توكيل الغير فى ذلن كما يحك للشرين تفويض من
ينوب عنه لانونيا  ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 222احمد مجدى مرزوق الطنطاوى توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة منفردا وله كافه الصالحيات فيما
يتعلك باالعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة واغراضها وكذلن فى جميع التعالدات الخاصة بالشركة فى التمثيل العام امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الغير وفتح حسابات بالبنون والسحب وااليداع واخذ المروض ورهن وبيع االصول
الثابتة والمتحركة والسيارات واالراضى والعمارات المملوكة للشركة ويجوز له توكيل الغير فى ذلن كما يحك للشرين تفويض من
ينوب عنه لانونيا  ،تاريخ  22181118 :برلم 24243
 - 223يسرى عطاهللا محمود عثمان حرحش شركة تضامن مدير و شرين ** تم تصحيح تاريخ الميالد **  ،تاريخ :
 22181118برلم 23227
 - 224صالح عبدالعزيز شحاته النوام شركة تضامن شرين متخارج ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله  ،تاريخ :
 22181119برلم 15877
 - 225دخول الشرين جمال ناجى غالب وهيدى شركة تضامن مدير و شرين ** تم خروجه من الشركة واستالمه كافه حموله ،
تاريخ  22181119 :برلم 15877
 - 226صالح عبدالعزيز شحاته النوام شركة تضامن شرين متخارج ** اصبح حك االدارة والتوليع المتضامنين مجتمعين او
منفردين  ،تاريخ  22181119 :برلم 15877
 - 227دخول الشرين جمال ناجى غالب وهيدى شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع المتضامنين
مجتمعين او منفردين  ،تاريخ  22181119 :برلم 15877
 - 228دمحم رمضان جبر ماضى توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا وبيع وشراء والتنازل
للنفس والغير والبيع للنفس والغير عن اصول وممتلكات الشركة منفردا وله حك التعامل مع البنون باسم الشركة فى السحب وااليداع
وفتح الحسابات والرهن وااللتراض منفردا وله حك توكيل او تفويض الغير  ،تاريخ  22181119 :برلم 24419
 - 229دمحم مصطفى دمحم مصطفى شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين على الشيكات مجتمعين
او منفردين ولهما مجتمعين او منفردين حك االلتراض والرهن بكافة انواعه لنفسهما او لصالح البنون او الغير ولهما فى سبيل ذلن
التوليع على عمود التسهيالت االئتمانية وعمود الرهن بكافة انواعها لللعمارات والمنموالت وكافة المماومات المادية والمعنوية لصالح
نفسهما والبنون او الغير وتوكيل البنون او الغير فى كل او بعض ما ذكر  ،تاريخ  22181119 :برلم 32268
 - 232هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 231دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 232رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
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 - 233عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 234انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 235وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 236فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :

برلم

برلم

برلم

برلم 25228
برلم

 - 237هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 238دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 239رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :

برلم 25228

 - 242عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
برلم

 - 241انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 242وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 243فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

برلم

 - 244هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 245دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 246رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :

برلم 25228

 - 247عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
برلم

 - 248انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 249وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 252فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
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برلم

 - 251هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 252دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 253رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :

برلم 25228

 - 254عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
برلم

 - 255انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 256وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
برلم 25228
 - 257فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستمل  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 258هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 259دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 262رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :

برلم 25228

 - 261عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 262انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

برلم

 - 263وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 264فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :

برلم

برلم 25228

 - 265هشام بن هالل بن صادق السويدى شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 266دمحم عبدهللا معوض احمد على شركة مساهمة نائب رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228

برلم

 - 267رانا دمحم على طه عدوى شركة مساهمة عضو منتدب غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :

برلم 25228

 - 268عالء الدين دمحم على طه دمحم عدوى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
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 - 269انيس انطوان اسكندر اكليمندوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 272وائل عاصم عبدالحمن يوسف زياده شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :
25228
 - 271فاطمه ابراهيم محمود لطفى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى  ،تاريخ 22181121 :

برلم

برلم

برلم 25228

 - 272حسين امين مهدى جبريل شركة مساهمة عضو منتدب ** تم لبول استمالته من عضوية مجلس االدارة  ،تاريخ :
 22181122برلم 27426
 - 273عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 274عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 275عاطف جبر سليمان ابوالخير توصية بسيطة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 276عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 277عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 278عاطف جبر سليمان ابوالخير شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه
من الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ
 24/11/2218تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك
التوليع على بيع وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 279صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 282صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
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تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 281صالح دمحم السيد احمد توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 282صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 283صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 284صالح دمحم السيد احمد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 285عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 286عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 287عاصم جبر ابوالخير توصية بسيطة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 288عاصم جبر ابوالخير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 289عاصم جبر ابوال خير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
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 - 292عاصم جبر ابوالخير شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ** بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من
الهيئة العامه لالستثمار بتاريخ  18/11/2218ومحضر اجتماع مجلس االدارة المصدق عليه من الهيئة العامه بتاريخ 24/11/2218
تم اعادة تشكيل مجلس االدارة مع ابماء االختصاصات السابمة لرئيس مجلس االدارة كما هى باالضافة الى حك التوليع على بيع
وشراء جميع المنموالت والسيارات  ،تاريخ  22181122 :برلم 638
 - 291دمحم رفعت عبدالحميد احمد شركة تضامن مدير و شرين ** اصبح له حك االدارة والتوليع منفردا ويجوز له التصرف او
البيع او الرهن الصول الشركة او االلتراض باسم الشركة من البنون  ،تاريخ  22181126 :برلم 27461
 - 292دخول الشرين ربيع احمد عبدالرحيم حبيب شركة تضامن مدير و شرين ** حك االدارة و التوليع للشريكين (حسين دمحم
بدوى عثمان) و(ربيع احمد عبدالرحيم حبيب) مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات لتحميك غرض الشركة داخل جمهورية
مصر العربية وخارجها  ،تاريخ  22181126 :برلم 16322
 - 293محى حسن الدسولى بدر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة * بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة بتاريخ 9/9/2218
والمصدق من الهيئة العامه للرلابة المالية بتاريخ  23/9/2218تم  -1منح حك التوليع منفردا للسيد (محى حسن الدسولى بدر)
رئيسى مجلس االدارة وكذلن التمثيل المانونى للشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  -2حك التوليع للسيد (عمرو
دمحم الحنفى دمحم) العضو المنتدب للشركة مجتمعا مع السيد رئيسى مجلس االدارة او مع احد اعضاء مجلس االدارة حيث ان حك
التوليع يشمل كافة التوليعات امام جميع الجهات الحكومية والهيئات  ،تاريخ  22181126 :برلم 26536
 - 294محى حسن الدسولى بدر شركة مساهمة رئيس مجلس ادارة بكافة اشكالها بجانب الكيانات والشركات الخاصة والبنون ،
تاريخ  22181126 :برلم 26536
 - 295حنفى انور دمحم العزب توصية بسيطة مدير و شرين ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين مجتمعين او منفردين على
كافة العمود امام الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب والشهر العمارى وكل ما يخص الشركة من مستندات حكومية او غير حكومية
والتعامل مع المطاع الخاص فى كل ما يخص الشركة ويحك للشريكين التوليع منفردين او مجتمعين فى مجال الرهن من البنون
وحك البيع والشراء فى مجال السيارات والعمارات  ،تاريخ  22181127 :برلم 22722
 - 296دخول الشرين دمحم سامى عبدالكريم االسالمبولى توصية بسيطة مدير و شرين * وخروج شرين موصى مذكور اسمه
بالعمد ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (دمحم سامى عبدالكريم االسالمبولى) و(احمد سامى عبدالكريم االسالمبولى) مجتمعين
او منفردين  ،تاريخ  22181127 :برلم 18237
 - 297دخول الشرين دمحم سامى عبدالكريم االسالمبولى شركة تضامن مدير و شرين * وخروج شرين موصى مذكور اسمه
بالعمد ** اصبح حك االدارة والتوليع للشريكين (دمحم سامى عبدالكريم االسالمبولى) و(احمد سامى عبدالكريم االسالمبولى) مجتمعين
او منفردين  ،تاريخ  22181127 :برلم 18237
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

برلم 14421

 - 1عادل حسين دمحم حسين سارى حتى ، 5157 19/1/2221تاريخ 22181121 :

 - 2امير عبد الحميد السيد على سارى حتى ، 5184 29/5/2223تاريخ 22181124 :
 - 3دمحم زناتى دمحم سهيل

 ، 5272تاريخ 22181124 :

برلم 18888

برلم 9245

 - 4دمحم زناتى دمحم سهيل سارى حتى ، 5171 2/4/2222تاريخ 22181124 :

برلم 9245
برلم 19414

 - 5اشرف السعيد احمد الشافعى سارى حتى ، 5185 32/12/2223تاريخ 22181124 :

برلم 22138

 - 6عبدالناصر دمحم عبدهللا جاد هللا سارى حتى ، 5199 8/4/2222تاريخ 22181125 :

 - 7مصيلحى فتوح مصيلحى احمد سارى حتى ، 5196 12/11/2223تاريخ 22181125 :

برلم 19472

 - 8عادل جاد الكريم حسب هللا عبدالشهيد سارى حتى ، 5195 28/2/2221تاريخ 22181125 :
 - 9سارة عادل بهجت دمحم شاهين سارى حتى ، 5236 31/12/2222تاريخ 22181126 :

برلم 14671

برلم 18155

 - 12شعبان عبدالحافظ عبدالرحمن امبارن سارى حتى ، 5242 26/12/2223تاريخ 22181126 :
 - 11كرم عثمان احمد عثمان سارى حتى ، 5225 8/2/2222تاريخ 22181126 :

برلم 19391

برلم 16458

 - 12طايع سعودى عيد سالم سارى حتى ، 5521 12/12/2223تاريخ 22181126 :

برلم 5483

 - 13نادى نسيم حبيب متولى سارى حتى ، 5265 25/12/2221تاريخ 22181127 :

برلم 15967
برلم 14226

 - 14يسرى عبدالحميد احمد يونس سارى حتى ، 5292 3/1/2221تاريخ 22181127 :
 - 15فاطمة ممدوح عبدالفتاح عبدهللا سارى حتى ، 5255 9/12/2223تاريخ 22181127 :
 - 16صيدلية د /دمحم فؤاد الجديدة سارى حتى ، 5244 13/9/2221تاريخ 22181127 :

برلم 19352

برلم 14255

 - 17خالد عبد الكامل سيد احمد عبد الراضى سارى حتى ، 5276 31/7/2223تاريخ 22181128 :
 - 18مسعد سعيد ابو الخير سعد سارى حتى ، 5281 16/3/2221تاريخ 22181128 :

برلم 19123

برلم 14843

 - 19عصام الدين صبحى دمحم على سارى حتى ، 528 17/2/2222تاريخ 22181128 :

برلم 11712

 - 22يوسف دمحم عبدالعزيز على سارى حتى ، 5321 12/11/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19445

 - 21دمحم عبد السالم حسن احمد سارى حتى ، 5327 2219تاريخ 22181111 :

برلم 12178

 - 22خالد دمحم عبده الكتبى سارى حتى ، 5326 32/5/2221تاريخ 22181111 :

برلم 8188

 - 23السيد احمد عبدالرحيم حمادى سارى حتى ، 5359 26/7/2223تاريخ 22181112 :
 - 24وائل رضا دمحم عمارة سارى حتى ، 5344 7/12/2223تاريخ 22181112 :

برلم 5293

برلم 19342
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برلم 19212

 - 25ابوبكر شعبان ربيع سعيد سارى حتى ، 5348 8/9/2223تاريخ 22181112 :

 - 26مؤسسة الجوهرى لمستلزمات الديكور سارى حتى ، 5393 18/5/2221تاريخ 22181113 :
 - 27احمد ابوالفتوح محمود ابراهيم حتى ، 5426 26/11/2222تاريخ 22181114 :

برلم 15296

برلم 17962

 - 28احمد عبد العال كامل عبد العال سارى حتى ، 5423 1/9/2223تاريخ 22181114 :

برلم 19188

 - 29اسحك نصرى اسحك ابراهيم سارى حتى ، 5422 32/9/2223تاريخ 22181114 :

برلم 19315

 - 32جمعة الشحات برهام عجوه

 ، 5397تاريخ 22181114 :

برلم 17412

 - 31هنية دمحم حامد داود سارى حتى ، 5396 28/3/2221تاريخ 22181114 :
 ، 2446تاريخ 22181115 :

 - 32احمد شولى عمر خليفة

برلم 14953

برلم 9254

 - 33احمد شولى عمر خليفة سارى حتى ، 5447 4/4/2222تاريخ 22181115 :

برلم 9254
برلم 17745

 - 34امام عبدالرؤف دمحم موافى سارى حتى ، 5442 15/12/2222تاريخ 22181115 :
 - 35فدوى يسرى عبدالغفار الشيمى سارى حتى ، 5437 8/12/2223تاريخ 22181115 :
 - 36احمد دمحم عبدالحميد حسن سارى حتى ، 5469 27/2/2221تاريخ 22181118 :

برلم 7932

 - 37شريف عزت توفيك حسن على سارى حتى ، 5459 3/3/2223تاريخ 22181118 :
 - 38هشام محمود عويس

 ، 5449تاريخ 22181118 :

برلم 7669

 - 39هشام محمود عويس

 ، 5452تاريخ 22181118 :

برلم 7669

برلم 18463

 - 42طالل نصر الدين بيومى نصر سارى حتى ، 5468 21/1/2223تاريخ 22181118 :
 - 41مصطفى دمحم السيد يس سارى حتى ، 5473 17/6/2223تاريخ 22181118 :

برلم 19618

برلم 4916

برلم 9876

 - 42سيد فاروق خميس السيد سارى حتى ، 5474 22/9/2222تاريخ 22181118 :

برلم 17565

 - 43وليد الدمحمى هالل العاملى سارى حتى ، 5477 5/7/2222تاريخ 22181119 :

برلم 12871

 - 44جمال سيد جوده ابراهيم سارى حتى ، 5521 8/12/2223تاريخ 22181119 :

برلم 19614

 - 45دمحم عبدالعزيز يوسف النجار سارى حتى ، 5492 27/9/2222تاريخ 22181119 :
 - 46احمد رجب دمحم احمد سارى حتى ، 5479 12/4/2221تاريخ 22181119 :
 - 47زكيه احمد العدوى دالل

 ، 5524تاريخ 22181121 :

برلم 1449

برلم 15275

برلم 11182

 - 48دمحم فاروق مصطفى عبدالحميد سارى حتى ، 5535 25/8/2223تاريخ 22181121 :

برلم 19173

 - 49احمد رجب سيد عبدالحليم سارى حتى ، 5538 25/3/2223تاريخ 22181121 :

برلم 9758

 - 52عمر حسين على عبدالموى سارى حتى ، 5542 25/1/2221تاريخ 22181122 :

برلم 14481

 - 51دمحم السيد على عبدالعال سارى حتى ، 5544 17/1/2221تاريخ 22181122 :

برلم 14381
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 - 52دمحم دمحم عبد النعيم عبيد

 ، 5541تاريخ 22181122 :

برلم 9898

 - 53دمحم دمحم عبد النعيم عبيد سارى حتى ، 5542 1/7/2223تاريخ 22181122 :
 - 54محمود رضوان دمحم عبدالرحيم

 ، 5539تاريخ 22181122 :

برلم 9898

برلم 14267

 - 55سعيد ابراهيم فتوح سارى حتى ، 5558 4/9/2222تاريخ 22181122 :

برلم 9531

 - 56يوسف ادريس علي محفوظ سارى حتى ، 5585 22/1/2223تاريخ 22181125 :
 - 57كمال زكى سناده شنودة سارى حتى ، 5568 22/3/2223تاريخ 22181125 :

برلم 18261

برلم 18572

 - 58اصبح االسم التجارى  /على حسن خليل ابراهيم سارى حتى ، 5572 5/6/2223تاريخ 22181125 :
 - 59على حسن خليل ابراهيم سارى حتى ، 5572 5/6/2223تاريخ 22181125 :

برلم 18933

 - 62تعديل االسم التجارى ليصبح  /مكتبة على خليل سارى حتى ، 5572 5/6/2223تاريخ 22181125 :
 - 61ايمن دمحم حسن معروف سارى حتى ، 5572 3/12/2223تاريخ 22181125 :

برلم 2125

 - 63محمود سعد زكى نبوى الوكيل سارى حتى ، 5596 23/2/2223تاريخ 22181126 :
 - 64سلوى احمد زينهم سالمة سارى حتى ، 5593 1/3/2221تاريخ 22181126 :
 - 65احمد سلطان حسن بدوى

 ، 5612تاريخ 22181126 :

 - 66احمد سلطان حسن بدوى

 ، 5613تاريخ 22181126 :

برلم 5281

برلم 18416

برلم 14694

 - 67عادل اسحك عبدالفتاح درويش سارى حتى ، 5594 28/5/2221تاريخ 22181126 :

برلم 8173

 - 68احمد دمحم احمد جودة سارى حتى ، 5598 11/8/2222تاريخ 22181126 :

برلم 9527

 - 69ياسر وليم ينى روفائيل سارى حتى ، 5621 4/2/2223تاريخ 22181127 :

برلم 18316

 - 72احمد صالح على محفوظ سارى حتى ، 5632 24/9/2223تاريخ 22181127 :

برلم 19284

 - 71مصطفى السيد ابراهيم احمد سارى حتى ، 5639 31/7/2221تاريخ 22181127 :
 - 72حامد محمود احمد سارى حتى ، 5626 12/8/2223تاريخ 22181127 :

برلم 16658

 - 74طارق عبدالحليم دمحم حماد سارى حتى ، 5672 29/5/2222تاريخ 22181129 :

برلم 12559

برلم 9512

 - 76احمد سلطان حسن بدوى سارى حتى ، 5675 19/7/2223تاريخ 22181129 :
 - 77ايمن سيد دمحم سيد سارى حتى ، 5687 9/12/2222تاريخ 22181129 :

برلم 15632

برلم 9947

 - 73دمحم محمود احمد رأفت سارى حتى ، 5646 14/3/2222تاريخ 22181128 :

 - 75فايزة زكى سيد احمد سارى حتى ، 5721 13/8/2222تاريخ 22181129 :

برلم 18933

برلم 19589

 - 62نصر رمضان عبدالحميد سارى حتى ، 5622 12/11/2223تاريخ 22181126 :

برلم 5281

برلم 18933

برلم 5281

برلم 13563

 - 78حسن دمحم ناجح حسن زيان سارى حتى ، 518 2222-9-32تاريخ 22181129 :

برلم 17621
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 - 79صباح فهمى ابراهيم دمحم سارى حتى ، 5699 21/3/2222تاريخ 22181129 :

برلم 9212

 - 82بطة عبدالسالم على نجيم سارى حتى ، 5722 11/8/2219تاريخ 22181129 :

برلم 12815
برلم 14642

 - 81ايمن حداد ابراهيم على سارى حتى ، 5695 23/2/2221تاريخ 22181129 :
ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ف سعد هللا للمجوهرات وشركاها

 ، 5148تاريخ 22181121 :

برلم 14911

 - 2مصطفى دمحم و شركاه سارى حتى ، 5223 21/11/2222تاريخ 22181125 :

برلم 9598

 - 3مصطفى دمحم و شركاه سارى حتى ، 5223 21/11/2222تاريخ 22181125 :

برلم 9598

 - 4شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية سارى حتى ، 5224 29/11/2223تاريخ 22181125 :
 - 5شركة ذى كواليتى فود للتوزيع والتسويك سارى حتى ، 5232 2/12/2223تاريخ 22181126 :

برلم 627

برلم 19579

 - 6تصحيح االسم التجارى ليصبح  /شركة ذى كوالتى فود للتوزيع والتسويك ليمتد سارى حتى ، 5232 2/12/2223تاريخ :
 22181126برلم 19579
 - 7اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 8اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 9اصبح االسم  /احمد محمود عبدالموى وشريكه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 12محمود دمحم محمود مصطفى وشركاه سارى حتى ، 5324 19/12/2219تاريخ 22181111 :

برلم 468

 - 11اصبح اسم الشركة محمود دمحم محمود وشريكه عبدالخالك عبدالحميد سالم سارى حتى ، 5324 19/12/2219تاريخ :
 22181111برلم 468
 - 12هيثم امين وشركائه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 13هيثم امين وشركائه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 14هيثم امين وشركائه سارى حتى ، 5334 22/9/2223تاريخ 22181111 :

برلم 19272

 - 15دمحم حلمى حسن وشريكه سارى حتى ، 5327 16/1/2223تاريخ 22181111 :
 - 16اسامة دمحم وشركاه سارى حتى ، 5313 1/11/2219تاريخ 22181111 :

برلم 11134

 - 17اسامة دمحم دمحم وشريكه سارى حتى ، 5313 1/11/2219تاريخ 22181111 :
 - 18هدى زكى وشركاها سارى حتى ، 5313 1/11/2219تاريخ 22181111 :

برلم 18229

برلم 11134
برلم 11134

 - 19حسام سيد احمد شحاته وشريكه سارى حتى ، 5335 16/12/2222تاريخ 22181111 :

برلم 17753
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 - 22صالح دمحم المتولى وشركاه سارى حتى ، 5355 4/4/2223تاريخ 22181112 :

برلم 18624

 - 21محمود عبدالاله احمد وشركاه سارى حتى ، 5173 5/3/2223تاريخ 22181113 :

برلم 18474

 - 22محمود عبدالاله احمد وشركاه سارى حتى ، 5173 5/3/2223تاريخ 22181113 :

برلم 18474

 - 23عزيزة عبد السالم امام وشركائها سارى حتى ، 5382 13/1/2223تاريخ 22181113 :

برلم 9657

 - 24الشركة المصرية للتجارة والتوريدات ايجى تراس (اسامة عبدالفتاح وشركاه) سارى حتى ، 5421 11/11/2224تاريخ :
 22181114برلم 75
 - 25ابراهيم عباس وشركاه (المستشارون العرب لالستشارات المالية والتخليص الجمركى) سارى حتى، 5416 3/8/2223
تاريخ  22181114 :برلم 19134
 - 26اصبح اسم الشركة  /حاتم حسن وشركاه ( المستشارون العرب لالستشارات المالية والتخليص الجمركى ) سارى
حتى ، 5416 3/8/2223تاريخ  22181114 :برلم 19134
 - 27اصبح اسم الشركة  /حاتم حسن احمد وشريكه ( المستشارون العرب لالستشارات المالية والتخليص الجمركى ) سارى
حتى ، 5416 3/8/2223تاريخ  22181114 :برلم 19134
 - 28اصبح اسم الشركة  /حاتم حسن احمد وشريكه ( المستشارون العرب لالستشارات المالية والتخليص الجمركى ) سارى
حتى ، 5416 3/8/2223تاريخ  22181114 :برلم 19134
 - 29مالن توحيد حبيب وشريكته سارى حتى ، 5428 6/11/2223تاريخ 22181114 :

برلم 19439

 - 32امل فولى وشريكها سارى حتى ، 5398 16/11/2223تاريخ 22181115 :

برلم 5572

 - 31امل فولى وشريكها سارى حتى ، 5398 16/11/2223تاريخ 22181115 :

برلم 5572

 - 32امل فولى وشريكتها سارى حتى ، 5398 16/11/2223تاريخ 22181115 :

برلم 5572

 - 33امل فولى وشريكتها سارى حتى ، 5398 16/11/2223تاريخ 22181115 :

برلم 5572

 - 34الشركة المصرية الكندية للخدمات التعليمية وتاهيل ذوى االحتياجات الخاصة سارى حتى ، 5442 22/12/2222تاريخ :
 22181115برلم 6348
 - 35مدرسة االحالم للتربية النموذجية لذوى االحتياجات الخاصة سارى حتى ، 5442 22/12/2222تاريخ 22181115 :
برلم 6348
 - 36رفعت كمال اسحك وشريكه سارى حتى ، 5465 12/2/2222تاريخ 22181118 :

برلم 6912

 - 37رفعت كمال اسحك وشريكه سارى حتى ، 5465 12/2/2222تاريخ 22181118 :

برلم 6912

 - 38مطاعم سهران زرعى كمال اسحك ورفعت كمال اسحك سارى حتى ، 5465 12/2/2222تاريخ 22181118 :
6912

برلم

 - 39مطاعم سهران زرعى كمال اسحك ورفعت كمال اسحك سارى حتى ، 5465 12/2/2222تاريخ 22181118 :
6912

برلم

 - 42شركة عمرو احمد على ابوالعنين وشركاه سارى جتى ، 5463 29/6/2222تاريخ 22181118 :
 - 41ناصر بخيت سيد سلميان وشركاه سارى حتى ، 5499 12/12/2221تاريخ 22181119 :
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 - 42النهى لتجارة وتعبئة المواد الغذائية  -مجدى دمحم و دمحم محمود سارى حتى ، 5497 4/12/2223تاريخ 22181119 :
برلم 19621
 - 43اصبح اسم الشركة النهى لتجارة وتوزيع المواد الغذائية (مجدى دمحم و دمحم محمود) سارى حتى ، 5497 4/12/2223تاريخ
 22181119 :برلم 19621
 - 44حسن حسنى على وشركاه سارى حتى ، 5476 13/11/2223تاريخ 22181119 :
 - 45ماجد دمحم يسرى وشركاه سارى حتى ، 5496 6/12/2223تاريخ 22181119 :

برلم 19485
برلم 19336
برلم 2226

 - 46نبيل ابراهيم يعموب وشريكته سارى حتى ، 5537 12/9/2223تاريخ 22181121 :

برلم 5842

 - 47دمحم عواد حفظى والعريان وشركاهما سارى حتى ، 5553 22/3/2219تاريخ 22181122 :

 - 48فتحى احمد عبدالعال ودمحم شكلى عبدالوهاب وشريكهما سارى حتى ، 5554 17/7/2222تاريخ 22181122 :
12951
 - 49نبيل لرنى وشريكه سارى حتى ، 5543 22/8/2223تاريخ 22181122 :

برلم 4597

 - 52خالد سالمة محمود خليل وشركاه سارى حتى ، 5595 3/11/2219تاريخ 22181126 :

برلم 11143

 - 51اصبح اسم الشركة هانى دمحم وشريكه سارى حتى ، 5624 16/2/2224تاريخ 22181126 :
 - 52هانى دمحم محمود يونس وشريكه سارى حتى ، 5624 16/2/2224تاريخ 22181126 :
 - 53فتحى عبدالجواد وشريكه سارى حتى ، 5627 8/6/2223تاريخ 22181127 :

برلم 22221

برلم 22221

برلم 9863

 - 54عادل حسين عبدالرحمن حسين وشريكه سارى حتى ، 5622 28/6/2222تاريخ 22181127 :
 - 55االمير طاهر عبدالمعطى وشريكته سارى حتى ، 5644 12/11/2223تاريخ 22181128 :
 - 56دمحم فؤاد احمد على وشركاه سارى حتى ، 5668 12/6/2223تاريخ 22181128 :
 - 57الشربينى السعيد السيد وشركاه

 ، 5647تاريخ 22181128 :

برلم

برلم 12824

برلم 19478

برلم 18968

برلم 6278

 - 58الشربينى السعيد السيد وشركاه سارى حتى ، 5648 9/8/2219تاريخ 22181128 :

برلم 6278

 - 59شركة مصطفى احمد على فرج وشريكه سارى حتى ، 5656 21/4/2223تاريخ 22181128 :

برلم 18714

 - 62سفنكس لالنشاء والتعمير دمحم يسرى  ,على سالم وشركاهم سارى حتى ، 5662 22/1/2221تاريخ 22181128 :
498

برلم

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

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

83

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1احمد دمحم حسن رفاعى وشركاه تدوين بيانات بزيادة ليمة الرهن لمبغ (  ) 26165222لصالح بنن البركة مصر ش م م ،
تاريخ  22181124 :برلم 12634
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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