جهاز تنمية التجارة الداخلية
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لٌود أفراد وشركات.
تعدٌالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تعدٌالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تجدٌدات ( :افراد وشركات)
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عمرو تٌمور دمحم ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251213عن مطعم
عمومً  ،بجهة  2 :شارع محمود عزمً  -لسم
 - 2عاصم عبدالوهاب عبدالبالً هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  251225عن
تخلٌص جمركى  ،بجهة  38 :ابن مماتً امبروزو  -لسم
 - 3ابراهٌم دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251236عن بٌع مواد ؼذائٌة (
منتجات البان )  ،بجهة  38 :شارع وكالة اللٌمون و زاوٌة جبران  -لسم
 - 4ابراهٌم دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251236عن بٌع مواد ؼذائٌة (
منتجات البان )  ،بجهة  :زاوٌه الناعوره بملن دمحم دمحم بدر  -مركز الشهداء  -المنوفٌة و نشاطه  /استؽالل معمل البان لصناعة و
تجارة الجبن بالتجزئة و تارٌخ االفتتاح  1/15/1971 /و ممٌد برلم  23556دائم شبٌن الكوم
 - 5احمد محمود احمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181119برلم  251252عن مكتب معاٌنات
بحرٌة و تمدٌر االضرار و اعمال الخبره و المراجعه و الفحص و االختبارات و االستشارات الهندسٌة ( بشرط استصدار التراخٌص
الالزمه لها )  ،بجهة  :شارع الكابالت خلؾ شركة الفورماٌكا  -لسم
 - 6احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181121برلم  177425عن تصنٌع
جٌالتً  ،بجهة  :عمار  98طرٌك اسكندرٌة الصحراوي الكٌلو  21مرؼم  -لسم
 - 7احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181121برلم  177425عن تصنٌع
جٌالتً  ،بجهة  655 :طرٌك الجٌش ودمحم عوض جبرٌل  -سٌدى بشر  -لسم المنتزة و ننشاطه  /بٌع جٌالتً و تارٌخ االفتتاح /
 13/2/2558و ممٌد برلم  177425دائم
 - 8عبدالحمٌد حمد حسن خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181156برلم  251198عن بٌع وصٌانة
اكسسوار المحمول  ،بجهة  :ش مسجد الشرلاوى بجوار مكتب الصحة  -لسم
 - 9دمحم تامر محمود عبدالمادر دمحم ابوالهٌبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181158برلم  251219عن
صٌدلٌة  ،بجهة  :تماطع طرٌك لنال المحمودٌة مع شارع لنال السوٌس  -لسم
 - 15سمر عبدالوهاب طه عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181121برلم  251265عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :شارع المرٌه بجوار لرٌة الشندوٌلً  -ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 11احمد محمود فاضل محمود الملٌوبً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251283عن
تنمٌة مهارات بشرٌة لالطفال فوق  4سنوات ( فٌما عدا االنترنت )  ،بجهة  :مصطفً عوده متفرع من شارع عبٌر الزهور
ابوٌوسؾ بحري فٌال ملن حمدي مرسً عثمان حسن  -لسم
 - 12عمر الكسسوار المحمول  -عمر احمد ابراهٌم دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى 25181154
برلم  251188عن بٌع اكسسوار محمول  ،بجهة  :ش الهانوفٌل الرئٌسى ناصٌة ش مكرر رلم  - 4لسم
 - 13الصباحى للرحالت  -ابراهٌم محمود الصباحى ابراهٌم عطٌة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى
 25181156برلم  251253عن مكتب رحالت  ،بجهة  :المستعمرة ش االهلٌة للممطورات امام منزل الصباحى  -لسم
 - 14هٌثم دمحم ٌوسؾ ابراهٌم كامل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181112برلم  251227عن مكتب
نمل بسٌارات الؽٌر  ،بجهة  26 :ش البوصٌرى  -لسم
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ٌ - 15اسر دمحم عبدالحلٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181158برلم  251216عن مكتب
مماوالت تركٌبات وصٌانة مٌكانٌكٌة  ،بجهة  :ن  2305لبلى طرٌك مطروح ش جمال ابوزٌد بجوار منزل دمحم طاٌل  -لسم
 - 16بٌتر مكرم جرجس عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  251261عن نجارة باب
و شبان  ،بجهة  :المستعمره بجوار محطة الصرؾ الصحً  -لسم
 - 17هانً احمد نصٌر احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251272عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :البٌطاش امام  55شارع الرٌاض من شارع البٌطاش الرئٌسً  -لسم
 - 18احمد ابراهٌم لاسم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251277عن كافٌة و تمدٌم
المشروبات الباردة و الساخنة ( بوفٌه )  ،بجهة  :العمار رلم  8ممر شرٌؾ  -لسم
 - 19اشرؾ السٌد السٌد عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181151برلم  251182عن تصوٌر
مستندات  ،بجهة  8 :شارع ابوالنصر  -لسم
 - 25دمحم عبدالصبور مصطفً عٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251259عن بوفٌه ،
بجهة  91 :شارع لنال المحمودٌة  -لسم
 - 21بالل رجب دمحم عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251243عن تجارة
عوازل مائٌه وكٌماوٌات بناء حدٌث  ،بجهة  :كٌلو  21طرٌك  Aمطروح  -بجوار عصٌر زمزم  -لسم
 - 22نٌفٌن دمحم عبدالرحمن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم  251259عن سجاد و
موكٌت  ،بجهة  3 :شارع المرزولً  -لسم
 - 23مبروكه عبدالداٌم عبده ؼٌاتً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251282عن عموم
المماوالت و امداد و تركٌب المواسٌر  ،بجهة  14 :شارع المتنبً  -لسم
 - 24عماد محمود خمٌس جمعه رزق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251359عن ثالجة
خضروات ولحوم واسمان وفاكهه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة  :عزبة الهجانة شارع الوكالة الجدٌدة امام باب
 - 5لسم
 - 25محمود جمال ابراهٌم مصطفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251275عن مكتب
استٌراد و تصدٌر و التورٌدات فً مجال المماوالت  ،بجهة  2 :شارع الزهور الكٌلو  19ابو ٌوسؾ بحري  -لسم
 - 26توماس عاطؾ شحات سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  251221عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :شارع  18نجع العرب المتراس  -لسم
 - 27بلتاجى نادر بلتاجى السٌد بلتاجى  -لهوة بلتاجى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم
 251224عن ممهى  ،بجهة  58 :ش عرفان  -لسم
 - 28عز دمحم السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181113برلم  251231عن مركز تنمٌة
مهارات بشرٌة ( فٌما عدا االنترنت )  ،بجهة  68 :شارع محرم بن  -لسم
 - 29شٌماء دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 35550555 ،لٌد فى  25181113برلم  251232عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :مساكن اٌجً كاب بلون  23مدخل  4شمة  3الهانوفٌل لبلً  -لسم
 - 35عبدالرحمن عبدالعزٌز دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  251235عن تعبئة
منظفات  ،بجهة  :شارع عثمان بن عفان  -ابو ٌوسؾ  -لسم
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 - 31محمود دمحم دمحم عبد الموى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251242عن مالبس
جاهزة حرٌمى  ،بجهة  :شارع عمر بن الخطاب ( الجمعٌه سابما ً )  -امام مجمدات الجمعٌه عماره بانوراما ٌ 25ناٌر  -الهانوفٌل -
لسم
 - 32مٌالد فكري ابراهٌم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251288عن عموم
االستٌراد و التصدٌر ( فٌما عدا الفمرة  36و المجموعة  6و المجموعة  ، ) 19بجهة  47 :شارع اسماعٌل ؼانم  -لسم
 - 33عمرو السٌد ابراهٌم سمطً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251296عن تعبئة مواد
ؼذائٌة  ،بجهة  :شارع عبدالحمٌد رضوان من الحدٌد و الصلب ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 34مصطفً عاطؾ انور بركات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251245عن بٌع
لحوم مجمدة  ،بجهة  65 :شارع االمٌر لؤلؤ  -المباري  -لسم
 - 35البسٌونً للصٌانة و االنشاءات المعدنٌة  -ادهم فوزي دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى
 25181121برلم  251258عن صٌانة خطوط انتاج و انشاءات معدنٌة  ،بجهة  :طرٌك  Aمطروح الكٌلو  2225شارع الصفا
بحري الطرٌك امام محمصة الصفا  -جوار معرض الهدي لالدوات الصحٌة  -لسم
 - 36فاطمه السٌد احمد ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15555550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251263عن مطعم و
كوفً شوب  ،بجهة  :محل رلم  6عمار  35 - 28سعد زؼلول  -لسم
 - 37سعٌد محمود احمد حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251264عن سروجً
سٌارات  ،بجهة  3 :شارع المختار متفرع من شارع االشرؾ  -لسم
 - 38عماد دمحم عبدالمنعم رفاعً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251268عن بٌع
المجمدات ( لحوم و دواجن و خضروات ) و تورٌد و تركٌب جمٌع مهمات االطفاء و مكافحة الحرٌك  ،بجهة  :نهاٌة شارع الجٌش
امام مسجد الخلفاء الراشدٌن  -لسم
 - 39ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  196961عن تجارة
اسمنت  ،بجهة  3 :شارع الرٌاض  -البٌطاش  -لسم
 - 45ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  196961عن تجارة
اسمنت  ،بجهة  :خلؾ مجمع عبد المنعم جابر من الهانوفٌل تماطع ش الكومً  -لسم الدخٌلة و ننشاطه  /مماوالت عمومٌه و تارٌخ
االفتتاح  14/7/2516 /و ممٌد برلم  196961دائم
 - 41ابراهٌم فرج دمحم الجارحً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251284عن بٌع احذٌة
 ،بجهة  :شارع الجمهورٌة الرئٌسً امام صٌدلٌة الصحوه  -لسم
 - 42دمحم حسٌن حامد جزر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251297عن تصلٌح اجزاء
مٌكانٌكٌة  ،بجهة  :جزء  7حوشه  3ابٌس العاشرة  -لسم
 - 43هالل نادر دردار رفاعً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251294عن بٌع فحم ،
بجهة  :الكٌلو لبلً طرٌك  Aمطروح مدخل مساكن الكٌلو  26امام شركة المٌاه  -لسم
 - 44كمال عبدالحمٌد دوٌدار دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251255عن مطعم ،
بجهة  29 :شارع المستشفً االٌطالً  -لسم
 - 45اٌمن صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181158برلم  251218عن
تخلٌص جمركى  ،بجهة  22 :شارع الؽرفة التجارٌة شمة  - 15لسم
 - 46دعاء عبدالعزٌز دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181111برلم  251225عن تنمٌة
مهارات فؤق سن  4سنوات فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموجب موافمة امنٌة )  ،بجهة :
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 15بدر متفرع من العمدة  -محرم بن  -لسم

 - 47سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  195557عن سنترال ،
بجهة  25 :شارع ابن بشٌر  -محل  -كلٌوباترا  -لسم
 - 48سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181112برلم  195557عن سنترال ،
بجهة  :برج عمر المختار العامرٌة محل رلم  - 1لسم العامرٌة و نشاطه  /تاجٌر وصٌانة دراجات و تارٌخ االفتتاح  2515-5-7 /و
ممٌد برلم  195557دائم
 - 49خمٌس عبدالعزٌز جوده عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  251254عن
تجارة حدٌد خردة و روبابٌكٌا  ،بجهة  15 :شارع الفدان الجدٌد  -ابٌس تالرٌة  -العاشرة  -لسم
 - 55دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  195585عن تجارة
الدواجن و الطٌور  ،بجهة  :شارع الفردوس  3عمارة الفردوس اخر شارع الحدٌد و الصلب  -ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 51دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  195585عن تجارة
الدواجن و الطٌور  ،بجهة  :شمة  6ثالث علوى خلؾ مدٌنة الزهراء  -الهانوفٌل  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /تورٌدات صناعٌة وؼذائٌة
وكهربائٌة و تارٌخ االفتتاح  9/9/2515و ممٌد برلم  195585دائم
 - 52احمد عادل احمد سناده لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251353عن تجارة
لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  :الكٌلو  28طرٌك اسكندرٌة الماهرة امام مانتران  -لسم
 - 53عادل جابر دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251315عن مفروشات ،
بجهة  :شارع رضوان امام مدرسة شباب المستمبل  -الهانوفٌل  -لسم
 - 54سٌد احمد حسٌن دمحم عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251256عن بٌع
لطع ؼٌار سٌارات  ،بجهة  :عامرٌة  35عزبة التمٌر خلؾ بنن مصرى  -لسم
 - 55رمضان ضٌؾ عبدهللا مؤمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181118برلم  251251عن بٌع
مالبس جاهزة ( عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  :شارع مسجد الشرلاوي امام مكتب الصحة  -لسم
 - 56مً محمود عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251287عن مكتب رحالت ،
بجهة  151 :شارع السبكً  -الوردٌان  -لسم
 - 57دمحم اشرؾ احمد عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251358عن محل عام
لتحضٌر المشروبات البارده و الساخنة  ،بجهة  :بوابة  8خلؾ شركة التجاره الخارجٌة شارع الطوب الرملً البٌطاش  -لسم
 - 58هبه مصطفً دمحم رشاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181151برلم  251179عن التخلٌص
الجمركً  ،بجهة  15 :شارع النصر  -لسم
 - 59احمد عبدالمنعم محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  251189عن تورٌدات
صناعٌة  ،بجهة  4 :ش باؼوص من ش البٌضاوى  -محل  -لسم
 - 65شمس فرج هللا انور عبدالواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  251192عن
تجهٌز مالبس  ،بجهة  19 :ش حجاج من الزهراء عزبة الصبحٌة  -لسم
 - 61ناصر ابراهٌم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251211عن بمالة  ،بجهة
 :ش الدكتور مأوى المبارى  -لسم
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 - 62اٌمن شعبان الرفاعً ؼلوش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181112برلم  251229عن اعداد و
تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة ( فٌما عدا اصدار خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه )  ،بجهة  :طرٌك
اسكندرٌة مطروح امام مركز ؼلوش الطبً بجوار مسجد الموٌري  -لسم
 - 63اٌهاب علً خلٌل حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181118برلم  251249عن تنمٌة مهارات
لالطفال فوق سن  4سنوات  ،بجهة  19 :شارع سلٌمان عبدالحمٌد  -لسم
 - 64خدٌجة رشٌد عبدالسالم صمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181119برلم  251255عن بٌع و
تداول ادوٌة بٌطرٌة و لماح ( بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن وفك الموانٌن و المرارات و اللوائح و التعلٌمات المنظمه
لذلن )  ،بجهة  :شارع سٌدي مسعود تمسٌم ل  -البردوٌل بجوار جمعٌه مسعود  -لسم
 - 65مصطفً صابر ضٌؾ هللا رزق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  251186عن بٌع
مالبس ( ماعدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  :تمسٌم البردوٌل امام مولؾ االتوبٌس  -لسم
 - 66البدري بخٌت حسٌن جوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181119برلم  76923عن تجارة و بٌع
مستحضرات تجمٌل  ،بجهة  25 :شارع  11شمال من شارع  - 45العصافرة لبلً  -لسم
 - 67عبدهللا احمد احمد الصٌرفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251269عن نمل
بضائع  ،بجهة  14 :شارع الشهداء  -لسم
 - 68علً عبدالمادر عبدالنبً علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181151برلم  251185عن بٌع
مستلز مات تنجٌد  ،بجهة  :شارع مسجد ناجً امام ستودٌو سماره  -لسم
 - 69صابر سعٌد توفٌك عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251267عن بٌع لطع
ؼٌار دراجات  ،بجهة  5 :شارع االسماعٌلٌة  -لسم
 - 75مروان دمحم السٌد عبدالجواد لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251271عن تنمٌة
مهارات فوق سن  4سنوات ( فٌماعدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه )  ،بجهة  15 :شارع صالح الحدٌنً  -شمة
الدور االول  -لسم
 - 71فاطمه احمد محمود احمد الشرلاوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251357عن
كوافٌر حرٌمً  ،بجهة  :اول شارع الحنفٌة  -البٌطاش  -لسم
 - 72عادل مورٌس زكً خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  251251عن مشؽل
مالبس  ،بجهة  28 :شارع الجوهر مع شارع الزهراء الدور االول علوي  -لسم
 - 73العز لالستٌراد و التصدٌر  -عزالدٌن السٌد عباس احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555555.000 ،لٌد فى 25181157
برلم  251258عن عموم استٌراد و تصدٌر ( فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة  6و المجموعه  ) 19و تجارة لطع ؼٌار السٌارات
 ،بجهة  :شارع جماد المصري امام شارع الفردي امام االندلس  -الهانوفٌل  -لسم
 - 74اٌمن اسماعٌل عبدالمادر احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  251196عن مطعم
فول وفالفل  ،بجهة  :ش الوكال الجدٌدة امام الوحدة البٌطرٌة  -لسم
 - 75محمود عبدالفتاح بخٌت دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251214عن تجارة
مخلفات مصانع ( بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمة لذلن )  ،بجهة  :الطرٌك الصحراوى الكافورى ش ورشة رٌاض بجوار
فرن كمال وصٌدلٌة الدكتور حراز  -لسم
ٌ - 76اسمٌن عادل مختار مشرؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181158برلم  251217عن تورٌد
مستلزمات طبٌة  ،بجهة  :ابو ٌوٌؾ اخر امتداد شارع دمحم حسنً مبارن لرٌة هاله متفرع من شارع الحدٌد و الصلب الدرو الرابع
شمة  - 16لسم
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 - 77محمود فتحً محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251239عن
مماوالت عامه و تورٌدات فً مجال النشاط  ،بجهة  7 :شارع السٌد خطاب بٌانكً البٌطاش عماره تسلٌكا  -شمة  -لسم
 - 78اسالم شداد عبد النعٌم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181119برلم  251253عن تورٌد
مالبس جاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  :شارع من شارع السالم بجوار فٌال حبشى  -شهر العسل  /لسم
 - 79حسن محمود بخٌت صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251265عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  81 :شارع ام السلطان  -لسم
 - 85اسالم حسن عبدالستار ٌونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251273عن بٌع
كامٌرات مرالبة ( بدون استخدام االنترنت فٌما عدا خدمات االنترنت و االمن و الحراسة و الكامٌرات الالسلكٌة )  ،بجهة 2 :
الفردوس  -ابو ٌوسؾ ننهاٌة شارع الحدٌد و الصلب  -لسم
 - 81عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز جاد رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181126برلم 251281
عن مطعم كشري  ،بجهة  15 :شارع لصر راس التٌن  -لسم
 - 82عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز جاد رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181126برلم 251281
عن مطعم كشري  ،بجهة  :شارع الثانوٌة بنات رلم  14بملن فخرى دمحم ممد همام  -مركز بلبٌس و نشاطه  /تجارة بالستٌن و
تارٌخ االفتتاح  19/7/2555و ممٌد برلم  154632دائم الزلازٌك
 - 83فوزي فرج خٌرهللا محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251354عن مكتب
مماوالت متكاملة  ،بجهة  :الكٌلو  28نجع العرجً امام كمال سعد  -لسم
 - 84حلمى السٌد السٌد دمحم على الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181154برلم  251191عن تنمٌة
مهارات فوق سنه اربعة سنوات ( بموجب موافمة امنٌة ) وفٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة  ،بجهة
 97/ 95 :ش االمان  -الوردٌان  -لسم
 - 85خلٌل بطرس خلٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  251226عن مكتب
للمماوالت  ،بجهة  :عماره الهدي شارع المدٌنة المنوره ابو ٌوسؾ شهرزاد الحدٌد و الصلب  -لسم
 - 86سامٌة دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181156برلم  251197عن بوفٌه ،
بجهة  23 :ش مٌدان التحرٌر  -لسم
 - 87اسامه فكٌه ماكٌن عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181114برلم  251237عن محمصه و
حلوٌات و سجائر و مٌاه ؼازٌة  ،بجهة  :طرٌك اسكندرٌة مطروح عماره لدم الخٌر بجوار كافٌترٌا لدم الخٌر  -لسم
 - 88زهران للتجارة و التصنٌع و الترٌكو  -مصطفً حسن دمحم زهران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 655550555 ،لٌد فى
 25181118برلم  251248عن تصنٌع اخشاب باب و شبان و الترٌكو  ،بجهة  :الكابالت شارع متفرع من شارع الكابالت بجوار
شركة الفورماٌكا  -لسم
 - 89نجٌبه محمود احمد حسان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251285عن بماله و عدد
ٌدوٌة  ،بجهة  :شارع  15الجنٌنه بلون  1مساكن الجنٌنه  -لسم
ٌ - 95اسر شحاته عبدالناصر شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251351عن توزٌع
مستلزمات طبٌة  ،بجهة  1 :شارع ابن كلٌس  -امبروزو  -الدور الثالث علوي  -شمة  -لسم
 - 91احمد دمحم محروس عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181155برلم  251194عن بناء على
موافمة امنٌة وارد رلم  643خ فى  2518/ 7/ 22نشاط  /العاب كمبٌوتر ( فٌما عدا خدمات االنترنت )  ،بجهة  :شاطئ النخٌل 6
اكتوبر ش  27الرئٌسى عمار - 13 / 8امام مالبس حوا  -لسم
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 - 92دمحم احمد لطفى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181156برلم  251252عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :ن  1905بحرى طرٌك اسكندرٌة مطروح ش الزهور متفرع من الشحن والتفرٌػ ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 93رضا صفوت السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181156برلم  251255عن تجارة دخان
ومعسل  ،بجهة  17 :تنظٌم ش الزنبك واٌزٌس  -لسم
 - 94نسرٌن محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  251215عن بٌع منظفات ،
بجهة  :خلؾ مؤسسة الكهرباء الجدٌدة  -امام مستشفى البلشى  -لسم
 - 95احمد مصطفً ابراهٌم مصطفً عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181121برلم 251262
عن مكتب رحالت  ،بجهة  :مدخل  3بلون  3متفرع من شارع نصر الدوله كوم الملح المباري  -لسم
 - 96كرٌم السٌد اسماعٌل عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181126برلم  251279عن مالبس
جاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )  ،بجهة  5 :شارع محفوظ  -لسم
 - 97شٌماء السٌد عمار عبدهللا احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181127برلم  251289عن تنمٌة
مهارات و لدرات بشرٌة دون برامج ذوي االحتٌاجات الخاصة ( فٌما عدا خدمات االنترنت )  ،بجهة  111 :شارع ام السلطان -
لسم
 - 98دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15550555 ،لٌد فى  25181128برلم  178266عن بٌع المواد
الؽذائٌة ( بماله جافة و بٌع المشروبات الؽازٌة وتحضٌر و بٌع المشروبات الساخنة فمط و بٌع و تأجٌر الشٌشة و بٌع السجائر  ،بجهة
 86 :عمارات الضباط مصطفى كامل  -لسم
 - 99عزت زؼلول متري جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251352عن مكتب
رحالت  ،بجهة  1 :شارع الحمٌدي  -لسم
 - 155بدر للبالستٌن  -ابراهٌم سعد دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181157برلم 251215
عن مصنع بالستٌن  ،بجهة  :زاوٌة عبدالمادر بحرى الترعة بجوار مساكن مبارن  -لسم
 - 151دمحم سمٌر دمحم السٌد معٌزه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181111برلم  251223عن خدمات
مالحٌة وتورٌدات بحرٌة  ،بجهة  39 :ش السٌاله -لسم
 - 152محمود عبد الحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  198137عن بماله
 ،بجهة  13 :شارع سعد زؼلول امام جزارة الزؼبى  -البٌطاش  -لسم
 - 153دمحم صالح على مسعود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155555.555 ،لٌد فى  25181156برلم  251254عن مصنع
مفروشات  ،بجهة  :دخٌلة  -ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسة النخبه  -الهانوفٌل  -لسم
 - 154محمود عبد الحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181121برلم  198137عن بماله
 ،بجهة  31 :شارع سعد زؼلول  -البٌطاش  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /تجارة البماله وتارٌخ افتتاحه  22/3/2517و ممٌد برلم
 198137دائم
 - 155حازم كرم ابراهٌم ابراهٌم علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251276عن
مصنع عبوات بالستٌن حمن و نفخ و اؼطٌتها  ،بجهة  :وحدات رلم  66 - 74عنبر رلم  5مجمع الصناعات البالستٌكٌة المنطمة
الصناعٌة مرؼم لبلً  -لسم
 - 156حازم كرم ابراهٌم ابراهٌم علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251276عن
مصنع عبوات بالستٌن حمن و نفخ و اؼطٌتها  ،بجهة  :شارع مضرب التحرٌر امام المطافى بملن /دمحم دمحم ابراهٌم البدوى  -رشٌد
و نشاطه /التجارة و التخزٌن و التوكٌالت التجارٌه و التصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌة و تارٌخ االفتتاح  3/4/2516 /و ممٌد
برلم  7266دائم رشٌد
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 - 157الولٌد للتصدٌر  -ولٌد احمد عبدهللا حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181126برلم 251278
عن تصدٌر  ،بجهة  :شارع الهانوفٌل الرئٌسً امام المستودع االنابٌب  -لسم
 - 158دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181128برلم  185816عن خدمات محمول ،
بجهة  :محل  1من الٌسار  -الناصرٌة المدٌمة شارع المولؾ  -لسم
 - 159دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25550555 ،لٌد فى  25181128برلم  185816عن خدمات محمول ،
بجهة  :شارع المسم بجوار مشوٌات الرضوى محل رلم - 1لسم العامرٌة و نشاطه  /بٌع مالبس جاهزه و تارٌخ االفتتاح /
 2/8/2515و ممٌد برلم  185816دائم
 - 115دمحم ٌحًٌ طه محمود البخار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181155برلم  251195عن بالي
استٌشن و تمدٌم مشروبات  ،بجهة  14 , 12 :تنظٌم شارع رستم افندي  -كوم الدكه  -محل رلم  - 2لسم
 - 111اسالم اٌمن كمال السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  251295عن تعبئة مواد
ؼذائٌة  ،بجهة  25 :شارع ابن بماء الوردٌان  -لسم
 - 112امل حسن الشاملى دبٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181156برلم  196111عن سجاد وكلٌم
ومفروشات  ،بجهة  :طرٌك اسكندرٌة مطروح مول العجمى ستار محل رلم  - s 124لسم
 - 113عماد عبد تناؼو صموئٌل ابوسٌؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251298عن
لطع ؼٌار سٌارات مستعمله و جدٌده  ،بجهة  196 :شارع لنال المحمودٌة  -لسم
 - 114عادل دمحم عبدالناصر ابوالماسم لتأجٌر المعدات الثمٌلة لحساب الؽٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى
 25181128برلم  251299عن لتأجٌر المعدات الثمٌلة لحساب الؽٌر  ،بجهة  5 :شارع علً بن جنٌنه  -لسم
 - 115ؼٌطانى حمدى السٌد عمران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251356عن بٌع
عصٌر وفواكه  ،بجهة  :امام اعلى كوبرى العامرٌه بجوار صٌدلٌه نجاه المالح  -لسم
 - 116علً شعبان علً عبدالرحمن حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181129برلم  251355عن
مكتب تسوٌك عماري  ،بجهة  :ابٌس لرٌه العاشرة شارع  16جزء  3امام مسجد باب الفتح  -لسم
 - 117سعٌد صبحً عبدالواحد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  251181عن بماله ،
بجهة  :الكٌلو  26المستعمره شارع الشجر مهصره الٌاسمٌن بجوار الصرؾ الصحً  -لسم
 - 118ابراهٌم علً دمحم عبدالعال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181151برلم  251183عن كافتٌرٌا ،
بجهة  :الكٌلو  21طرٌك الوصله شارع بجوار مسجد االسراء و المعراج  -لسم
 - 119هوفسٌب اراكٌل مهران اوهنٌان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  251185عن
تجارة االحذٌة  ،بجهة  28 :شارع سٌزوسترٌس  -لسم
 - 125دمحم السٌد عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181154برلم  251187عن بٌع
مفروشات  ،بجهة  :عامرٌة  -ش العمدة واول ش مخزن الزٌت  -لسم
 - 121مؤمن سمٌر حمدى احمد سٌؾ النصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 355550555 ،لٌد فى  25181157برلم 251257
عن العاب كمبٌوتر ( فٌما عدا خدمات االنترنت ) بموجب موافة امنٌة واردة برلم  836خ فى  ، 2518/ 9/ 35بجهة  34 :ش
لبضاٌا امام عمارة صابرٌن امام ش الحى البٌطاش  -لسم
 - 122مصطفى خلٌل ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  251222عن ممهى ،
بجهة  131 :ش عرفان  -لسم
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 - 123دمحم احمد الدسولً عصمت صدٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181112برلم  251228عن
استٌراد و تصدٌر ( فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة  6و المجموعة  ، ) 19بجهة  27 :شارع رضوان الهانوفٌل  -لسم
 - 124هدي رجب احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181122برلم  251266عن تجارة
مالبس جاهزة حرٌمً  ،بجهة  :محل رلم  3عمار  5مسجد الصالحٌن  -شهر العسل  -البٌطاش  -لسم
 - 125دمحم عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 255550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251275عن تنمٌة
مهارات بشرٌة ( عدا االحتٌاجات الخاصة و فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه )  ،بجهة  :بلون 5
مدخل  1شمة  52مساكن االسكان الصناعً  -لسم
 - 126وفاء دمحم فرج ٌوسؾ صدلة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 215550555 ،لٌد فى  25181125برلم  251274عن نشر و
توزٌع و بٌع الكتب و االلعاب ( فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت و الكتب الدٌنٌة و المصاحؾ )  ،بجهة 21 :
شارع مصطفً العبادي  -لسم
 - 127دمحم كامل عطٌه كامل عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  251292عن مكتب
نمل  ،بجهة  15 :شارع النصر
 - 128احمد دمحم رمضان عامر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181127برلم  251291عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :شارع خلؾ دمحم الموٌري بالدور االول  -بجوار مركز كمبٌوتر نور الدراٌسة  -لسم
 - 129محمود دمحم عبدالمٌجد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181128برلم  251355عن اصالح
شاشات  ،بجهة  :ابوٌوسؾ بحري شارع الحدٌد و الصلب  -لسم
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد ٌحًٌ احمد دمحم الحكٌم و شرٌكه شركة  ،المماوالت و التورٌدات العمومٌة و المٌكانٌكٌة ،رأس مالها
، 1555550555لٌدت فى  25181115برلم  ، 251246عن المماوالت و التورٌدات العمومٌة و المٌكانٌكٌة  ،بجهة  5 :شارع
الشٌخ جنٌد  -لسم
 - 2دمحم احمد و شركاه شركة  ،بٌع لطع عٌار مستعمله ( دبرٌاج و تٌل فرامل ) ،رأس مالها ، 115550555لٌدت فى
 25181115برلم  ، 251244عن بٌع لطع عٌار مستعمله ( دبرٌاج و تٌل فرامل )  ،بجهة  :خلؾ  17شارع صالح الدٌن  -خلؾ
مسجد الممدس  -لسم
 - 3ورثة المرحوم  /هشام احمد عبدالحمٌد عنهم احمد هشام احمد وشركاه شركة  ،تدوٌر وتجهٌز خامات البالستٌن ،رأس
مالها ، 555550555لٌدت فى  25181154برلم  ، 251184عن تدوٌر وتجهٌز خامات البالستٌن  ،بجهة  :مرؼم لبلى الطرٌك
الصحراوى  -امام مساكن توشكى العامرٌة  -لسم
 - 4هٌثم السٌد شعبان حسن و شرٌكه دمحم حسٌن علً عبد العزٌز لتجارة و تورٌد المستلزمات الطبٌه شركة  ،تجارة و تورٌد
المستلزمات الطبٌة ،رأس مالها ، 155550555لٌدت فى  25181154برلم  ، 251195عن تجارة و تورٌد المستلزمات الطبٌة ،
بجهة  :المكتب الكائن  1حارة االحنؾ  -لسم
 - 5شركة ابو بكر ابو بكر احمد الرٌس وشرٌكه شركة  ،التصدٌر والمماوالت العامة واالنشاءات المعدنٌة والجمالونات واعمال
التشطٌبات والدٌكور واعمال االٌبوكس بكافة انواعها والتورٌدات فى مجال مستلزمات البناء والتشٌٌد والمعدات الكهربائٌة
والمٌكانٌكٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181155برلم  ، 251193عن التصدٌر والمماوالت العامة واالنشاءات
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المعدنٌة والجمالونات واعمال التشطٌبات والدٌكور واعمال االٌبوكس بكافة انواعها والتورٌدات فى مجال مستلزمات البناء والتشٌٌد
والمعدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة  ،بجهة  2 :ش السالم المتفرع من ش  15ابٌس  - 15لسم
 - 6دمحم السٌد عبدالحلٌم عالم وشرٌكه طارق السٌدعبدالحلٌم عالم شركة  ،دوكو سٌارات ،رأس مالها ، 155550555لٌدت
فى  25181157برلم  ، 251212عن دوكو سٌارات  ،بجهة  :المحل الكائن فً العمار رلم  9شارع عثمان بن عفان  -لسم
 - 7ورثة علً دمحم دمحم عبدالمجٌد عنهم رمضان علً دمحم دمحم عبدالمجٌد و شركاه شركة  ،ادارة و تشؽٌل مخبز نصؾ الً
،رأس مالها ، 155550555لٌدت فى  25181113برلم  ، 251235عن ادارة و تشؽٌل مخبز نصؾ الً  ،بجهة  :لرٌة ابو
مسعود الكٌلو  - 54ملن علً دمحم دمحم عبدالمجٌد  -لسم
 - 8دمحم حسٌن عبدالممصود ابوالعال و شركائه شركة  ،تجارة و بٌع فرش و ادوات الرسم و مستلزماتها من الخردوات المكتبٌة
بكافة انواعها ،رأس مالها ، 555550555لٌدت فى  25181113برلم  ، 251234عن تجارة و بٌع فرش و ادوات الرسم و
مستلزماتها من الخردوات المكتبٌة بكافة انواعها  ،بجهة  :المحل التجاري الكائن مدخله علً الطبٌعة بشارع ابن سٌناء ٌ -سار محل
الشربٌنً عمار رلم  5تنظٌم  -و علً الطبٌعة رلم  4شارع الشٌخ سلٌمان باشا  -لسم
 - 9مخبز ورثة  /دمحم شكر دمحم اسماعٌل عنهم  /ابتسام دمحم فراج و شركاها شركة  ،انتاج الخبز البلدي ،رأس مالها
، 1395550555لٌدت فى  25181126برلم  ، 251286عن انتاج الخبز البلدي  ،بجهة  :الدور االرضً بالعمار الكائن شارع
الكابالت  -خلؾ شركة الفورماٌكا  -لسم
 - 15عبدالناصر و شرٌكه للنمل بالسٌارات شركة  ،النمل بالسٌارات لحساب الؽٌر ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى
 25181114برلم  ، 251238عن النمل بالسٌارات لحساب الؽٌر  ،بجهة  :الشمة بالدور الثانً علوي بالعمار  64شارع المكس
المباري  -لسم
 - 11حسام الدٌن ابوطالب و شركاه شركة  ،بٌع االجهزة و المالبس الرٌاضٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى
 25181126برلم  ، 251285عن بٌع االجهزة و المالبس الرٌاضٌة  ،بجهة  :العمار رلم  81خلؾ فؤاد  -لسم
 - 12ورثة سٌد كمال سلٌمان  -اٌمان عبدالعال دمحم و شركاه شركة  ،مخبز بلدي نصؾ الً مدعم ،رأس مالها 155550555
،لٌدت فى  25181156برلم  ، 251199عن مخبز بلدي نصؾ الً مدعم  ،بجهة  :المحل الكائن شارع السفن اب سور المبطان
منطمة مراٌؾ  -لسم
 - 13ورثة المرحوم  /عادل دمحم عبدالواحد ( عزه جابر محوده عاشور و شركاها ) شركة  ،بٌع نظارات شمسٌة ،رأس مالها
، 35550555لٌدت فى  25181115برلم  ، 251245عن بٌع نظارات شمسٌة  ،بجهة  8 :شارع مصطفً حافظ  -محطة الرمل -
لسم
 - 14مراسً بً للتشٌد و البناء و المماوالت العمومٌة ٌ -وسؾ لٌون ٌسً جرجس و شرٌكه شركة  ،التشٌد و البناء و
المماوالت العمومٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى  25181114برلم  ، 251241عن التشٌد و البناء و المماوالت
العمومٌة  ،بجهة  7 :شارع الجٌش الدخٌلة الجبل  -لسم
 - 15شركة ؼالً للبالستٌن  -سامً جابر رزق ؼالً و شركاه شركة  ،تصنٌع و تجهٌز خامات البالستٌن ،رأس مالها
، 1555550555لٌدت فى  25181115برلم  ، 251247عن تصنٌع و تجهٌز خامات البالستٌن  ،بجهة  :مرؼم الكٌلو  23مدخل
تالكٌماوٌات زاوٌة عبد المادر  -لسم
 - 16ورثة  /عثمان خلٌل ابراهٌم عنهم مصطفً عثمان خلٌل ابراهٌم و شركاه شركة  ،مطعم و تمدٌم مأكوالت ،رأس مالها
، 95550555لٌدت فى  25181121برلم  ، 251256عن مطعم و تمدٌم مأكوالت  ،بجهة  4 :شارع عثمان ابن عفان  -لسم
 - 17ورثة المرحوم  /عبدالسالم احمد عبدالسالم حسٌن ( دمحم عبدالسالم احمد عبدالسالم حسٌن و شركائه ) شركة  ،تشؽٌل
مصوؼات ،رأس مالها ، 12550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 251295عن تشؽٌل مصوؼات  ،بجهة  5 :شارع كنٌسة
دبانه  -لسم
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 - 18كارم محمود خلؾ هللا و شركاه بً  -زون للتدرٌب و تنمٌة المهارات شركة  ،مركز للتصمٌمات الهندسٌة و التدرٌب و
تنمٌة المهارات البشرٌة و اعداد الندوات و المؤتمرات العلمٌة لحساب الؽٌر ( فٌماعدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص
الالزمه ) ،رأس مالها ، 355550555لٌدت فى  25181128برلم  ، 251293عن مركز للتصمٌمات الهندسٌة و التدرٌب و
تنمٌة المهارات البشرٌة و اعداد الندوات و المؤتمرات العلمٌة لحساب الؽٌر ( فٌماعدا االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص
الالزمه )  ،بجهة  :عمار رلم  48طرٌك الحرٌة  -لسم
 - 19صبحً عبدالصمد و شركاه شركة  ،المماوالت العمومٌه و التورٌدات المعمارٌة ،رأس مالها ، 1555550555لٌدت فى
 25181118برلم  ، 251255عن المماوالت العمومٌه و التورٌدات المعمارٌة  ،بجهة  :البٌطاش تمسٌم لبضاٌة شارع عبدالعزٌز
الطلخاوي عماره دمحم سعٌد الشامً  -لسم
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد سالمه مسعود السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 184773 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 2هشام احمد عبد الحمٌد بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 175897 :وفى تارٌخ  25181154تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر و تكوٌن شركة توصٌه بسٌطه بٌن الشركاء و لٌد فً نفس الٌوم
 - 3شربات اسماعٌل اسماعٌل على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 152871 :وفى تارٌخ  25181155تم محو/شطب
السجل شطب بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 4دمحم ابراهٌم عبدالنبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 94595 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 5احمد ابراهٌم رجب عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 143245 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 6جابر محسن على احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 145548 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 7عالء علً مهنً عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 163691 :وفى تارٌخ  25181156تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 8هناء سمٌر ٌعموب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 145623 :وفى تارٌخ  25181157تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 9سعدى جاد هللا على جاد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 178591 :وفى تارٌخ  25181157تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
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 - 15ناصر رمضان حسنٌن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 194525 :وفى تارٌخ  25181157تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 11صٌدلٌه العربى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85311 :وفى تارٌخ  25181129تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو بسبب وفاة التاجر و تكوٌن شركة توصٌه بسٌطه بٌن الورثة
 - 12دمحم احمد حنفى السٌد حنفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 193339 :وفى تارٌخ  25181129تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو بسبب ترن التجارة نهائٌا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حسن احمد حسن حماد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  185884وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 2السٌد دمحم السٌد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  183415وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 3دمحم ابراهٌم دمحم نصار تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  175555وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 4عبدالحلٌم رشدى احمد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  132499وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 5دمحم خضٌرى على خضٌرى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  174455وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 6منصور جمعه دمحم سٌد احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  197459وفً تارٌخ  25181151 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 7دمحم جابر على عبدالصمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  132524وفً تارٌخ  25181154 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 8ابراهٌم بخٌت ابو زٌد احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  176165وفً تارٌخ  25181154 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  515550555،جنٌه
 - 9دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى "مؤسسه الزواوى للتعبئه والتؽلٌؾ" تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ ،
 25181154تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 15نسٌم رزق سمعان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  113376وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 11احمد المرسً دمحم حسن الجندي تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  166759وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 12دمحم عبدالفتاح حسن دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  173525وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه

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

13

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 13فوزي جورجً اسكندر جورجً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  164518وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 14على محمود امٌن عبد هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  185624وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 15جمٌله على السٌد شلبى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  112625وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 16محسن دمحم دمحم متولى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  145953وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3555550555،جنٌه
 - 17دمحم حمدى محمود دمحم شاهٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  178388وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 18عبدالرحمن سلٌم العوا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  91114وفً تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  25555550555،جنٌه
 - 19رمضان عبدالجواد مرسى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  129232وفً تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 25بسام فاٌز محمود حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  187536وفً تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 21تعدٌل االسم التجارى الى  /بسام للمماوالت العمومٌة ( بسام فاٌز محمود حسن ) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  187536وفً
تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 22النجار لتورٌد وصٌانة معدات اطفاء الحرٌك  -سعٌد على عبدالرحمن النجار تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  251173وفً
تارٌخ  25181157 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
ٌ - 23اسر سعٌد محمود عبد العال حسان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  199328وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 24عالء عبدهللا مرسى مسعد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  133126وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 25نعٌم سعٌد سناده ؼطاس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  197146وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
ٌ - 26سرى فهمى عباس ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  193493وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 27احمد حلمً احمد عبد هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  161856وفً تارٌخ  25181158 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 28دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى "مؤسسه الزواوى للتعبئه والتؽلٌؾ" تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ ،
 25181111تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 29دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  178266وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
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 - 35احمد دمحم احمد سلٌمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  167787وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 31مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  189548وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  355550555،جنٌه
 - 32تعدٌل االسم التجاري الً  /مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 189548وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 355550555،
جنٌه
 - 33اسما السٌد على النمر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  115323وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 34عالء دمحم احمد عوض تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195897وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  495550555،جنٌه
 - 35اٌمان منٌر دمحم حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  165885وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 36اشرؾ دمحم سٌد الطحاوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  143555وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 37دمحم مدحت دمحم لبٌب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  178576وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 38تعدٌل االسم التجاري الً  /الفرج للتشطٌبات العمارٌة  -فرج راضً عبدالموي خٌرهللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم 184598
وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 39فرج راضى عبد الموى خٌر هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  184598وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 45هشام دمحم دمحم الخراز تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195591وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 41مدحت السٌد عبد الممصود طلب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  174717وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 42اٌمن عبد المنعم احمد عبد المنعم علٌوة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  181525وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 43هانى العزازى العزازى حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  174538وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55550555،جنٌه
 - 44حسٌن جاد هللا عبد السالم جاد هللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  182836وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  125550555،جنٌه
 - 45شفٌك فاٌك عشم شفٌك تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  251118وفً تارٌخ  25181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 46منصور نادى عامر دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  189384وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
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 - 47مصطفى محمود امٌن ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  192458وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 48تعدٌل االسم التجارى الى  /االمٌن لتأجٌر المعدات الثمٌله -مصطفى محمود امٌن ابرهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 192458وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله
 2555550555،جنٌه
 - 49سامى السٌد عبد الصادق تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  156984وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 55مٌنا نصٌؾ فرج عطٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  142372وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
ٌ - 51عدل االسم التجارى الى  /مؤسسه والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى ) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 555550555،
جنٌه
 - 52دمحم دمحم مصطفى والى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  184259وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
ٌ - 53عدل االسم التجارى الى/مؤسسه والى لعموم االستٌراد والتصدٌر(دمحم دمحم مصطفى والى) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 555550555،
جنٌه
 - 54وائل عادل دمحم احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  179417وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 55تعدٌل االسم التجارى الى /صٌدلٌه د -احمد ابراهٌم على صالح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153488وفً تارٌخ ،
 25181114تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 56احمد ابراهٌم على صالح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153488وفً تارٌخ  25181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 57تعدٌل االسم التجارى الى /صٌدلٌه د -احمد صالح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153488وفً تارٌخ  25181114 ،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 58سلٌمان احمد سلٌمان احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  179455وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 59دمحم سالم رمضان سالم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  177873وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 65ماجد صلٌب حنا صلٌب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  183536وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 61عادل بباوى ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  167753وفً تارٌخ  25181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  355550555،جنٌه
 - 62صبحى وهبه شحاته بخٌت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195265وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
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 - 63سمٌه انور السٌد كٌالنى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  142132وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 64احمد دمحم احمد دمحم سكران تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  183361وفً تارٌخ  25181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 65جورج لوٌز لبٌب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  173794وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  25555550555،جنٌه
 - 66احمد عبدالمولً لطب الخولً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  197465وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 67احمد محمود احمد خلٌل حماد ( احمد خلٌل للتورٌدات و المماوالت ) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  174484وفً تارٌخ ،
 25181121تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 68شرٌؾ عبد الرحمن رواق على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  182255وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 69دمحم على عبدالداٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  86827وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 75دمحم على عبد الداٌم ابرهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  86827وفً تارٌخ  25181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 71ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  196961وفً تارٌخ  25181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 72سالمه رجب دمحم الهم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  171151وفً تارٌخ  25181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 73عمرو عنتر دمحم طلبه البنا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  184331وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 74عادل بباوى ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  167753وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 75احمد محمود عوض فرج تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  143228وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 76عادل ٌوسؾ سالمه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  173562وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 77الشحات ابراهٌم النمٌب  -مكتب النمٌب للتجارة والمٌكنه الزراعٌة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  176835وفً تارٌخ ،
 25181125تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 78مكتب النمٌب للتجارة والمٌكنة الزراعٌة واستٌراد وتجارة الجرارات والمعدات الزراعٌة ( الشحات ابراهٌم عبد الفتاح النمٌب
) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  176835وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال
لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
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 - 79نشات خلٌل عطا هللا خلٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  165254وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 85احمدابو بكر محمود ادم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  173563وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55555.555،جنٌه
 - 81فاوى فتحى فاوى احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  186977وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 82تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  122377وفً تارٌخ ،
 25181126تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 83احمد على احمد عمر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  122377وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
 - 84وجدى موسى نصر موسى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  197827وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2555550555،جنٌه
 - 85عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  186313وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 86الحمد لتجارة الموبٌلٌات وعموم االستٌراد والتصدٌر  -احمد ابو الحمد احمد ابو الحمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم 198115
وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 87عبدالرحمن احمد عبدالفتاح لطب جاد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  198855وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 88صالح الدٌن دمحم حسن حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  112488وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5555550555،جنٌه
 - 89حسن ابراهٌم دمحم علٌوه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  125515وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55550555،جنٌه
 - 95حسام دمحم خلٌل ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  192256وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 91دمحم مصطفً دمحم جمعه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  164961وفً تارٌخ  25181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15555550555،جنٌه
 - 92سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  195557وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 93حسٌن مفتاح سعد عطٌوه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  199421وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
ٌ - 94اسر دمحم لبارى عبد الفتاح تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  193681وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 95مختار فتحً دمحم دٌاب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  197715وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
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 - 96عادل دمحم حامد حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
ٌ - 97صبح الً /عادل دمحم حامد حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
 - 98عادل دمحم حامد حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 99طاهر اٌمن محمود بكار تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  199484وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 155انور السٌد عطٌه عبدالمنعم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  154287وفً تارٌخ  25181129 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد دمحم محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185954وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،تعدٌل العنوان النشاط الً  3 /شارع البٌهمً  -الوردٌان  -لسم
 - 2دمحم ابراهٌم دمحم نصار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  175555وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
ٌ ،عدل العنوان الً  181 /شارع المكس الوردٌان شمة بالدور الثالث علوي  -لسم
 - 3سعٌد صبحً عبدالواحد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251181وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الكٌلو  26المستعمره شارع الشجر مهصره الٌاسمٌن بجوار الصرؾ الصحً  -لسم
 - 4وائل ٌعموب حبٌب جرٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198859وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  37 /شارع ثابت بن لره و تماطع مراد  -الوردٌان  -لسم
 - 5علً عبدالمادر عبدالنبً علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع مسجد ناجً امام ستودٌو سماره  -لسم
 - 6اشرؾ السٌد السٌد عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :شارع ابوالنصر  -لسم

 251185وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 251182وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 7حسن احمد حسن حماد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185884وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /برج برنسٌس (  ) 1تمسٌم الفضالً  -سٌدي بشر لبلً  -لسم
 - 8هبه مصطفً دمحم رشاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :شارع النصر  -لسم

 251179وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 9ابراهٌم علً دمحم عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251183وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الكٌلو  21طرٌك الوصله شارع بجوار مسجد االسراء و المعراج  -لسم
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 - 15رٌمون رزق اسكندر فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  146151وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن محل رلم  34الدور االرض عمارة برج المطن  -مٌدان فٌكتور عمانوٌل المودع برلم  3474فى 4
2557/ 4/
 251186وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 - 11مصطفً صابر ضٌؾ هللا رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :تمسٌم البردوٌل امام مولؾ االتوبٌس  -لسم

 146151وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 12رٌمون رزق اسكندر نصحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  3474فى 2557/ 4/ 4
 - 13دمحم السٌد عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عامرٌة  -ش العمدة واول ش مخزن الزٌت  -لسم

 251187وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 14احمد نور محمود السمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  69ش شداد  -لسم

 183286وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 251185وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 - 15هوفسٌب اراكٌل مهران اوهنٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 28 ، :شارع سٌزوسترٌس  -لسم

 - 16صابر احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  175739وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان عمار رلم  11ش البوستة المدٌمة  -لسم
 - 17صابر احمد عبدالعال احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :عمار رلم  11ش البوستة المدٌمة  -المنشٌة  -لسم
 - 18احمد عبدالمنعم محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش باؼوص من ش البٌضاوى  -محل  -لسم

 175739وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 251189وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 19الزواوى لتجارة المواد الؽذائٌة -دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ
 25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  3947فً  2514-5-14لٌصبح
 255555 /جنٌة ( مائتان و خمسون الؾ جنٌة )
 - 25الزواوى لعموم التورٌدات  -دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ
 25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  3947فً  2514-5-14لٌصبح
 255555 /جنٌة ( مائتان و خمسون الؾ جنٌة )
 - 21عمر الكسسوار المحمول  -عمر احمد ابراهٌم دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251188وفً تارٌخ
 25181154تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :ش الهانوفٌل الرئٌسى ناصٌة ش مكرر رلم  - 4لسم
 - 22حلمى السٌد السٌد دمحم على الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 97/ 95 ، :ش االمان  -الوردٌان  -لسم

 251191وفً تارٌخ  25181154تم تعدٌل العنوان ,

 - 23فاٌزة على النبوى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193145وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تصحٌح العنوان لٌصبح  6 /اكتوبر شاطئ النخٌل ش  5 / 8عمارة زٌزٌنٌا  1الدور  - 1لسم
 - 24هانى العزازى العزازى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  174538وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  /ش سعد بن ابى ولاص من ش عشرة الناصرٌة المدٌمة  -لسم
 - 25على محمود عبده دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193825وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /نجع عزوز  -جزٌرة شندوٌل  -مركز سوهاج  -محافظة
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 - 26دمحم ٌحًٌ طه محمود البخار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251195وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 14 , 12 ، :تنظٌم شارع رستم افندي  -كوم الدكه  -محل رلم  - 2لسم
 - 27اٌمن اسماعٌل عبدالمادر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الوكال الجدٌدة امام الوحدة البٌطرٌة  -لسم

 251196وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 28شمس فرج هللا انور عبدالواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 19 ، :ش حجاج من الزهراء عزبة الصبحٌة  -لسم

 251192وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,

 - 29اٌمن فاروق على دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  156746وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تصحٌح العنوان الى  /ن  21طرٌك اسكندرٌة مطروح مدٌنة  6اكتوبر العامرٌة  -لسم
 - 35احمد دمحم محروس عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251194وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شاطئ النخٌل  6اكتوبر ش  27الرئٌسى عمار - 13 / 8امام مالبس حوا  -لسم
 - 31فوزي جورجً اسكندر جورجً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  164518وفً تارٌخ  25181155تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /محل بعمارة بانوراما الهانوفٌل من البوابه الرئٌسٌه للبانوراما  -الهانوفٌل  -لسم
 - 32عادل مورٌس زكً خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251251وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 28 ، :شارع الجوهر مع شارع الزهراء الدور االول علوي  -لسم
 - 33سامٌة دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 23 ، :ش مٌدان التحرٌر  -لسم

 251197وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 34امل حسن الشاملى دبٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196111وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :طرٌك اسكندرٌة مطروح مول العجمى ستار محل رلم  - s 124لسم
 - 35محسن دمحم دمحم متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  145953وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى عمارات دار السالم عمارة معٌن محل رلم  1ش النصر امام جرٌن بالزة -لسم
 - 36امل حسن الشاملى دبٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196111وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان الكائن بطرٌك اسكندرٌة مطروح مول العجمى ستار محل رلم  s 124ونشاطه السجاد
واكلٌم ومفروشات وراس ماله عشرة االؾ جنٌها  -لسم
 - 37رضا صفوت السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :تنظٌم ش الزنبك واٌزٌس  -لسم

 251255وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 38جمٌله على السٌد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  112625وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  28 /شارع دمحم جالل حماد من شارع خالد بن الولٌد سٌدي بشر  -لسم
 - 39دمحم صالح على مسعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251254وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :دخٌلة  -ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسة النخبه  -الهانوفٌل  -لسم
 - 45عبدالحمٌد حمد حسن خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش مسجد الشرلاوى بجوار مكتب الصحة  -لسم

 251198وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 41دمحم احمد لطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251252وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،ن  1905بحرى طرٌك اسكندرٌة مطروح ش الزهور متفرع من الشحن والتفرٌػ ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 42الصباحى للرحالت  -ابراهٌم محمود الصباحى ابراهٌم عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251253وفً تارٌخ
 25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :المستعمرة ش االهلٌة للممطورات امام منزل الصباحى  -لسم
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 - 43ناصر ابراهٌم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الدكتور مأوى المبارى  -لسم

 251211وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 44بدر للبالستٌن  -ابراهٌم سعد دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251215وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :زاوٌة عبدالمادر بحرى الترعة بجوار مساكن مبارن  -لسم
 - 45دمحم عبدالصبور مصطفً عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 91 ، :شارع لنال المحمودٌة  -لسم

 251259وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 46العز لالستٌراد و التصدٌر  -عزالدٌن السٌد عباس احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251258وفً تارٌخ 25181157
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع جماد المصري امام شارع الفردي امام االندلس  -الهانوفٌل  -لسم
 - 47عمرو تٌمور دمحم ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :شارع محمود عزمً  -لسم

 251213وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 48نسرٌن محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251215وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :خلؾ مؤسسة الكهرباء الجدٌدة  -امام مستشفى البلشى  -لسم
 - 49سٌد احمد حسٌن دمحم عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :عامرٌة  35عزبة التمٌر خلؾ بنن مصرى  -لسم

 251256وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان ,

 - 55طارق عدلى سامى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185154وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  31 - 29 - 27ش الشرلاوى  -لسم
 - 51مؤمن سمٌر حمدى احمد سٌؾ النصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251257وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر 34 ، :ش لبضاٌا امام عمارة صابرٌن امام ش الحى البٌطاش  -لسم
 - 52محمود عبدالفتاح بخٌت دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251214وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الطرٌك الصحراوى الكافورى ش ورشة رٌاض بجوار فرن كمال وصٌدلٌة الدكتور حراز  -لسم
 - 53دمحم حسن علً السٌد دعبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 175 ، :ش طٌبه سبورتنج
 - 54طارق عدلى سامى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 31 - 29 - 37 ، :ش الشرلاوى  -لسم

 181531وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 185154وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 55ولٌد جاد الكرٌم دمحم ناٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  188575وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان عبدالمادر لبلى الترعة  -ونشاطه تنظٌؾ عوادم االلطان وراسماله خمسون الؾ جنٌها -
لسم
 - 56كمال عبدالحمٌد دوٌدار دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 29 ، :شارع المستشفً االٌطالً  -لسم

 251255وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 57اٌمن صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 22 ، :شارع الؽرفة التجارٌة شمة  - 15لسم

 251218وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,

 - 58دمحم تامر محمود عبدالمادر دمحم ابوالهٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251219وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :تماطع طرٌك لنال المحمودٌة مع شارع لنال السوٌس  -لسم
 - 59احمد دمحم رجب مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184288وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  223 /مدٌنة مبارن ب  -ن  - 26لسم
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ٌ - 65اسمٌن عادل مختار مشرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251217وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ابو ٌوٌؾ اخر امتداد شارع دمحم حسنً مبارن لرٌة هاله متفرع من شارع الحدٌد و الصلب الدرو الرابع شمة  - 16لسم
 - 61عاصم عبدالوهاب عبدالبالً هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 38 ، :ابن مماتً امبروزو  -لسم

 251225وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,

 - 62احمد عبد الوهاب سعد عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179914وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /ن  23بحرى الطرٌك الصحراوى ش مدرسة ؼٌث بجوار ورشة الصفا للطباعة
ٌ - 63اسر دمحم عبدالحلٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251216وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ن  2305لبلى طرٌك مطروح ش جمال ابوزٌد بجوار منزل دمحم طاٌل  -لسم
 - 64محمود ٌاسٌن على سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177738وفً تارٌخ  25181158تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /شارع منٌر واصؾ  -ارمنت الوابورات  -بندر ارمنت -
 - 65توماس عاطؾ شحات سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع  18نجع العرب المتراس  -لسم
 - 66دعاء عبدالعزٌز دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :بدر متفرع من العمدة  -محرم بن  -لسم

 251221وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 251225وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 67بلتاجى نادر بلتاجى السٌد بلتاجى  -لهوة بلتاجى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 58 ، :ش عرفان  -لسم

 251224وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل

 - 68مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -مصطفً السٌد احمد ابراهٌم مرسال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :ابو ٌوسؾ امام صٌدلٌة المعراج  -لسم

 189548وفً تارٌخ

 - 69الزواوى لعموم التورٌدات  -دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ
 25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  3947فً  2514-5-14لٌصبح
 555555 /جنٌة ( خمسمائة الؾ جنٌة )
 - 75الزواوى لتجارة المواد الؽذائٌة -دمحم ابراهٌم على دمحم الزواوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  181421وفً تارٌخ
 25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :زٌادة راس مال الرئٌسً االخر المودع برلم  3947فً  2514-5-14لٌصبح
 555555 /جنٌة ( خمسمائة الؾ جنٌة )
 - 71دمحم عبد العزٌز عوض صابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193733وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح  154ش ابن بطوطه ٌطل على حمام الورشة  -لسم
ٌ - 72وسؾ عمر مصطفى احمد زرندح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194679وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :محل رلم  4بالدور االرضى مول برج العرب التجارى  -لسم
 - 73دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  178266وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسى اخر  86 /عمارات الضباط مصطفى كامل ونشاطه بٌع المواد الؽذائٌة  -بمالة جافة وبٌع
المشروبات الؽازٌة وتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنة فمط وبٌع وتاجٌر الشٌشة وبٌع السجائر وراس ماله  1555الؾ جنٌها  -لسم
 - 74مصطفى خلٌل ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 131 ، :ش عرفان  -لسم

 251222وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 75وسؾ عمر مصطفً احمد زرندح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194679وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان محل رلم  4بالدور االرضى  -مول برج العرب التجارى  -لسم
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 - 76دمحم سمٌر دمحم السٌد معٌزه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 39 ، :ش السٌاله -لسم

 251223وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 77مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  189548وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  /ابوٌوسؾ امام صٌدلٌة المعراج  -لسم الدخٌلة محل رلم  3و نشاطه  /نفس نشاط الرئٌسً و اودع
برلم  15541و لٌد برلم تابع  189548دائم
 - 78تعدٌل االسم التجاري الً  /مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 189548وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  /ابوٌوسؾ امام صٌدلٌة المعراج  -لسم
الدخٌلة محل رلم  3و نشاطه  /نفس نشاط الرئٌسً و اودع برلم  15541و لٌد برلم تابع  189548دائم
 - 79حسن عبدالرحمن محروس مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251124وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  23 /شارع فٌكتور عمانوٌل  -سموحه  -شمة رلم  - 853لسم
 - 85هٌثم دمحم ٌوسؾ ابراهٌم كامل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 26 ، :ش البوصٌرى  -لسم
 - 81سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :شارع ابن بشٌر  -محل  -كلٌوباترا  -لسم

 251227وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 195557وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 82سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195557وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :برج عمر المختار العامرٌة محل رلم  - 1لسم العامرٌة و نشاطه  /تاجٌر وصٌانة دراجات و تارٌخ االفتتاح -5-7 /
 2515و ممٌد برلم  195557دائم
 - 83فرج راضى عبد الموى خٌر هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184598وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع الشهٌد شاهٌن متفرع من شارع خٌرهللا  -الهانوفٌل  -لسم
 - 84تعدٌل االسم التجاري الً  /الفرج للتشطٌبات العمارٌة  -فرج راضً عبدالموي خٌرهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184598وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع الشهٌد شاهٌن متفرع من
شارع خٌرهللا  -الهانوفٌل  -لسم
 - 85دمحم احمد الدسولً عصمت صدٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 27 ، :شارع رضوان الهانوفٌل  -لسم

 251228وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان ,

 - 86خلٌل بطرس خلٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251226وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عماره الهدي شارع المدٌنة المنوره ابو ٌوسؾ شهرزاد الحدٌد و الصلب  -لسم
 - 87سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195557وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  25 /شارع ابن بشٌر  -محل  -كلٌوباترا  -لسم سٌدي جابر و نشاطه  /سنترال و راس
ماله  15555 /جنٌة ( عشرة االؾ جنٌة ) و اودع برلم  15655و لٌد برلم تابع  195557دائم
 - 88اٌمن شعبان الرفاعً ؼلوش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251229وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مركز ؼلوش الطبً بجوار مسجد الموٌري  -لسم
 - 89هانى العزازى العزازى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  174538وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تصحٌح العنوان الً  /شارع سعد بن ابى ولاص من شارع عشرة الناصرٌة المدٌمة ملن عمرو العزازي  -لسم
 - 95عبدالرحمن عبدالعزٌز دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع عثمان بن عفان  -ابو ٌوسؾ  -لسم

 251235وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,
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 - 91السٌد محمود على عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  118545وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع  352تمسٌم المضاه سموحه  -لسم
 - 92فوزي جورجً اسكندر جورجً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  164518وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  9265فً  2553-11-29و ممٌد برلم تابع  164518دائم
 - 93حمدي المكاوي دمحم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  169933وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع الهانوفٌل الرئٌسً بجوار شارع دمحم الفردي  -الهانوفٌل  -لسم
 - 94عز دمحم السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 68 ،شارع محرم بن  -لسم

 251231وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 95شرٌؾ احمد توفٌك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251233وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :شارع الحنفٌة  -بٌانكً العجمً بٌطاش الدور الثانً علوي  -لسم
 - 96مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  144995وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  75 /شارع عزبة السٌوؾ  -السٌوؾ بحري  -لسم
 - 97تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  144995وفً تارٌخ
 25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  75 /شارع عزبة السٌوؾ  -السٌوؾ بحري  -لسم
 - 98شٌماء دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251232وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :مساكن اٌجً كاب بلون  23مدخل  4شمة  3الهانوفٌل لبلً  -لسم
 - 99مصطفً عاطؾ انور بركات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 65 ، :شارع االمٌر لؤلؤ  -المباري  -لسم

 251245وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 155مؤسسه والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184259وفً تارٌخ
 25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شمة رلم  21الدور الخامس عمار  2شارع سنان  -لسم
ٌ - 151عدل االسم التجارى الى/مؤسسه والى لعموم االستٌراد والتصدٌر(دمحم دمحم مصطفى والى)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /شمة رلم  21الدور الخامس عمار
 2شارع سنان  -لسم المنشٌة و نشاطه  /تجاره لعب االطفال و مستلزماتها و اودع برلم  15727و لدي برلم تابع  184259دائم
 - 152دمحم دمحم مصطفى والى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184259وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /شمة رلم  21الدور الخامس عمار  2شارع سنان  -لسم المنشٌة و نشاطه  /تجاره لعب االطفال و
مستلزماتها و اودع برلم  15727و لدي برلم تابع  184259دائم
ٌ - 153عدل االسم التجارى الى  /مؤسسه والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /شمة رلم  21الدور الخامس عمار
 2شارع سنان  -لسم المنشٌة و نشاطه  /تجاره لعب االطفال و مستلزماتها و اودع برلم  15727و لدي برلم تابع  184259دائم
 - 154محمود فتحً محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251239وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 7 ، :شارع السٌد خطاب بٌانكً البٌطاش عماره تسلٌكا  -شمة  -لسم
 - 155ابراهٌم دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 38 ، :شارع وكالة اللٌمون و زاوٌة جبران  -لسم

 251236وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 156ابراهٌم دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251236وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :زاوٌه الناعوره بملن دمحم دمحم بدر  -مركز الشهداء  -المنوفٌة و نشاطه  /استؽالل معمل البان لصناعة و تجارة الجبن
بالتجزئة و تارٌخ االفتتاح  1/15/1971 /و ممٌد برلم  23556دائم شبٌن الكوم
 - 157حمدى على دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  125528وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر كائن  /السماله  -شارع ابو العباس خلؾ ممهً المعداوي بملن  /فاروق حلمً ابراهٌم رزق -
محل رلم  - 1الؽردلة و نشاطه  /البان و راس ماله  35555 /جنٌة ( ثالثون جنٌة )
 - 158دمحم ابراهٌم عبدالجواد عبدالسٌد سرور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197831وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /امام  5شارع طلعت مصطفً  -مطار النزهة  -الطرٌك السرٌع  -لسم سٌدي جابر
و اودع برلم  15736و لٌد برلم تابع  197831دائم
 - 159وائل عادل دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179417وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  38 /أ  16 , 2 /سابما و حالٌا شارع  - 56سٌدي بشر  -لسم
 - 115محمود دمحم دمحم عبد الموى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251242وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع عمر بن الخطاب ( الجمعٌه سابما ً )  -امام مجمدات الجمعٌه عماره بانوراما ٌ 25ناٌر  -الهانوفٌل  -لسم
 - 111اسامه فكٌه ماكٌن عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251237وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :طرٌك اسكندرٌة مطروح عماره لدم الخٌر بجوار كافٌترٌا لدم الخٌر  -لسم
 - 112بالل رجب دمحم عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251243وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :كٌلو  21طرٌك  Aمطروح  -بجوار عصٌر زمزم  -لسم
 - 113دمحم ابراهٌم عبدالجواد عبدالسٌد سرور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197831وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :امام  5شارع طلعت مصطفً  -مطار النزهة  -الطرٌك السرٌع  -لسم
 - 114اٌهاب علً خلٌل حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 19 ، :شارع سلٌمان عبدالحمٌد  -لسم

 251249وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 115زهران للتجارة و التصنٌع و الترٌكو  -مصطفً حسن دمحم زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251248وفً تارٌخ
 25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الكابالت شارع متفرع من شارع الكابالت بجوار شركة الفورماٌكا  -لسم
 - 116رمضان ضٌؾ عبدهللا مؤمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع مسجد الشرلاوي امام مكتب الصحة  -لسم

 251251وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 117لمر لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  135942وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان  /مدٌنة السادس من اكتوبر بالوحدة رلم  B050مول مصر الدور االرضً و نشاطه /
معرض بٌع ساعات و راسماله  55555 /جنٌة ( خمسون الؾ جنٌها )
 - 118خدٌجة رشٌد عبدالسالم صمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251255وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع سٌدي مسعود تمسٌم ل  -البردوٌل بجوار جمعٌه مسعود  -لسم
 - 119البدرى بخٌت حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76923وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،افتتاح محل رئٌسً اخر  25 /شارع  11شمال من شارع  - 45العصافرة لبلً  -لسم المنتزة و نشاطه  /تجارة و بٌع
مستخضرات تجمٌل و راس ماله  5555 /جنٌة ( خمسة االؾ جنٌة ) و اودع برلم  15868و لٌد برلم تابع  76923دائم
 - 125خمٌس عبدالعزٌز جوده عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع الفدان الجدٌد  -ابٌس تالرٌة  -العاشرة  -لسم

 251254وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
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 - 121جمال عبدالناصر ابراهٌم عبدالعال اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  199874وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /المبنً االداري رلم  2ابً العباس  -الوحدة رلم  - 518لسم
 - 122احمد محمود احمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الكابالت خلؾ شركة الفورماٌكا  -لسم

 251252وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 123دٌاب دمحم احمد زٌن العارفٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193394وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الً  27 /بحوض الطابٌة خلؾ مخبز االلً شهر العسل  -البٌطاش  -لسم
 - 124احمد دمحم جمال على الزمزمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  2577فً  17/4/2511و ممٌد برلم تابع  177425دائم
 - 125اسالم شداد عبد النعٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251253وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع من شارع السالم بجوار فٌال حبشى  -شهر العسل  /لسم
 - 126البدري بخٌت حسٌن جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76923وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 25 ، :شارع  11شمال من شارع  - 45العصافرة لبلً  -لسم
 - 127نٌفٌن دمحم عبدالرحمن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع المرزولً  -لسم

 251259وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 128احمد دمحم جمال على الزمزمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  2959فً  24/3/2515و ممٌد برلم تابع  177425دائم
 - 129احمد دمحم جمال على الزمزمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  53 /شارع ٌ 26ولٌو  -لسم المنشٌة و اودع برلم  15927و لٌد برلم تابع  177425دائم
 - 135احمد دمحم جمال على الزمزمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر  /عمار  98طرٌك اسكندرٌة الماهرة الصحراوي ن  21مرؼم  -لسم العامرٌة و نشاطه
 /تصنٌع جٌالتً و راس ماله  ( 1555 /الؾ جنٌة ) و اودع برلم  15926و لٌد برلم تابع  177425دائم
 - 131دمحم عبدالحفٌظ دمحم الٌمانى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  255735وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع السالم اعلً مسجد السالم شهر العسل  -البٌطاش  -لسم
 - 132سمر عبدالوهاب طه عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251265وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع المرٌه بجوار لرٌة الشندوٌلً  -ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 133البسٌونً للصٌانة و االنشاءات المعدنٌة  -ادهم فوزي دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251258وفً تارٌخ
 25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :طرٌك  Aمطروح الكٌلو  2225شارع الصفا بحري الطرٌك امام محمصة
الصفا  -جوار معرض الهدي لالدوات الصحٌة  -لسم
 - 134محمود عبد الحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 13 ، :شارع سعد زؼلول امام جزارة الزؼبى  -البٌطاش  -لسم
 - 135محمود عبد الحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 31 ، :شارع سعد زؼلول  -البٌطاش  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /تجارة البماله وتارٌخ افتتاحه  22/3/2517و ممٌد
برلم  198137دائم
 - 136شعبان جمال على الدماطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  255531وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع عٌن شمس بجوار ماركت الرحمه  -البٌطاش  -لسم
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 - 137ابراهٌم دمحم سٌد احمد الخلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :خلؾ  112شارع محطة السوق  -باكوس  -لسم
 - 138سعد صابر اسماعٌل عبدالمولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 7 ، :شارع النصر امام جرٌن بالزا  -سموحة  -لسم

 157358وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 172283وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 139فاطمة فؤاد حنفى عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196559وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /محل رلم  3بالعمار رلم  2شارع الدسولً  -لسم العطارٌن و اودع برلم  15891و لٌد برلم تابع
196559
 - 145ابراهٌم دمحم سٌد احمد الخلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  157358وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /خلؾ  112شارع محطة السوق  -باكوس  -لسم الرمل و نشاطه  /صٌدلٌة عامه و اودع
برلم  15938و لٌد برلم تابع  157358دائم
 - 141عبد الحكٌم ابراهٌم اسماعٌل دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :الرابعة الناصرٌة  -مدخل الجونه  -لسم
 - 142احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 53 ، :شارع ٌ 26ولٌو  -لسم

 192538وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
 177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 143احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :عمار  98طرٌك اسكندرٌة الصحراوي الكٌلو  21مرؼم  -لسم
 - 144احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 655 ، :طرٌك الجٌش ودمحم عوض جبرٌل  -سٌدى بشر  -لسم المنتزة و ننشاطه  /بٌع جٌالتً و تارٌخ االفتتاح /
 13/2/2558و ممٌد برلم  177425دائم
 - 145بٌتر مكرم جرجس عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المستعمره بجوار محطة الصرؾ الصحً  -لسم
 - 146فاطمة فؤاد حنفى عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  3بالعمار رلم  2شارع الدسولً  -لسم

 251261وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 196559وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 147احمد مصطفً ابراهٌم مصطفً عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251262وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :مدخل  3بلون  3متفرع من شارع نصر الدوله كوم الملح المباري  -لسم
 - 148سعد صابر اسماعٌل عبد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  172283وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع  7 /شارع النصر امام جرٌن بالزا  -سموحة  -لسم سٌدي جابر و نشاطه  /نفس نشاط الرئٌسً
و اودع برلم  15953و لٌد برلم تابع  172283دائم
 - 149دمحم عبد الخالك ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193859وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  2 /شارع فوزي فهمً الجندي ( مارن انطوان ) المكتب االداري رلم  4الدور االول  -لسم
 - 155محمود عبدالحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر  13 /شارع سعد زؼلول امام جزارة الزؼب البٌطاش  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /بماله و
راسماله  5555 /جنٌة ( خمسة االؾ ) و اودع برلم  15911و لٌد برلم تابع  198137دائم
 - 151محمود عبدالحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  31 /شارع سعد زؼلول  -البٌطاش  -لسم
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 - 152ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196961وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان  3 /شارع الرٌاض  -البٌطاش  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /تجارة اسمنت و راس
ماله  15555 /جنٌة ( عشرة االؾ جنٌة ) و اودع برلم  15989و لٌد برلم تابع  196961دائم
 - 153فاطمه السٌد احمد ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  6عمار  35 - 28سعد زؼلول  -لسم

 251263وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 196961وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 154ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 3 ، :شارع الرٌاض  -البٌطاش  -لسم

 - 155ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196961وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :خلؾ مجمع عبد المنعم جابر من الهانوفٌل تماطع ش الكومً  -لسم الدخٌلة و ننشاطه  /مماوالت عمومٌه و
تارٌخ االفتتاح  14/7/2516 /و ممٌد برلم  196961دائم
 - 156عماد دمحم عبدالمنعم رفاعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :نهاٌة شارع الجٌش امام مسجد الخلفاء الراشدٌن  -لسم
 - 157سعٌد محمود احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :شارع المختار متفرع من شارع االشرؾ  -لسم

 251268وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 251264وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 158هدي رجب احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251266وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  3عمار  5مسجد الصالحٌن  -شهر العسل  -البٌطاش  -لسم
 - 159حسن محمود بخٌت صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 81 ، :شارع ام السلطان  -لسم
 - 165صابر سعٌد توفٌك عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع االسماعٌلٌة  -لسم

 251265وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 251267وفً تارٌخ  25181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 161اٌمن سعد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  192811وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /بواٌة  8شارع الطوب الرملً خلؾ شركة التجارة الخارجٌة  -البٌطاش  -لسم
 - 162دمحم الزنباعى احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  176659وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع وهران الدور الرابع العصافرة بحري  -لسم
 - 163هانً احمد نصٌر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251272وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :البٌطاش امام  55شارع الرٌاض من شارع البٌطاش الرئٌسً  -لسم
 - 164اسالم حسن عبدالستار ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251273وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :الفردوس  -ابو ٌوسؾ ننهاٌة شارع الحدٌد و الصلب  -لسم
 - 165دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195585وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر  /شارع الفردوس  3عمارة الفردوس اخر شارع الحدٌد و الصلب  -ابو ٌوسؾ  -لسم
الدخٌلة و نشاطه  /تجارة الدواجن و الطٌور و راسماله  15555 /جنٌة ( عشرة االؾ ) و اودع برلم  11515و لٌد برلم تابع
 195585دائم
 - 166محمود جمال ابراهٌم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 2 ، :شارع الزهور الكٌلو  19ابو ٌوسؾ بحري  -لسم

 251275وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
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 - 167محمود دمحم محمود على نصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  9 /شارع ابن بطوطه  -لسم

 174788وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 168دمحم عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251275وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :بلون  5مدخل  1شمة  52مساكن االسكان الصناعً  -لسم
 - 169مروان دمحم السٌد عبدالجواد لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع صالح الحدٌنً  -شمة الدور االول  -لسم
 - 175عبدهللا احمد احمد الصٌرفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :شارع الشهداء  -لسم

 251271وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,

 251269وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 171حازم كرم ابراهٌم ابراهٌم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251276وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :وحدات رلم  66 - 74عنبر رلم  5مجمع الصناعات البالستٌكٌة المنطمة الصناعٌة مرؼم لبلً  -لسم
 - 172حازم كرم ابراهٌم ابراهٌم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251276وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع مضرب التحرٌر امام المطافى بملن /دمحم دمحم ابراهٌم البدوى  -رشٌد و نشاطه /التجارة و التخزٌن و
التوكٌالت التجارٌه و التصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌة و تارٌخ االفتتاح  3/4/2516 /و ممٌد برلم  7266دائم رشٌد
 - 173احمد السٌد دمحم سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179585وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /محل رلم  1بالعمار  3 - 1تنظٌم حاره رضوان باشا  -لسم
 - 174وفاء دمحم فرج ٌوسؾ صدلة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :شارع مصطفً العبادي  -لسم

 251274وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 175دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195585وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع الفردوس  3عمارة الفردوس اخر شارع الحدٌد و الصلب  -ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 176دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195585وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شمة  6ثالث علوى خلؾ مدٌنة الزهراء  -الهانوفٌل  -لسم الدخٌلة و نشاطه  /تورٌدات صناعٌة وؼذائٌة
وكهربائٌة و تارٌخ االفتتاح  9/9/2515و ممٌد برلم  195585دائم
 - 177ابراهٌم فرج دمحم الجارحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع الجمهورٌة الرئٌسً امام صٌدلٌة الصحوه  -لسم

 251284وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 178حسٌن اسماعٌل دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155275وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  157 /شارع السٌد دمحم كرٌم و  12شارع حارة النجده سابما  -لسم المنشٌة و اودع  11116و لٌد
تابع  155275دائم
 - 179مٌالد فكري ابراهٌم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 47 ، :شارع اسماعٌل ؼانم  -لسم

 251288وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 185خلود دمحم عبده ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195624وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 7 ، :شارع اسوان  -برج همام  -ابو ٌوسؾ بحرى لسم
 - 181احمد محمود فاضل محمود الملٌوبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251283وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :مصطفً عوده متفرع من شارع عبٌر الزهور ابوٌوسؾ بحري فٌال ملن حمدي مرسً عثمان حسن  -لسم
 - 182مً محمود عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 151 ، :شارع السبكً  -الوردٌان  -لسم

 251287وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 183عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :إلؽاء الرئٌسً االخر

 186313وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 184لمعى نجٌب سلمون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91531وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،تعدٌل العنوان الً  42 /أ شارع زكً رجب  -سموحه  -لسم
 - 185عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز جاد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 15 ، :شارع لصر راس التٌن  -لسم

 251281وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل

 - 186عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز جاد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251281وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع الثانوٌة بنات رلم  14بملن فخرى دمحم ممد همام  -مركز بلبٌس و نشاطه  /تجارة بالستٌن و
تارٌخ االفتتاح  19/7/2555و ممٌد برلم  154632دائم الزلازٌك
 - 187دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  178266وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :اضافة السمة التجاري للرئٌسً االخر المودع برلم  15541فً  / 11/11/2518ماركت دلٌفري شٌشة
 - 188دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  178266وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  89 /عمارات ضابط مصطفً كامل ؼرفة من الشمة بالدور الرابع  -لسم
 - 189نشات خلٌل عطا هللا خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  165254وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /ابو ٌوسؾ الكٌلو  1925امام ورشة بالط السٌسً -لسم الدخٌلة و نشاطه  /صٌدلٌة و اودع برلم
 11156و لٌد برلم تابع  165254دائم
 165254وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 195نشات خلٌل عطا هللا خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ابو ٌوسؾ الكٌلو  1925امام ورشة بالط السٌسً -لسم

 - 191عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186313وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الرئٌسً الى  35 /شارع الكرنتٌنه  -المباري  -لسم
 - 192عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186313وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :إلؽاء الرئٌسً االخر المودع برلم  3543فً  22/5/2511والممٌد برلم تابع  186313دائم
 251277وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 193احمد ابراهٌم لاسم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العمار رلم  8ممر شرٌؾ  -لسم

 - 194حسٌن اسماعٌل دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155275وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 157 ، :شارع السٌد دمحم كرٌم و  12شارع حارة النجده سابما  -لسم
 - 195احمد على احمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  122377وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /الكٌلو  - 19ابو ٌوسؾ بحري  -شارع صٌدلٌة المعراج  -لسم
 - 196تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  122377وفً
تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /الكٌلو  - 19ابو ٌوسؾ بحري  -شارع صٌدلٌة
المعراج  -لسم
 - 197مبروكه عبدالداٌم عبده ؼٌاتً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 14 ، :شارع المتنبً  -لسم
 - 198كرٌم السٌد اسماعٌل عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع محفوظ  -لسم

 251282وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان ,

 251279وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 199الولٌد للتصدٌر  -ولٌد احمد عبدهللا حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251278وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شارع الهانوفٌل الرئٌسً امام المستودع االنابٌب  -لسم
 251285وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 255نجٌبه محمود احمد حسان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شارع  15الجنٌنه بلون  1مساكن الجنٌنه  -لسم

 - 251فهمى ابراهٌم سعد عبد الجلٌل خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196466وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /العجمً  -الهانوفٌل شارع الماعدة خلؾ سوبر ماركت الطلخاوي  -لسم
 - 252اسالم اٌمن كمال السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :شارع ابن بماء الوردٌان  -لسم

 251295وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 253ناجى جمعه فاٌز عبد المادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194995وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع سوق الثالث خلؾ شارع الجٌش بجوار بوابه السوق  -لسم
 - 254احمد دمحم رمضان عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251291وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع خلؾ دمحم الموٌري بالدور االول  -بجوار مركز كمبٌوتر نور الدراٌسة  -لسم
 - 255شٌماء السٌد عمار عبدهللا احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 111 ، :شارع ام السلطان  -لسم
 - 256دمحم كامل عطٌه كامل عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :شارع النصر

 251289وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان ,

 251292وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 257حسام دمحم خلٌل ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  192256وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /الكٌلو  21طرٌك الوصلة  -شارع الحدٌد و الصلب االسفنجً امام هٌكل لالخشاب  -لسم
 - 258وائل ماهر دمحم خضٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185255وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /ابراج الثؽر شارع المهندس طلعت مصطفً  -المطار  -لسم سٌدي جابر و اودع برلم 11243
و لٌد برلم تابع  185255دائم
 - 259وائل ماهر دمحم خضٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185255وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ابراج الثؽر شارع المهندس طلعت مصطفً  -المطار  -لسم
 - 215عماد عبد تناؼو صموئٌل ابوسٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 196 ، :شارع لنال المحمودٌة  -لسم

 251298وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 211دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185816وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر  /محل  1من الٌسار  -الناصرٌة المدٌمة شارع المولؾ  -لسم العامرٌة و نشاطه  /خدمات محمول و
راسماله  2555 /جنٌة ( الفان جنٌه ) و اودع برلم  11214و لٌد برلم تابع  185816دائم
 - 212دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185816وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل  1من الٌسار  -الناصرٌة المدٌمة شارع المولؾ  -لسم
 - 213دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185816وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع المسم بجوار مشوٌات الرضوى محل رلم - 1لسم العامرٌة و نشاطه  /بٌع مالبس جاهزه و تارٌخ االفتتاح /
 2/8/2515و ممٌد برلم  185816دائم
 - 214هالل نادر دردار رفاعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251294وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الكٌلو لبلً طرٌك  Aمطروح مدخل مساكن الكٌلو  26امام شركة المٌاه  -لسم
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 - 215عادل دمحم عبدالناصر ابوالماسم لتأجٌر المعدات الثمٌلة لحساب الؽٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 5 ، :شارع علً بن جنٌنه  -لسم

 251299وفً تارٌخ

 - 216دمحم فاروق العمرى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184458وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الزهراء  -لطعه رلم  2من شارع ابو حلٌمه  -وحده رلم  354نموذج  4الدور الثالث  -اخر الحدٌد و الصلب  -اعلً
كافتٌرٌا ابو شادي  -لسم
 - 217عمرو السٌد ابراهٌم سمطً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251296وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع عبدالحمٌد رضوان من الحدٌد و الصلب ابو ٌوسؾ  -لسم
 - 218دمحم فاروق العمرى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184458وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /الزهراء  -لطعه رلم  2من شارع ابو حلٌمه  -وحده رلم  354نموذج  4الدور الثالث  -اخر
الحدٌد و الصلب  -اعلً كافتٌرٌا ابو شادي  -لسم الدخٌلة و اودع برلم  11241و لٌد برلم تابع  184458دائم
ٌ - 219اسر شحاته عبدالناصر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251351وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع ابن كلٌس  -امبروزو  -الدور الثالث علوي  -شمة  -لسم
 - 225حنان دمحم اسماعٌل لبارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179555وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /لباري  9بلون  6مدخل  - 4االسكان الصناعً  -لسم
 - 221دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 86 ، :عمارات الضباط مصطفى كامل  -لسم

 178266وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 222بالل دمحم السٌد ٌوسؾ البهنسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195141وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  5 /تنظٌم شارع سٌدي محمود  -حالٌا  3شارع الشٌخ علً ٌوسؾ  -لسم
 - 223عزت زؼلول متري جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 1 ، :شارع الحمٌدي  -لسم

 251352وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 224محمود دمحم عبدالمٌجد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ابوٌوسؾ بحري شارع الحدٌد و الصلب  -لسم

 251355وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 225دمحم حسٌن حامد جزر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :جزء  7حوشه  3ابٌس العاشرة  -لسم

 251297وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 226علً شعبان علً عبدالرحمن حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251355وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ابٌس لرٌه العاشرة شارع  16جزء  3امام مسجد باب الفتح  -لسم
 - 227ؼٌطانى حمدى السٌد عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251356وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :امام اعلى كوبرى العامرٌه بجوار صٌدلٌه نجاه المالح  -لسم
 - 228عادل دمحم حامد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :زٌادرة راس مال الرئٌسً االخٌر المودع برلم  4818لسنة  2512الً  155555 /جنٌة ( مائة الؾ جنٌة )
ٌ - 229صبح الً /عادل دمحم حامد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :زٌادرة راس مال الرئٌسً االخٌر المودع برلم  4818لسنة  2512الً  155555 /جنٌة ( مائة الؾ جنٌة )
 - 235جاكلٌن فتحى اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  117764وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /عزبة منسً مطار النزهه بجوار شركة النٌل للنمل البري  -الدور االرضً  -لسم
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 - 231احمد عادل احمد سناده لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الكٌلو  28طرٌك اسكندرٌة الماهرة امام مانتران  -لسم

 251353وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ٌ - 232اسر دمحم لبارى عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  193681وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /شارع نجٌب ابو حلبفة مع شارع محمود رضوان  -الهانوفٌل مساكن الحدٌد و الصلب محل رلم 2
الطابك االرضً  -لسم
 - 233فاطمه احمد محمود احمد الشرلاوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :اول شارع الحنفٌة  -البٌطاش  -لسم

 251357وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,

 - 234لوت الملوب نصر الدٌن امٌن دمحم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198595وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  49 /شارع دمحم حجاب  -لسم باب شرق و اودع برلم اٌداع  11293و لٌد برلم
تابع  198595دائم
 - 235فوزي فرج خٌرهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الكٌلو  28نجع العرجً امام كمال سعد  -لسم

 251354وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 236دمحم اشرؾ احمد عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251358وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :بوابة  8خلؾ شركة التجاره الخارجٌة شارع الطوب الرملً البٌطاش  -لسم
 - 237عماد محمود خمٌس جمعه رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251359وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :عزبة الهجانة شارع الوكالة الجدٌدة امام باب  - 5لسم
 - 238كرٌم دمحم احمد عبد الموى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :حارة عطفه مصباح من شارع خوفو  -لسم

 195855وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 239عادل جابر دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251315وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع رضوان امام مدرسة شباب المستمبل  -الهانوفٌل  -لسم
 - 245مدحت روفائٌل عدلً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185594وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /الكٌلو  1925لبلً شارع عبدالعزٌز الفمً  -ابوٌوسؾ طرٌك اسكندرٌة مطروح  -لسم الدخٌلة و
نشاطه  /بماله عامه و اوجع برلم  11262و لٌد برلم تابع  185594دائم
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1راشد عزٌز عبد الشهٌد شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197836وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /بٌع مستلزمات انتاج حٌوانً و داجنً ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن )
 - 2السٌد دمحم السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  183415وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
ٌضاؾ نشاط  /عموم التصدٌر
 - 3على دمحم عبد المادر دمحم حموده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179519وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ الى النشاط عموم التصدٌر وتصدٌر جمٌع المنتجات المصرٌة
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 - 4دمحم خضٌرى على خضٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  174455وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ نشاط  /المماوالت و البناء و التشٌٌد
 - 5فٌفى عبدالمالن ٌوسؾ حنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155551وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ الى ؼرض الشركة  /استٌراد المستلزمات الطبٌة ومشتمالتها واستٌراد مستحضرات التجمٌل ومشتمالتها فٌما عدا
االدوٌة
 - 6عبده عٌسً دمحم عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198112وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /منجد افرانجً
 - 7صابر احمد عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  175739وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط  /االستٌراد والتصدٌر
 - 8دمحم السٌد صبحً السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  169278وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح  /تصدٌر تحؾ ونجؾ وتوكٌالت تجارٌة
 - 9دعاء عزت مصطفى محمود عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  199489وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /مكتب رحالت
 - 15فوزي جورجً اسكندر جورجً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  164518وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /محمصه
 - 11حسن علً فرج بدا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194725وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط  /تعبئة مواد ؼذائٌة
 - 12أحمد على حسن دمحم ابو الخٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  191956وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط اعمال حفر وتمدٌد مواسٌر الؽاز ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة )
 - 13أحمد على حسن دمحم ابو الخٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  191956وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط اعمال حفر وتمدٌد مواسٌر الؽاز ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة )
 - 14اٌمن فاروق على دمحم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  156746وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد
 - 15محسن دمحم دمحم متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  145953وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى بٌع الموباٌل وصٌانة
 - 16دمحم حمدى محمود دمحم شاهٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  178388وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /االستٌراد والتصدٌر ( فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة  6و ) 19
ٌ - 17منى حسٌن عطا حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  175557وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /بٌع ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة
 - 18احمد مصطفى احمد الشاذلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  97247وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ الى النشاط  /مزاٌدات الحكومة ولطاع االعمال الخاصة بالمحوالت والكابالت وملحمتها من صاج وزٌت ونحاس
والمونٌوم ( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة )
 - 19النجار لتورٌد وصٌانة معدات اطفاء الحرٌك  -سعٌد على عبدالرحمن النجار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251173وفً
تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :اضافة نشاط  /مماوالت نمل لحساب الؽٌر و تركٌب و صٌانة مصاعد
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 - 25طارق عدلى سامى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185154وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر
 - 21بسام فاٌز محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  187536وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط  /نمل بالسٌارات الؽٌر
 - 22تعدٌل االسم التجارى الى  /بسام للمماوالت العمومٌة ( بسام فاٌز محمود حسن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم 187536
وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :اضافة نشاط  /نمل بالسٌارات الؽٌر
 - 23سناء عبد المنعم طه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  172595وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد و التصدٌر
 - 24ولٌد جاد الكرٌم دمحم ناٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  188575وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد والتصدٌر من المحل الرئٌسى
 - 25عبدهللا دمحم دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  255712وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط  /محل عام لبٌع الماكوالت الكشرى والمشروبات
 - 26اٌهاب صالح خلٌل دمحم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195253وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /المواد الؽذائٌة
 - 27السٌد جابر مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  125698وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط  /بٌع اخساب
 - 28شٌماء السٌد مكى حمدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198325وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ نشاط  /تورٌد اللحوم البلدي و مصنعاتها
 - 29احمد عبد الوهاب سعد عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179914وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /تجمٌع وتصنٌع لطع ؼٌار المصاعد وتشؽٌل المعادن
 - 35احمد دمحم احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  167787وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط تورٌدات مماوالت عمومٌة وتورٌدات فى مجال النشاط
 - 31عماد الدٌن دمحم مصرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251125وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
ٌعدل الى /تصنٌع منظفات كٌماوٌة
 - 32تعدٌل االسم التجاري الً  /الفرج للتشطٌبات العمارٌة  -فرج راضً عبدالموي خٌرهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184598وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تشطٌبات عمارٌة
 - 33فرج راضى عبد الموى خٌر هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184598وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تشطٌبات عمارٌة
 - 34احمد فتحى عارؾ حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  188585وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تورٌدات و تجارة المالبس الجاهزة ( فٌما عدا المالبس العسكرٌة )
 - 35حسن عبدالرحمن محروس مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251124وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تجارة حدٌد التسلٌح و االستثمار و التجارة و التورٌدات فً مجال النشاط و المماوالت العامه
 - 36اٌمان منٌر دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  165885وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /بمالة تموٌنٌة
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 - 37تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /الدالً للتخلٌص الجمركً  -علً دمحم دمحم علً الدالً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 149345وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد و التصدٌر
 - 38على دمحم دمحم على الدالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  149345وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد و التصدٌر
 - 39السٌد محمود على عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  118545وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط  /موبلٌات
 - 45تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  144995وفً تارٌخ
25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تسوٌك و تروٌج بوٌات و كٌماوٌات
 - 41مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  144995وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تسوٌك و تروٌج بوٌات و كٌماوٌات
 - 42عادل احمد دمحم عطٌه الساعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  115935وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تصدٌر
ٌ - 43عدل االسم التجارى الى  /مؤسسه والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تجاره لعب اطفال و مستلزماتها
ٌ - 44عدل االسم التجارى الى/مؤسسه والى لعموم االستٌراد والتصدٌر(دمحم دمحم مصطفى والى)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 184259وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تجاره لعب اطفال و مستلزماتها
 - 45دمحم دمحم مصطفى والى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184259وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /تجاره لعب اطفال و مستلزماتها
 - 46دمحم ابراهٌم عبدالجواد عبدالسٌد سرور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197831وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تحضٌر و بٌع سندوتشات كبده
 - 47وائل عادل دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179417وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /بالي استٌشن ( فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه )
 - 48دمحم عبد العظٌم توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  145765وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط  /االستٌراد و التصدٌر
 - 49الهام سعد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  255456وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /بماله عامه
 - 55سلٌمان احمد سلٌمان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179455وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /االستٌراد ( فٌما عدا الفمرة  36من المجموعة 6و المجموعة ) 19
 - 51حسن دمحم حسن شرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185354وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط  /االستٌراد و التصدٌر
 - 52ماجدة دمحم دمحم عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251157وفً تارٌخ 25181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط  /خدمات كمبٌوتر ( فٌماعدا استخدام االنترنت )
 - 53شعبان عطٌة عبد النور السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185915وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تورٌدات عمومٌه فً مجال نشاط المنتجات البالستٌكٌه و الورلٌه و ادوات النظافة و االجهزة
الكهربائٌة
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 - 54عماد الدٌن دمحم ٌوسؾ صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155773وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /بماله جافة
 - 55حسن فرؼلى حسن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198233وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /مخبز بلدي نصؾ الً
 - 56البدرى بخٌت حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76923وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط  /االستٌراد
 - 57محمود عبدالحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /تجارة و توزٌع جمٌع انواع المواد الؽذائٌة و تجارة و توزٌع زٌوت و بطارٌات السٌارات بجمٌع انواعها
 - 58شرٌؾ عبد الرحمن رواق على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  182255وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /مماوالت عامه
 - 59احمد دمحم احمد ضٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  127232وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /مصوؼات و فضٌات
 - 65صالح عبدالراضً احمد همام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  199793وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /بٌع و تجهٌز ماكوالت و المشروبات الساخنة و الباردة
 - 61دمحم احمد رمضان رمضان دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196522وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تضافة نشاط  /تصنٌع و تجمٌع مراوح بكافة انواعها
 - 62ثناء ابراهٌم دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195368وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط  /نمل لحساب الؽٌر
 - 63احمد السٌد دمحم سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  179585وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /بٌع اكسسوارات موباٌالت و تصدٌر
 - 64اٌمن كمال نظٌر بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185432وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشط  /المماوالت العمومٌة
 - 65اٌمن سعد دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  192811وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل نوع النشاط لٌصبح  /ورشة تشؽٌل معادن
 - 66عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  186313وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :مماوالت ورفع مخلفات
 - 67تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  122377وفً تارٌخ
25181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /مكتبة
 - 68احمد على احمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  122377وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الً  /مكتبة
 - 69صالح الدٌن دمحم حسن حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  112488وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /تعبئة مواد ؼذائٌة و تعبئة و تؽلٌؾ مستحضرات تجمٌل و منظفات صناعٌة
 - 75فهمى ابراهٌم سعد عبد الجلٌل خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196466وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :عموم االستٌراد و التصدٌر خضار فاكهة
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 - 71صفٌناز سٌد عرابً عبد الرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  182577وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /تنظٌم المعارض
 - 72سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195557وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /بٌع اجهزة محمول و اكسسوارات المحمول بالجملة
 - 73بالل دمحم السٌد ٌوسؾ البهنسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195141وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /تصدٌر و التورٌدات العمومٌة فً مجال البناء
 - 74حسٌن مفتاح سعد عطٌوه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  199421وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح  /مماوالت عمومٌة
 - 75مختار فتحً دمحم دٌاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197715وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
خذؾ نشاط  /االستٌراد
 - 76انور السٌد عطٌه عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  154287وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :عدل الى  /بٌع مالبس جاهزة
 - 77عادل دمحم حامد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط  /االستٌراد
ٌ - 78صبح الً /عادل دمحم حامد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  153151وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد
 - 79حسن محمود حسن مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76182وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد و ٌضاؾ نشاط  /التوكٌالت التجارٌة
 - 85عدل الى  /حسن محمود حسن مرسى مزروعة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76182وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد و ٌضاؾ نشاط  /التوكٌالت التجارٌة
 - 81تعدٌل االسم التجاري الً  /دمحم عادل خلٌفه دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195516وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تورٌد اجهزة كهربائٌة و الٌكترونٌة
 - 82دمحم عادل خلٌفه دمحم  -الخلٌفه للتورٌدات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195516وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الً  /تورٌد اجهزة كهربائٌة و الٌكترونٌة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1كمال عبدالحمٌد دوٌدار دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251255وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 2اٌمن صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251218وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 3دمحم تامر محمود عبدالمادر دمحم ابوالهٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251219وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 4سعٌد دمحم حسن دمحم خفاجه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195557وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 5خمٌس عبدالعزٌز جوده عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251254وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 6سعٌد محمود احمد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251264وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 7هدي رجب احمد دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251266وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 8عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز جاد رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251281وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 9فوزي فرج خٌرهللا محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251354وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 15مؤسسه والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184259وفً تارٌخ
25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 11خدٌجة رشٌد عبدالسالم صمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251255وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 12احمد محمود فاضل محمود الملٌوبً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251283وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 13دمحم كامل عطٌه كامل عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251292وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 14هبه مصطفً دمحم رشاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251179وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 15عادل مورٌس زكً خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251251وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 16طارق عدلى سامى دانٌال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185154وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 17مصطفى خلٌل ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251222وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 18احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 19عماد دمحم عبدالمنعم رفاعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251268وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 25دمحم فاروق العمرى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  184458وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص

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

40

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 21ابراهٌم علً دمحم عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251183وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 22سامٌة دمحم عبدالرحمن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251197وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 23محمود عبدالفتاح بخٌت دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251214وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ٌ - 24وسؾ عمر مصطفى احمد زرندح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  194679وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 25بٌتر مكرم جرجس عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251261وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 26مروان دمحم السٌد عبدالجواد لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251271وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 27مً محمود عباس دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251287وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 28عادل دمحم عبدالناصر ابوالماسم لتأجٌر المعدات الثمٌلة لحساب الؽٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251299وفً تارٌخ
25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 29مصطفً صابر ضٌؾ هللا رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251186وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 35احمد دمحم محروس عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251194وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 31اسمٌن عادل مختار مشرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251217وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 32عاصم عبدالوهاب عبدالبالً هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251225وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 33محمود فتحً محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251239وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 34احمد دمحم جمال علً الزمزمً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  177425وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 35ماهر عبدالهادي عبدالحمٌد عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196961وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 36شٌماء السٌد عمار عبدهللا احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251289وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 37هالل نادر دردار رفاعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251294وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 38سعٌد صبحً عبدالواحد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251181وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 39اٌمن اسماعٌل عبدالمادر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251196وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 45عمرو تٌمور دمحم ابراهٌم سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251213وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 41اسامه فكٌه ماكٌن عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251237وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 42اٌهاب علً خلٌل حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251249وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 43محمود عبد الحكٌم محرز ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  198137وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 44دمحم عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251275وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 45نشات خلٌل عطا هللا خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  165254وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 46اسر شحاته عبدالناصر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251351وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 47علً عبدالمادر عبدالنبً علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251185وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 48اشرؾ السٌد السٌد عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251182وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 49دمحم سمٌر دمحم السٌد معٌزه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251223وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 55زهران للتجارة و التصنٌع و الترٌكو  -مصطفً حسن دمحم زهران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251248وفً تارٌخ
25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 51رمضان ضٌؾ عبدهللا مؤمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251251وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 52فاطمة فؤاد حنفى عوٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196559وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 53احمد مصطفً ابراهٌم مصطفً عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251262وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 54مٌالد فكري ابراهٌم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251288وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 55عماد عبد تناؼو صموئٌل ابوسٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251298وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 56دمحم السٌد عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251187وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 57شمس فرج هللا انور عبدالواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251192وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 58رضا صفوت السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251255وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 59سٌد احمد حسٌن دمحم عبدالهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251256وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 65شٌماء دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251232وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 61مصطفً عاطؾ انور بركات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251245وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 62فاطمه السٌد احمد ابوزٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251263وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 63عبدهللا احمد احمد الصٌرفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251269وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 64حازم كرم ابراهٌم ابراهٌم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251276وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 65وائل ماهر دمحم خضٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185255وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 66عادل جابر دمحم المهدي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251315وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 67هوفسٌب اراكٌل مهران اوهنٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251185وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 68نسرٌن محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251215وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 69مرسال دٌزاٌن للمطابخ  -مصطفً السٌد احمد ابراهٌم مرسال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  189548وفً تارٌخ
25181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 75ابراهٌم دمحم سٌد احمد الخلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  157358وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 71محمود جمال ابراهٌم مصطفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251275وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 72احمد دمحم رمضان عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251291وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 73عمرو السٌد ابراهٌم سمطً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251296وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 74عمر الكسسوار المحمول  -عمر احمد ابراهٌم دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251188وفً تارٌخ
25181154تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 75حلمى السٌد السٌد دمحم على الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251191وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 76دمحم احمد لطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251252وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 77الصباحى للرحالت  -ابراهٌم محمود الصباحى ابراهٌم عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251253وفً تارٌخ
25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 78اٌمن شعبان الرفاعً ؼلوش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251229وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 79محمود دمحم دمحم عبد الموى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251242وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 85حسن محمود بخٌت صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251265وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 81صابر سعٌد توفٌك عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251267وفً تارٌخ 25181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 82نجٌبه محمود احمد حسان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251285وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 83علً شعبان علً عبدالرحمن حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251355وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 84ؼٌطانى حمدى السٌد عمران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251356وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 85دمحم ٌحًٌ طه محمود البخار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251195وفً تارٌخ 25181155تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 86عبدالحمٌد حمد حسن خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251198وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 87بدر للبالستٌن  -ابراهٌم سعد دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251215وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 88بلتاجى نادر بلتاجى السٌد بلتاجى  -لهوة بلتاجى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251224وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 89عبدالرحمن عبدالعزٌز دمحم بٌومً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251235وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 95ابراهٌم دمحم دمحم بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251236وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 91سمر عبدالوهاب طه عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251265وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 92هانً احمد نصٌر احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251272وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 93اسالم حسن عبدالستار ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251273وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 94محمود دمحم عبدالمٌجد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251355وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 95العز لالستٌراد و التصدٌر  -عزالدٌن السٌد عباس احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251258وفً تارٌخ 25181157تم
تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 96خلٌل بطرس خلٌل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251226وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 97بالل رجب دمحم عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251243وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 98سعد صابر اسماعٌل عبدالمولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  172283وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 99احمد ابراهٌم لاسم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251277وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 155حسٌن اسماعٌل دمحم علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  155275وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 151فاطمه احمد محمود احمد الشرلاوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251357وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 152امل حسن الشاملى دبٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  196111وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 153مؤمن سمٌر حمدى احمد سٌؾ النصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251257وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 154هٌثم دمحم ٌوسؾ ابراهٌم كامل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251227وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 155عز دمحم السٌد فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251231وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 156شرٌؾ احمد توفٌك احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251233وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 157وفاء دمحم فرج ٌوسؾ صدلة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251274وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 158دمحم حماده عبدالاله السٌد عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  195585وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 159ابراهٌم فرج دمحم الجارحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251284وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 115دمحم احمد مرسى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  185816وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111دمحم اشرؾ احمد عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251358وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 112عماد محمود خمٌس جمعه رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251359وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 113صابر احمد عبدالعال احمد الدٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  175739وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 114احمد عبدالمنعم محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251189وفً تارٌخ 25181154تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 115دمحم صالح على مسعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251254وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 116دمحم احمد الدسولً عصمت صدٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251228وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 117دمحم ابراهٌم عبدالجواد عبدالسٌد سرور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  197831وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 118مبروكه عبدالداٌم عبده ؼٌاتً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251282وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 119دمحم مصطفى ابراهٌم الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  178266وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 125احمد عادل احمد سناده لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251353وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 121دمحم عبدالصبور مصطفً عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251259وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 122اسالم شداد عبد النعٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251253وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 123البدري بخٌت حسٌن جوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  76923وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 124نٌفٌن دمحم عبدالرحمن ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251259وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 125كرٌم السٌد اسماعٌل عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251279وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 126الولٌد للتصدٌر  -ولٌد احمد عبدهللا حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251278وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 127عزت زؼلول متري جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251352وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 128ناصر ابراهٌم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251211وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 129اسر دمحم عبدالحلٌم مهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251216وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 135توماس عاطؾ شحات سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251221وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 131دعاء عبدالعزٌز دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251225وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 132احمد محمود احمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251252وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 133البسٌونً للصٌانة و االنشاءات المعدنٌة  -ادهم فوزي دمحم بسٌونً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251258وفً تارٌخ
25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 134اسالم اٌمن كمال السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251295وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 135دمحم حسٌن حامد جزر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  251297وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تارٌخ 25181151 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  199693الى :تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /محالت
ابوطاعون لتعبئة المواد الؽذائٌة و بٌع فسٌخ و اسمان مملحة  -محمود دمحم محمود دمحم ابو طاحون
 ، - 2فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  197995الى :تعدٌل االسم التجاري الً  /اشرؾ احمد
احمد ابوزرد ( زرد لتجارة اكسسوار المحمول و الكمبٌوتر )
 ، - 3فى تارٌخ 25181154 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  197995الى :حذؾ السمة التجارٌة
 ، - 4فى تارٌخ 25181155 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  191956الى :تعدٌل السمة التجارٌة  /انرجى
للمماوالت الكهرومٌكانٌكٌة Energy for Electromechanical contracting -
 ، - 5فى تارٌخ 25181155 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  185624الى :اضافة سمة تجارٌة  /مؤسسة الصفا
لعموم االستٌراد والتصدٌر
 ، - 6فى تارٌخ 25181156 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  112625الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  /توكى
لتجارة الصٌنى واالدوات المنزلٌة و استٌراد و التصدٌر
 ، - 7فى تارٌخ 25181157 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  176862الى :اضافة المسة التجارٌة  /نٌو جٌنز
 ، - 8فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  128192الى :تصحٌح االسم التجاري لٌصبح  /عزه
عبدالؽنً دمحم جمال الدٌن
 ، - 9فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  179914الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /مصنع
براٌت ساٌد لتجمٌع وتصنٌع لطع ؼٌار المصاعد
 ، - 15فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  195253الى :اضافة السمة التجارٌة البركة لتوزٌع
وتعبئة المواد الؽذائٌة
 ، - 11فى تارٌخ 25181158 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  175618الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /
بروفٌشنال لتأجٌر المعدات
 ، - 12فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  251217الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  /العز
مٌدٌكال
 ، - 13فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  198215الى :اضافة السمة التجارٌة لتصبح /
كافترٌا سلطنه
 ، - 14فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  189548الى :تعدٌل االسم التجاري الً  /مرسال
دٌزاٌن للمطابخ  -مصطفى السٌد احمد ابراهٌم مرسال
 ، - 15فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  189548الى :الؽاء السمة التجارٌة
 ، - 16فى تارٌخ 25181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  137519الى :اضافة السمة التجارٌة  /الشعلة
 ، - 17فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  197647الى :تضاؾ السمة التجارٌة  /كروس فاٌر
CROSS FIRE
 ، - 18فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  184598الى :تعدٌل االسم التجاري الً  /الفرج
للتشطٌبات العمارٌة  -فرج راضً عبدالموي خٌرهللا
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 ، - 19فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  153242الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  /اي  .ام .
كٌمٌكال E . M . CHEMICAL
 ، - 25فى تارٌخ 25181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  188585الى :تعدٌل السمه التجارٌه  /النجمة لتورٌد
و تجارة المالبس الجاهزة
 ، - 21فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  149345الى :تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /الدالً
للتخلٌص الجمركً  -علً دمحم دمحم علً الدالً
 ، - 22فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  149345الى :الؽاء السمة التجارٌة
 ، - 23فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  144995الى :الؽاء السمة التجارٌة
 ، - 24فى تارٌخ 25181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  144995الى :تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن
للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن
 ، - 25فى تارٌخ 25181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  133756الى :ماشاء هللا
 ، - 26فى تارٌخ 25181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  184259الىٌ :عدل االسم التجارى الى  /مؤسسه
والى لتجاره لعب االطفال ( دمحم دمحم مصطفى والى )
 ، - 27فى تارٌخ 25181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  255942الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  /صروح
للمماوالت العمومٌة والتورٌدات
 ، - 28فى تارٌخ 25181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  185558الى :تعدٌل االسم التجاري الً  /خالد علً
احمد دمحم الهنداوي
 ، - 29فى تارٌخ 25181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  195457الى :تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ٌ /ونٌون
لوجٌستن Union Logistic
 ، - 35فى تارٌخ 25181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  197973الى :اضافة السمة التجارٌة  /اٌبرو كافٌة
EBRU CAFE
 ، - 31فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  199874الى :تعدٌل السمه التجارٌه  /سى مارٌن
للتورٌدات البحرٌه
 ، - 32فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  196559الى :اضافة السمة التجارٌة  /اللؤلؤة
 ، - 33فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  189595الى :تعدٌل االسم التجارى الً  /دمحم عوض
رفاعً جاد
 ، - 34فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  174685الىٌ :عدل االسم التجارى الى  /عمران
استٌل
 ، - 35فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  138254الى :تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حمدي
احمد عبدالرحٌم التالل
 ، - 36فى تارٌخ 25181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  182255الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  /الرواق
للمماوالت
 ، - 37فى تارٌخ 25181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  168785الى :اضافة السمة التجارٌة  /الفادي
للرحالت
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 ، - 38فى تارٌخ 25181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  192811الى :تعدٌل السمة التجارٌة  /المدٌنة لتشؽٌل
المعادن
 ، - 39فى تارٌخ 25181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  195855الى :تضاؾ السمة التجارٌة  /الماجٌن
 ، - 45فى تارٌخ 25181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  255997الى :اضافة االسم التجاري  /مؤسسة
المنوفً للمواد الؽذائٌة  -احمد ابراهٌم دمحم دمحم المنوفً
 ، - 41فى تارٌخ 25181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  251228الى :اضافة السمة التجارٌة  /سٌفتً
كوزمتٌكس تو اٌجٌبت Safty Cosmetics To Egypt
 ، - 42فى تارٌخ 25181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  197827الى :اضافة السمة التجارٌة  /التبارن
للعطور
 ، - 43فى تارٌخ 25181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  122377الى :تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً
احمد عمر ( مكتبة احمد عمر )
 ، - 44فى تارٌخ 25181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  186313الى :إضافة السمة التجارٌة  /الرز
للمماوالت ورفع المخلفات
 ، - 45فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183512الى :اضافة السمة التجارٌة  /الصفا
 ، - 46فى تارٌخ 25181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  192256الى :حذؾ السمة التجارٌة
 ، - 47فى تارٌخ 25181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  184458الى :اضافة السمة التجارٌة  /البراء
للتخلٌص الجمركً
 ، - 48فى تارٌخ 25181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  176445الى :اضافة السمة التجارٌة  /جزارة النصر
 ، - 49فى تارٌخ 25181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  177514الى :تعدٌل السمة التجارٌة الً  /اي فون
تاٌم
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عزه عبدالؽنً دمحم جمال الدٌن  ،تارٌخ 25181158 :

برلم 128192

 - 2عزه عبدالؽنً دمحم جمال الدٌن  ،تارٌخ 25181158 :

برلم 128192

 - 3دمحم مصطفً عبده جبر  ،تارٌخ 25181112 :

برلم 137141

 - 4خالد علً احمد دمحم الهنداوي  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 185558

 - 5خالد علً احمد دمحم الهنداوي  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 185558

 - 6خالد علً احمد دمحم الهنداوي  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 185558

 - 7حمدي احمد عبدالرحٌم التالل  ،تارٌخ 25181121 :

برلم 138254
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 - 8حمدي احمد عبدالرحٌم التالل  ،تارٌخ 25181121 :

برلم 138254

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1انترناشٌونال ( هبه مصطفى دمحم رشاد وشركاها )  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 178344 :وفى تارٌخ
 25181151تم محو/شطب السجل بموجب عمد مؤرخ فً  2518-9-22مصدق علً تولٌعاته برلم  3519ز لسنة  2518توثٌك
اسكندرٌة تخارج الشرٌن  /احمد دمحم مصطفً امٌن من الشركة و بذلن تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و لٌد منشأة فردٌة باسم /
هبه مصطفً دمحم رشاد فً نفس الٌوم
 - 2هوفسٌب اراكٌل مهران أوهنٌان وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 89495 :وفى تارٌخ  25181151تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-9-1عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ
الشركة و تصفٌتها نهائٌا و ذلن النفراد الشرٌن المتضامن بالشركة و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /هرفسٌب اراكٌل مهران اوهنٌان
 - 3فارتا نوش خانا مٌرٌان وشركاه ورثة المرحوم اراكٌل مهران اوهنٌان  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 89495 :وفى
تارٌخ  25181151تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-9-1عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر
مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و ذلن النفراد الشرٌن المتضامن بالشركة و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /هرفسٌب
اراكٌل مهران اوهنٌان
 - 4شركه الفنار للمنظفات (احمد مهدى منسى ودمحم مهدى منسى)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 129435 :وفى تارٌخ
 25181154تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فى  2517/ 2/ 1ثابت التارٌخ برلم  5389أ لسنة  2518فى 24
 2518/ 15/توثٌك االسكندرٌة الموذجى تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
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 - 5شركه الفنار للمنظفات (احمد مهدى منسى ودمحم مهدى منسى)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 129435 :وفى تارٌخ
 25181154تم محو/شطب السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 6طلعت على مهدى سالم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 176587 :وفى تارٌخ  25181158تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ مصدق علً تولٌعاته برلم  372ب فً  2518-11-6توثٌك اسكندرٌة النموذجً  -تم فسخ الشركة و
تصفٌتها نهائٌا اعتبارا من 2517-1-1
 - 7ورثه فوزى عٌاد تادرس  -سمٌر فوزى عٌاد تادرس وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 153182 :وفى تارٌخ
 25181158تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-9-26ثابت التارٌخ برلم  5295س فً 2518-11-5
توثٌك محرم بن  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 8محمود دمحم عثمان وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 154484 :وفى تارٌخ  25181112تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ شركة تضامن مؤرخ فً  2512-12-15مصدق علً تولٌعاته برلم  655د لسنة  2512توثٌك اسكندرٌة
و عمد استدران ملخصهم مسجل برلم  1541لسنة  2518شركات اسكندرٌة  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 9عدل الً  /مصنع الوفاء للنسٌج ( محمود دمحم عثمان وشرٌكته )  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 154484 :وفى تارٌخ
 25181112تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ شركة تضامن مؤرخ فً  2512-12-15مصدق علً تولٌعاته برلم  655د
لسنة  2512توثٌك اسكندرٌة و عمد استدران ملخصهم مسجل برلم  1541لسنة  2518شركات اسكندرٌة  -تم فسخ الشركة و
تصفٌتها نهائٌا
 - 15سٌد سعٌد السٌد السنباوي وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 169323 :وفى تارٌخ
 25181113تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-15-1ملخصه مسجل برلم  263لسنة  2518شركات
ؼرب اسكندرٌة و مشهر عنه
 - 11شركة سٌد سعٌد السٌد السنباوى وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم :
 ، 169323وفى تارٌخ  25181113تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-15-1ملخصه مسجل برلم
 263لسنة  2518شركات ؼرب اسكندرٌة و مشهر عنه
 - 12احمد اسماعٌل على -وشرٌكه جبرٌل فاضل عبدالرحٌم  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 124623 :وفى تارٌخ
 25181114تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  2518-15-24ملخصه مسجل برلم  1556فً 2518-11-11
شركات اسكندرٌة و مشهر عنه
ٌ - 13عدل االسم التجارى لٌصبح  /زهران للتصنٌع والتجارة والترٌكو -مصطفى حسن دمحم زهران وشركاه  ،توصٌة بسٌطة
سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق
علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة  2518توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت
منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم زهران
 - 14زهران لتصنٌع االخشاب  -حسن دمحم ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ
 25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة 2518
توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم
زهران
 - 15زهران لتصنٌع االخشاب -مصطفى حسن زهران وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ
 25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة 2518
توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم
زهران
ٌ - 16عدل االسم التجارى لٌصبح  /زهران للتصنٌع والتجارة والتصدٌر مصطفى حسن دمحم زهران وشركاه  ،توصٌة بسٌطة
سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق
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علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة  2518توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت
منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم زهران
ٌ - 17عدل االسم التجارى لٌصبح  /زهران للتصنٌع والتجارة والترٌكو -مصطفى حسن دمحم زهران وشركاه  ،شركة تضامن
سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق
علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة  2518توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت
منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم زهران
 - 18زهران لتصنٌع االخشاب  -حسن دمحم ابراهٌم وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ
 25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة 2518
توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم
زهران
 - 19زهران لتصنٌع االخشاب -مصطفى حسن زهران وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ
 25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة 2518
توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم
زهران
ٌ - 25عدل االسم التجارى لٌصبح  /زهران للتصنٌع والتجارة والتصدٌر مصطفى حسن دمحم زهران وشركاه  ،شركة تضامن
سبك لٌدها برلم  ، 154394 :وفى تارٌخ  25181118تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  11/11/2518مصدق
علً تولٌعاته برلم  4846ج لسنة  2518توثٌك الرمل ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت
منشأة فردٌة باسم  /مصطفً حسن دمحم زهران
 - 21محمود وشفٌمه لتجاره البماله والفراخ واللحوم المثلجه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 151524 :وفى تارٌخ
 25181119تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  29/7/2518عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر
عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 22سوبر ماركت شبٌنح سنتر  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 151524 :وفى تارٌخ  25181119تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  29/7/2518عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و
تصفٌتها نهائٌا
 - 23محمود عبد العزٌز احمد ٌوسؾ وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 151524 :وفى تارٌخ  25181119تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  29/7/2518عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ
الشركة و تصفٌتها نهائٌا
ٌ - 24عدل االسم التجارى الى  /محمود عبد العزٌز احمد ٌوسؾ وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 151524 :وفى
تارٌخ  25181119تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  29/7/2518عرفً ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر
مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 25سمٌر ابراهٌم دسولى وشرٌكته سناء محمود  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 154575 :وفى تارٌخ 25181121
تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  1/1/2556مصدق علً تولٌعاته برلم  3667ج لسنة  2556توثٌك الدخٌلة  -تم
فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 26سعٌد محمود احمد حسن وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 159393 :وفى تارٌخ  25181122تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ  19/11/2518ؼٌر ثابت التارٌخ ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و
تصفٌتها نهائٌا و تم لٌد منشأة فردٌة باسم  /سعٌد محمود احمد حسن فً نفس الٌوم
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 - 27الشركه المصرٌه لصناعه فورم و اسطمبات المطابع(جنرال فورم)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 185572 :وفى
تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  4/15/2512ثابت التارٌخ برلم  13525فً
 17/11/2518توثٌك الدخٌلة ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة نهائٌا
ٌ - 28اسر شحاته عبد الناصر وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 193152 :وفى تارٌخ  25181128تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  15/7/2517مصدق علً تولٌعاته برلم  5747أ لسنة  2517توثٌك محرم بن
ؼٌر مسجل و ؼٌر مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 29الفؤاد للطباعه والتجهٌزات -فؤاد سعد وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 146133 :وفى تارٌخ
 25181129تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ مؤرخ فً  1/3/2554ملخصه مسجل برلم  1619فً 24/11/2518
شركات اسكندرٌة و مشهر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 35الفؤاد للطباعه والتجهٌزات -فؤاد سعد وشرٌكته  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 146133 :وفى تارٌخ
 25181129تم محو/شطب السجل شطب بامر محو بسبب تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا
 - 31شركه الفتح للتجاره(احمدعادل سناده وشركاه)  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 164448 :وفى تارٌخ 25181129
تم محو/شطب السجل بموجب عمد تعدٌل مؤرخ فً  1//2557ثابت التارٌخ برلم  4256فً  15/9/2557محرم بن ؼٌر مسجل و
ؼٌر مسجر عنه  -تم فسخ الشركة و تصفٌتها نهائٌا و اصبحت منشأة فردٌة باسم  /احمد عادل احمد سناده
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى محمود طه وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  199736،وفً تارٌخ  25181151،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 2مصطفى محمود طه وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  199736،وفً تارٌخ  25181151،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 3تعدٌل االسم التجاري لٌصبح ٌ /حًٌ احمد السٌد احمد و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  199511،وفً تارٌخ
 25181154،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 4سعٌد عبد الفتاح وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  199511،وفً تارٌخ  25181154،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 5اورجٌنال لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  -صفوت فاٌز عبده وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  172655،وفً تارٌخ
 25181154،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 6إٌما ترانس -احمد دمحم دمحم دمحم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  194868،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 7إٌما ترانس -احمد دمحم دمحم دمحم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  194868،وفً تارٌخ  25181155،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 8دمحم مصطفى حسن وشركاه للدعاٌة واإلعالن توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  255629،وفً تارٌخ  25181155،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
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 - 9شركه للدس عٌسى حزلٌال واوالده شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  139391،وفً تارٌخ  25181156،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 15تعدٌل االسم التجاري الً  /شركه للدس عٌسى حزلٌال و شركائه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  139391،وفً تارٌخ
 25181156،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 11تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /مروة السٌد السٌد ٌوسؾ و شركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  199955،وفً تارٌخ
 25181157،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  12517550555،جنٌه
 - 12مروة السٌد السٌد ٌوسؾ و شركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  199955،وفً تارٌخ  25181157،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  12517550555،جنٌه
 - 13تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /احمد مرسً خلؾ احمد و شركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  199955،وفً تارٌخ
 25181157،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  12517550555،جنٌه
 - 14ورثه فوزى عٌاد تادرس  -سمٌر فوزى عٌاد تادرس وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  153182،وفً تارٌخ
 25181157،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  6550555،جنٌه
 - 15ارواد لالعمال البحرٌة والتورٌدات توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  181798،وفً تارٌخ  25181158،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 16شركه دمحم كامل على هدٌه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  181798،وفً تارٌخ  25181158،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 17تعدٌل االسم التجارى للشركه الى ٌ /حًٌ حسن دمحم مصطفً وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  192511،وفً
تارٌخ  25181158،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 18دعاء اسامة دمحم عثمان وشركاؤها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  192511،وفً تارٌخ  25181158،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 19تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/مصطفى دمحم دمحم متولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  192511،وفً تارٌخ
 25181158،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 25زهٌره محد عبد العزٌز على و شركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  182882،وفً تارٌخ  25181158،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 21خلفاء ابراهٌم محمود احمد لطب لالستٌراد و التصدٌر-دمحم ابراهٌم محمود احمد لطب و شركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها
برلم  184579،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 255555550555،جنٌه
 - 22خلفاء ابراهٌم محمود احمد لطب لالستٌراد و التصدٌر-دمحم ابراهٌم محمود احمد لطب و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها
برلم  184579،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 255555550555،جنٌه
 - 23رمضان دمحم نصر وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  135559،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  255550555،جنٌه
 - 24تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ورثة رمضان دمحم نصر عنهم  /حسام الدٌن رممضان دمحم نصر وشركاه توصٌة بسٌطة ،
سبك لٌدها برلم  135559،وفً تارٌخ  25181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس
مالها  255550555،جنٌه
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 - 25شركه رٌمار للمالحه-السٌد جابر السٌد ابو زٌد و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  184778،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 26شركة رٌمار للمالحه  -ورثة  /السٌد جابر السٌد و شركائهم توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  184778،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 27شركه رٌمار للمالحه-السٌد جابر السٌد ابو زٌد و شركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184778،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 28شركة رٌمار للمالحه  -ورثة  /السٌد جابر السٌد و شركائهم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184778،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 29عبد هللا دمحم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  193941،وفً تارٌخ  25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1555550555،جنٌه
 - 35شركه حشاد تورز للسٌاحه (رشدى حشاد وشركاءه) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  185916،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 31شركه حشاد تورز للسٌاحه (رشدى حشاد وشركاءه) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  185916،وفً تارٌخ
 25181113،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 32شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -دمحم متولى و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  157669،وفً تارٌخ
 25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 33تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب و شرٌكه توصٌة بسٌطة
 ،سبك لٌدها برلم  157669،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس
مالها  15555550555،جنٌه
 - 34شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -دمحم متولى و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  157669،وفً تارٌخ
 25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 35تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب و شرٌكه توصٌة بسٌطة
 ،سبك لٌدها برلم  157669،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس
مالها  15555550555،جنٌه
 - 36الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم 149181،
وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 37الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 38تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال
لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 39الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  149181،وفً
تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه

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

56

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 45الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 41تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال
لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 42الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم 149181،
وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 43الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 44تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  149181،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال
لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 45تعدٌل االسم التجاري الً  /محمصه ولٌم و شرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  132341،وفً تارٌخ 25181114،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 46محمصه ولٌم رمزى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  132341،وفً تارٌخ  25181114،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 47دمحم عبد المحسن مازن وشركاة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  154494،وفً تارٌخ  25181115،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 48مهندسة  /فوزٌة مارى فؤاد مازن وشركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  154494،وفً تارٌخ  25181115،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 49عبد العلٌم احمد عبد الممصود وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً تارٌخ  25181118،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 55عبده احمد عبد الممصود وحسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود وشركاهم توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً
تارٌخ  25181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 51تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حسن عبدالعلٌم احمد عبدالممصود وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً
تارٌخ  25181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 52عبد العلٌم احمد عبد الممصود وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً تارٌخ  25181118،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 53عبده احمد عبد الممصود وحسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود وشركاهم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً
تارٌخ  25181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 54تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /حسن عبدالعلٌم احمد عبدالممصود وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  53623،وفً
تارٌخ  25181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
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 - 55محالت دمحم فتحى حسنٌن سالم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  115812،وفً تارٌخ  25181121،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  14550555،جنٌه
 - 56تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ورثة دمحم فتحً حسنٌن سالم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  115812،وفً تارٌخ
 25181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  14550555،جنٌه
 - 57شركه السالم لخدمه السٌارات ( أٌمن وأمجد شهدى وشركاه ) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133511،وفً تارٌخ
 25181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  36550555،جنٌه
 - 58شركه السالم لخدمه السٌارات ( أٌمن وأمجد شهدى وشركاه ) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133511،وفً تارٌخ
 25181121،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  36550555،جنٌه
 - 59عباد الرحمن للنمل لحساب الؽٌر -دمحم حمدى رمضان وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  195532،وفً تارٌخ
 25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  215550555،جنٌه
 - 65عباد الرحمن للنمل لحساب الؽٌر -دمحم حمدى رمضان وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  195532،وفً تارٌخ
 25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  215550555،جنٌه
 - 61شركة درٌم للبالستٌن فوزى الضبع سعٌد وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  174516،وفً تارٌخ 25181125،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
ٌ - 62عدل الى /شركه درٌم للبالستٌن  -فوزى الضبع سعٌد و شرٌكه نعٌم الضبع سعٌد شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 174516،وفً تارٌخ  25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 25555550555،جنٌه
 - 63عدل اسم الشركه الى  /درٌم للبالستٌن (فوزى الضبع سعٌد جرجس وشرٌكته) شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم 174516،
وفً تارٌخ  25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 64تعدٌل اسم الشركة لتصبح  /فوزى الضبع سعٌد جرجس وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  174516،وفً تارٌخ
 25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 65شركة درٌم للبالستٌن فوزى الضبع سعٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  174516،وفً تارٌخ 25181125،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
ٌ - 66عدل الى /شركه درٌم للبالستٌن  -فوزى الضبع سعٌد و شرٌكه نعٌم الضبع سعٌد توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 174516،وفً تارٌخ  25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 25555550555،جنٌه
 - 67عدل اسم الشركه الى  /درٌم للبالستٌن (فوزى الضبع سعٌد جرجس وشرٌكته) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم 174516،
وفً تارٌخ  25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 68تعدٌل اسم الشركة لتصبح  /فوزى الضبع سعٌد جرجس وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  174516،وفً تارٌخ
 25181125،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 69شركة سامح احمد دمحم ربٌع وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  195136،وفً تارٌخ  25181126،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55555.000،جنٌه
 - 75المتحدة للمهمات المكتبٌة  -ابراهٌم محفوظ ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  198267،وفً تارٌخ
 25181126،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  255550555،جنٌه
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 - 71المتحدة للمهمات المكتبٌة  -ابراهٌم محفوظ ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  198267،وفً تارٌخ
 25181126،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  255550555،جنٌه
 - 72الخولً كٌدز  -اسامه حسنً احمد السٌد الخولً و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  197739،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  255550555،جنٌه
 - 73الشركه المصرٌة للدعاٌه والتسوٌك  -دمحم دمحم عثمان وشرٌكه فتحى محمود مصطفى شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 74الشركة المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك فتحى محمود مصطفى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  134857،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 75تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه ) شركة تضامن  ،سبك لٌدها
برلم  134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 76الشركه المصرٌة للدعاٌه والتسوٌك  -دمحم دمحم عثمان وشرٌكه فتحى محمود مصطفى شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 77الشركة المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك فتحى محمود مصطفى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  134857،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 78تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه ) شركة تضامن  ،سبك لٌدها
برلم  134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 79الشركه المصرٌة للدعاٌه والتسوٌك  -دمحم دمحم عثمان وشرٌكه فتحى محمود مصطفى توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 85الشركة المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك فتحى محمود مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  134857،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 81تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه ) توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها
برلم  134857،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 155550555،جنٌه
 - 82دمحم عبد الرحمن العوا وشركاة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  129856،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 83الفاترانس  -دمحم وخالد عبد الرحمن العوا وشركاهم توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  129856،وفً تارٌخ 25181127،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 84تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً  -احمد دمحم علً بٌومً و شركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 15555550555،جنٌه
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 - 85دمحم ابو النصر وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 86دمحم على بٌومى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 87تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً و شرٌكتهم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 88تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً  -احمد دمحم علً بٌومً و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 15555550555،جنٌه
 - 89دمحم ابو النصر وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 95دمحم على بٌومى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 91تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً و شرٌكتهم توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  79455،وفً تارٌخ
 25181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15555550555،جنٌه
 - 92بونٌون فرٌت  /ممدوح وجهاد شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  152155،وفً تارٌخ  25181128،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
ٌ - 93ونٌون فرٌت  -ممدوح وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  152155،وفً تارٌخ  25181128،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 94شركة مهاب زؼلول وشركائه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  255688،وفً تارٌخ  25181128،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  555550555،جنٌه
 - 95عبدالعزٌز دمحم شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  131245،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 96عبد العزٌز دمحم شحاته وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  131245،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 97عبدالعزٌز دمحم شحاته وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  131245،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 98عبد العزٌز دمحم شحاته وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  131245،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5555550555،جنٌه
 - 99كرٌمة ابراهٌم ٌوسؾ وشرٌكتها شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  198541،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155550555،جنٌه
 - 155جمعه حمٌده عطٌة الصابر وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  194638،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
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 - 151جمعه حمٌده عطٌة الصابر وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  194638،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25555550555،جنٌه
 - 152هشام حافظ حسن فتٌحه وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  146264،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 153تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /جمٌلة صالح دمحم ابراهٌم و شركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  146264،وفً تارٌخ
 25181129،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  55550555،جنٌه
 - 154دمحم محروس ابو ضٌؾ وهشام محروس ابو ضٌؾ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 178385،وفً تارٌخ  25181129،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 1255550555،جنٌه
 - 155تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/دمحم محروس أبو ضٌؾ وشركاؤه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  178385،وفً تارٌخ
 25181129،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1255550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى محمود طه وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  199736وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /بالعمار رلم  29شارع النبً دانٌال  -لسم العطارٌن و اودع برلم  15199و لٌد برلم تابع
 199736دائم
 - 2مصطفى محمود طه وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  199736وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /بالعمار رلم  29شارع النبً دانٌال  -لسم العطارٌن و اودع برلم  15199و لٌد برلم تابع
 199736دائم
 - 3تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /الشركة المصرٌة للمنتجات االمرٌكٌة لتجارة الحبوب  -شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكته  ،توصٌة
بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  195486وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح 6 /
شارع طلعت حرب  -لسم
 - 4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /الشركة المصرٌة للمنتجات االمرٌكٌة واستٌراد وتجارة الحبوب  -شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكته
 ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  195486وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان
لٌصبح  6 /شارع طلعت حرب  -لسم
 - 5الشركه المصرٌه للمنتجات االمرٌكٌه واستٌراد وتجاره الحبوب" شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكه "  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها
برلم  195486وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  6 /شارع طلعت حرب -
لسم
 - 6شركه االطباء للصرافه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  131826وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  /برج اللوتس بشارع البٌطاش الرئٌسً امام فٌال العربً  -البٌطاش  -لسم الدخٌلة ونشاطه  /نفس نشاط
الرئٌسً و اودع برلم  15565و لٌد برلم تابع  131826دائم
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 - 7شركه االطباء للصرافه  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  131826وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن  /مٌدان فٌكتور عمانوٌل  -ابراج المطن سموحة و المودع برلم  1342فً  2515-2-15و الممٌد
برلم تابع  131826دائم
 - 8شركه الصفا للطباعه والتؽلٌؾ شركة مساهمة مصرٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  138158وفً تارٌخ
 25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /العمار  433بحوض زاوٌة عبدالمادر و ابوخدٌجة رلم 2
بطرٌك البتروكٌماوٌات بحري الطرٌك لبلً بعد شركة مصر العامرٌة للؽزل و النسٌج علً الٌمٌن  -منطمة مرؼم  -لسم العامرٌة و
اودع برلم  15585وتابع  138158دائم
 - 9عبد هللا دمحم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  193941وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعنوان  /برج سما الحرٌة  - 1شارع فوزي معاذ  -سموحه  -لسم سٌدي جابر و اودع برلم  15654و لٌد
برلم تابع  193941دائم
 - 15جاسر السٌد دمحم و شرٌكته  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  185594وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع للشركة بالعنوان  95 /شارع النوري  -الوردٌان  -لسم مٌنا البصل و نشاطه  /نفس نشاط الرئٌسً
و اودع برلم  15751و لٌد برلم تابع  185594دائم
 - 11تعدٌل االسم التجارى الى  /شركة اوالد العم  -بٌشوي ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 185737وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  9511فً  29/8/2517و
الممٌد برلم تابع  185737دائم
 - 12اوالد العم(رٌمون مٌالد لطفى و شركاه)  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  185737وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  9511فً  29/8/2517و الممٌد برلم تابع  185737دائم
 - 13تعدٌل االسم التجارى الى  /مٌنا ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  185737وفً تارٌخ
 25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع المودع برلم  9511فً  29/8/2517و الممٌد برلم تابع 185737
دائم
 - 14شركه السالم لخدمه السٌارات ( أٌمن وأمجد شهدى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133511وفً تارٌخ
 25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن برج العرب المدٌم بهٌج نجع الهواره و المودع برلم
 11311و الممٌد برلم تابع  133511دائم
 - 15شركه السالم لخدمه السٌارات ( أٌمن وأمجد شهدى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  133511وفً تارٌخ
 25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن برج العرب المدٌم بهٌج نجع الهواره و المودع برلم
 11311و الممٌد برلم تابع  133511دائم
 - 16احمد بٌومى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  174975وفً تارٌخ  25181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع كائن فى شمة  71بالدور السابع ابراج الجزٌرة رلم ا خلؾ  24شارع مصر حلوان -
 - 17ورثة احمد بٌومى ابراهٌم وعنهم مروة دمحم كامل وشركائها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  255562وفً تارٌخ
 25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  27 /شارع الشٌخ حسونه  -المباري  -لسم
 - 18عباد الرحمن للنمل لحساب الؽٌر -دمحم حمدى رمضان وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  195532وفً تارٌخ
 25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /مكتب بالعمار رلم  8 , 6برج ال حسن و الكائن شارع
عبد الوهاب ٌوسؾ المباري  -لسم
 - 19عباد الرحمن للنمل لحساب الؽٌر -دمحم حمدى رمضان وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  195532وفً تارٌخ
 25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  /مكتب بالعمار رلم  8 , 6برج ال حسن و الكائن شارع
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عبد الوهاب ٌوسؾ المباري  -لسم

 - 25محمود دمحم صالح وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  196545وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  46 /شارع النبً دانٌال  -الدور الثانً شمة رلم  - 3لسم
 - 21تعدٌل االسم التجاري الً  /عبدالرحمن عبداللطٌؾ احمد و شرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  196545وفً
تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الً  46 /شارع النبً دانٌال  -الدور الثانً شمة رلم - 3
لسم
 - 22شركة هٌرمٌس للوساطه فى االوراق المالٌة شركة مساهمة مصرٌة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع
 - 23الٌوجد  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الؽاء الفرع

 186514وفً

 186514وفً تارٌخ  25181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :

 - 24زٌاد وفؤاد توكل  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :تم الؽاء الفرع

 165543وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 25توكل اي 5تً 5سً  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :تم الؽاء الفرع

 165543وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 26بنن مصر  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  675وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
افتتاح فرح كائن  /المنطمة الحرة العامه داخل مجمع االستاد  -لسم العامرٌة و اودع برلم  11135و لدي برلم تابع  675دائم
 - 27الشركه المتحده للحبوبٌ -ونى جرٌن  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  141714وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع كائن  /المطعة رلم  19 , 18بلون  9المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب
الجدٌدة و تعٌٌن السٌد عصام عثمان المالح مدٌرا للفرع و اودع برلم 11167و لٌد برلم تابع  141714دائم
 - 28ال ٌوجد  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  141714وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
تم افتتاح فرع كائن  /المطعة رلم  19 , 18بلون  9المنطمة الصناعٌة الثالثة مدٌنة برج العرب الجدٌدة و تعٌٌن السٌد عصام عثمان
المالح مدٌرا للفرع و اودع برلم 11167و لٌد برلم تابع  141714دائم
 - 29شركه اسكندرٌه للتمدم التجارى  -طلعت سلٌمان وٌوسؾ دمحم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  88119وفً تارٌخ
 25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع كائن  /الدور االرضً  8شارع بطرانه  -المنطمة الصناعٌة -
العباسٌة  -الماهرة و نشاط  /مركز خدمة صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري و مدٌر الفرع ٌ /وسؾ دمحم ٌوسؾ و طلعت سلٌمان
نٌروز مجتمعٌن او منفردٌن
 - 35تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 88119وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع كائن  /الدور االرضً  8شارع بطرانه -
المنطمة الصناعٌة  -العباسٌة  -الماهرة و نشاط  /مركز خدمة صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري و مدٌر الفرع ٌ /وسؾ دمحم
ٌوسؾ و طلعت سلٌمان نٌروز مجتمعٌن او منفردٌن
 - 31شركه اسكندرٌه للتمدم التجارى  -طلعت سلٌمان وٌوسؾ دمحم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  88119وفً تارٌخ
 25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع كائن  /الدور االرضً  8شارع بطرانه  -المنطمة الصناعٌة -
العباسٌة  -الماهرة و نشاط  /مركز خدمة صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري و مدٌر الفرع ٌ /وسؾ دمحم ٌوسؾ و طلعت سلٌمان
نٌروز مجتمعٌن او منفردٌن
 - 32تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /طلعت سلٌمان نٌروز و شرٌكه ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 88119وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع كائن  /الدور االرضً  8شارع بطرانه -
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المنطمة الصناعٌة  -العباسٌة  -الماهرة و نشاط  /مركز خدمة صٌانة شركة اسكندرٌة للتمدم التجاري و مدٌر الفرع ٌ /وسؾ دمحم
ٌوسؾ و طلعت سلٌمان نٌروز مجتمعٌن او منفردٌن
 - 33احمد على سالمه و شرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184881وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /لطعه رلم  19تنظٌم طرٌك ٌ 26ولٌو  -لسم الجمرن و اودع برلم  11274و لٌد برلم تابع
 184881دائم
 - 34احمد على سالمه و شرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184881وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /شارع جبرٌل مع شارع جمٌلة بو حرٌد  -السٌوؾ  -لسم العامرٌة و اودع برلم  11273و
لٌد برلم تابع  184881دائم
ٌ - 35عدل االسم التجارى الى /احمد على سالمه و شرٌكه مجدى دمحم احمد  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184881وفً
تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /لطعه رلم  19تنظٌم طرٌك ٌ 26ولٌو  -لسم الجمرن
و اودع برلم  11274و لٌد برلم تابع  184881دائم
ٌ - 36عدل االسم التجارى الى /احمد على سالمه و شرٌكه مجدى دمحم احمد  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  184881وفً
تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن  /شارع جبرٌل مع شارع جمٌلة بو حرٌد  -السٌوؾ -
لسم العامرٌة و اودع برلم  11273و لٌد برلم تابع  184881دائم
 - 37عدل االسم التجارى الى  /ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشركاه ( ٌثرب لالستٌراد والصدٌر )  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 163354وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما
)  -لسم العطارٌن و اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
 - 38تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  163354وفً تارٌخ
 25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما )  -لسم العطارٌن و
اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
 - 39ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشرٌكه خمٌس ابراهٌم خمٌس ٌ-ثرب لالستٌراد والتصدٌر  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 163354وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما
)  -لسم العطارٌن و اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
 - 45عدل االسم التجارى الى  /ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشركاه ( ٌثرب لالستٌراد والصدٌر )  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 163354وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما
)  -لسم العطارٌن و اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
 - 41تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  163354وفً تارٌخ
 25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما )  -لسم العطارٌن و
اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
 - 42ابراهٌم خمٌس ابراهٌم وشرٌكه خمٌس ابراهٌم خمٌس ٌ-ثرب لالستٌراد والتصدٌر  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 163354وفً تارٌخ  25181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  69 /طرٌك الحرٌة ( فؤاد سابما
)  -لسم العطارٌن و اوجع برلم  11311و لٌد برلم تابع  163354دائم
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1شركه للدس عٌسى حزلٌال واوالده  ،شركة تضامن تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تجارة الحبوب والبمول جملة  ،سبك لٌدها
برلم  139391وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 2تعدٌل االسم التجاري الً  /شركه للدس عٌسى حزلٌال و شركائه  ،شركة تضامن تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تجارة
الحبوب والبمول جملة  ،سبك لٌدها برلم  139391وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 3تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /الشركة المصرٌة للمنتجات االمرٌكٌة لتجارة الحبوب  -شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكته  ،توصٌة
بسٌطة تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح  /تجارة الحبوب بكافة انواعها  ،سبك لٌدها برلم  195486وفً تارٌخ 25181157تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4الشركه المصرٌه للمنتجات االمرٌكٌه واستٌراد وتجاره الحبوب" شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكه "  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل
ؼرض الشركة لٌصبح  /تجارة الحبوب بكافة انواعها  ،سبك لٌدها برلم  195486وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /الشركة المصرٌة للمنتجات االمرٌكٌة واستٌراد وتجارة الحبوب  -شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكته
 ،توصٌة بسٌطة تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح  /تجارة الحبوب بكافة انواعها  ،سبك لٌدها برلم  195486وفً تارٌخ
25181157تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6دمحم رفعت دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة ٌعدل البند الثالث من اؼراض الشركة لٌصبح  /التوكٌالت المالحٌة وتمثٌل مالن
البواخر وتورٌدات بحرٌة  ،سبك لٌدها برلم  141121وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7عماد حسٌن كمال وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة ٌعدل البند الثالث من اؼراض الشركة لٌصبح  /التوكٌالت المالحٌة وتمثٌل مالن
البواخر وتورٌدات بحرٌة  ،سبك لٌدها برلم  141121وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8دمحم رفعت دمحم وشركاه  ،شركة تضامن ٌعدل البند الثالث من اؼراض الشركة لٌصبح  /التوكٌالت المالحٌة وتمثٌل مالن
البواخر وتورٌدات بحرٌة  ،سبك لٌدها برلم  141121وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 9عماد حسٌن كمال وشرٌكه  ،شركة تضامن ٌعدل البند الثالث من اؼراض الشركة لٌصبح  /التوكٌالت المالحٌة وتمثٌل مالن
البواخر وتورٌدات بحرٌة  ،سبك لٌدها برلم  141121وفً تارٌخ 25181158تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 15تعدٌل االسم التجاري الً  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شركاه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل النشاط لٌصبح  /عموم التصدٌر فً
حدود المسموح به لانونا ) و التخلٌص الجمركً  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل النشاط لٌصبح  /عموم التصدٌر فً حدود المسموح به لانونا )
و التخلٌص الجمركً  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 12تعدٌل االسم التجاري الً  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شركاه  ،شركة تضامن تعدٌل النشاط لٌصبح  /عموم التصدٌر فً
حدود المسموح به لانونا ) و التخلٌص الجمركً  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 13هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل النشاط لٌصبح  /عموم التصدٌر فً حدود المسموح به لانونا )
و التخلٌص الجمركً  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 14عبد هللا دمحم وشركاه  ،شركة تضامن تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح  /تسوٌك وتداول وتجاره االدوٌه والمكمالت الؽذائٌه
والبان االطفال ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه واالعشاب الطبٌه والمستحضرات الطبٌه دون تحضٌرها والتصنٌع لدى
الؽٌر والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فى نفس نشاط الشركه  ،سبك لٌدها برلم  193941وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
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 - 15دمحم عبد العال دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط  /عموم االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  191752وفً تارٌخ
25181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 16محمود دمحم صالح وشركاه  ،شركة تضامن تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح  /التصدٌر و خدمات النمل و التوكٌالت المالحٌة و
التجارٌة  ،سبك لٌدها برلم  196545وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 17تعدٌل االسم التجاري الً  /عبدالرحمن عبداللطٌؾ احمد و شرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح  /التصدٌر و
خدمات النمل و التوكٌالت المالحٌة و التجارٌة  ،سبك لٌدها برلم  196545وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 18جمعه حمٌده عطٌة الصابر وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة ٌضاؾ نشاط  /استٌراد المستلزمات الزراعٌة  ،سبك لٌدها برلم
 194638وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 19جمعه حمٌده عطٌة الصابر وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة ٌضاؾ نشاط  /استٌراد المستلزمات الزراعٌة  ،سبك لٌدها برلم
 194638وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 25احمد دمحم محمود دسولى وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافة نشاط  /تجارة السٌارات  ،سبك لٌدها برلم  195478وفً تارٌخ
25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /شركة البستان لالستثمار والتجارة ( احمد دمحم محمود دسولى وشرٌكه )  ،شركة تضامن
اضافة نشاط  /تجارة السٌارات  ،سبك لٌدها برلم  195478وفً تارٌخ 25181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة
تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تعدٌل االسم التجاري الً  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شركاه  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 2هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  196691وفً تارٌخ 25181112تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 3دمحم صالح دمحم عبدالحمٌد صالح وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  199788وفً تارٌخ 25181119تم تعدٌل الكٌان المانونى ,
وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح  /دمحم كمال الدٌن احمد حسن وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  199788وفً تارٌخ
25181119تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 5تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح  /دمحم كمال الدٌن احمد حسن وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  199788وفً تارٌخ
25181119تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6شركه السالم لخدمه السٌارات ( أٌمن وأمجد شهدى وشركاه )  ،سبك لٌدها برلم  133511وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7عباد الرحمن للنمل لحساب الؽٌر -دمحم حمدى رمضان وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  195532وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8المتحدة للمهمات المكتبٌة  -ابراهٌم محفوظ ابراهٌم وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  198267وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 9الشركه المصرٌة للدعاٌه والتسوٌك  -دمحم دمحم عثمان وشرٌكه فتحى محمود مصطفى  ،سبك لٌدها برلم  134857وفً تارٌخ
25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 15الشركة المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك فتحى محمود مصطفى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  134857وفً تارٌخ 25181127تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 11تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه )  ،سبك لٌدها برلم 134857
وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 12تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً  -احمد دمحم علً بٌومً و شركاه  ،سبك لٌدها برلم  79455وفً تارٌخ
25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 13دمحم ابو النصر وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  79455وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
شركة تضامن
 - 14دمحم على بٌومى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  79455وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
شركة تضامن
 - 15تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً و شرٌكتهم  ،سبك لٌدها برلم  79455وفً تارٌخ 25181127تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 16عبدالعزٌز دمحم شحاته وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  131245وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 17عبد العزٌز دمحم شحاته وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  131245وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  25181154 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  199511الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح ٌ /حًٌ احمد السٌد احمد و شرٌكه
 ، - 2فى تارٌخ  25181157 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  195486الى :تعدٌل االسم التجارى
لٌصبح  /الشركة المصرٌة للمنتجات االمرٌكٌة لتجارة الحبوب  -شرٌؾ دمحم دمحم مسلم وشرٌكته
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 ، - 3فى تارٌخ  25181158 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  192511الى :تعدٌل االسم التجارى
للشركه الى ٌ /حًٌ حسن دمحم مصطفً وشركاه
 ، - 4فى تارٌخ  25181112 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  196691الى :تعدٌل االسم التجاري
الً  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شركاه
 ، - 5فى تارٌخ  25181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  196691الى :تعدٌل االسم التجاري
الً  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن و شركاه
 ، - 6فى تارٌخ  25181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  135559الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ورثة رمضان دمحم نصر عنهم  /حسام الدٌن رممضان دمحم نصر وشركاه
 ، - 7فى تارٌخ  25181113 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  139391الى :تعدٌل االسم التجاري
الً  /شركه للدس عٌسى حزلٌال و شركائه
 ، - 8فى تارٌخ  25181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  157669الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب و شرٌكه
 ، - 9فى تارٌخ  25181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  157669الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /شركة الثؽر للمماوالت والتورٌدات  -ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب و شرٌكه
 ، - 15فى تارٌخ  25181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  149181الى :تعدٌل االسم
التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
 ، - 11فى تارٌخ  25181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  149181الى :تعدٌل االسم
التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
 ، - 12فى تارٌخ  25181114 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  149181الى :تعدٌل االسم التجاري
الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
 ، - 13فى تارٌخ  25181114 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  132341الى :تعدٌل االسم التجاري
الً  /محمصه ولٌم و شرٌكه
 ، - 14فى تارٌخ  25181118 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183764الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شركاه
 ، - 15فى تارٌخ  25181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183736الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شركاه
 ، - 16فى تارٌخ  25181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183735الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شركاه
 ، - 17فى تارٌخ  25181118 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  53623الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /حسن عبدالعلٌم احمد عبدالممصود وشركاه
 ، - 18فى تارٌخ  25181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  53623الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /حسن عبدالعلٌم احمد عبدالممصود وشركاه
 ، - 19فى تارٌخ  25181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  251199الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /ورثة سٌد كمال سلٌمان عنهم اٌمان عبدالعال دمحم عبدالعال
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 ، - 25فى تارٌخ  25181119 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  185737الى :تعدٌل االسم
التجارى الى  /شركة اوالد العم  -بٌشوي ٌوسؾ لطفى واصؾ وشركاه
 ، - 21فى تارٌخ  25181121 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  115812الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ورثة دمحم فتحً حسنٌن سالم
 ، - 22فى تارٌخ  25181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  134857الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه )
 ، - 23فى تارٌخ  25181127 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  134857الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه )
 ، - 24فى تارٌخ  25181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  134857الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /المصرٌة للدعاٌة والتسوٌك ( فتحى محمود مصطفى وشرٌكه )
 ، - 25فى تارٌخ  25181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79455الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً  -احمد دمحم علً بٌومً و شركاه
 ، - 26فى تارٌخ  25181127 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79455الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً  -احمد دمحم علً بٌومً و شركاه
 ، - 27فى تارٌخ  25181128 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183735الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شرٌكته
 ، - 28فى تارٌخ  25181128 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79455الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً و شرٌكتهم
 ، - 29فى تارٌخ  25181128 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79455الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /ابناء دمحم علً بٌومً و شرٌكتهم
 ، - 35فى تارٌخ  25181128 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183764الى :تعدٌل االسم التجاري
لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شرٌكته
 ، - 31فى تارٌخ  25181128 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  183736الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /احمد دمحم مصلح حسٌن و شرٌكته
 ، - 32فى تارٌخ  25181129 :شركة مساهمة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  142987الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /شركة االمناء المتحدٌن لتداول االوارق المالٌة ش .م .م
 ، - 33فى تارٌخ  25181129 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  146264الى :تعدٌل االسم
التجاري لٌصبح  /جمٌلة صالح دمحم ابراهٌم و شركاها
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ٌ - 1حًٌ احمد السٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة و تعٌٌنه مدٌرا معٌنا مسئوال  -انضمام
شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
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ٌ - 2حًٌ احمد السٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة و تعٌٌنه مدٌرا معٌنا مسئوال  -انضمام
شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
 - 3سعٌد عبدالفتاح السٌد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة و تعٌٌنه مدٌرا معٌنا مسئوال  -انضمام
شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
 - 4سعٌد عبدالفتاح السٌد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة و تعٌٌنه مدٌرا معٌنا مسئوال  -انضمام
شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
ٌ - 5حًٌ احمد السٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  /له حك االدارة والتولٌع عن
الشركة بمفرده او من ٌنوب عنه  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
ٌ - 6حًٌ احمد السٌد احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  /له حك االدارة والتولٌع عن
الشركة بمفرده او من ٌنوب عنه  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
 - 7سعٌد عبدالفتاح السٌد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  /له حك االدارة والتولٌع
عن الشركة بمفرده او من ٌنوب عنه  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
 - 8سعٌد عبدالفتاح السٌد دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن متضامن  /له حك االدارة والتولٌع
عن الشركة بمفرده او من ٌنوب عنه  ،تارٌخ  25181154 :برلم 199511
 - 9محمود ٌسرى محمود عبدالمنعم شركة مساهمة مدٌر فرع بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  6المنعمدة
بتارٌخ  2518/ 9/ 23والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518/ 15/ 29وافك المجلس على ادارج اسم المهندس /
محمود ٌسرى محمود رئٌس فرع السوٌس بالسجل التجارى للشركة بالصفحة رلم  1لرٌن فرع السوٌس وذلن بناء على طلب
المنطمة الحرة العامة بالسوٌس لتجدٌد ترخٌص مزاولة النشاط الخاص بفرع الشركة المصرٌة للتورٌدات واالشؽال البحرٌة الممام
بالمنطمة الحرة العامة ببور توفٌك السوٌس  ،تارٌخ  25181155 :برلم 59454
 - 15محمود ٌسرى محمود عبدالمنعم شركة مساهمة مدٌر فرع بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  6المنعمدة
بتارٌخ  2518/ 9/ 23والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518/ 15/ 29وافك المجلس على ادارج اسم المهندس /
محمود ٌسرى محمود رئٌس فرع السوٌس بالسجل التجارى للشركة بالصفحة رلم  1لرٌن فرع السوٌس وذلن بناء على طلب
المنطمة الحرة العامة بالسوٌس لتجدٌد ترخٌص مزاولة النشاط الخاص بفرع الشركة المصرٌة للتورٌدات واالشؽال البحرٌة الممام
بالمنطمة الحرة العامة ببور توفٌك السوٌس  ،تارٌخ  25181155 :برلم 59454
 - 11محمود ٌسرى محمود عبدالمنعم شركة مساهمة مدٌر فرع بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  6المنعمدة
بتارٌخ  2518/ 9/ 23والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518/ 15/ 29وافك المجلس على ادارج اسم المهندس /
محمود ٌسرى محمود رئٌس فرع السوٌس بالسجل التجارى للشركة بالصفحة رلم  1لرٌن فرع السوٌس وذلن بناء على طلب
المنطمة الحرة العامة بالسوٌس لتجدٌد ترخٌص مزاولة النشاط الخاص بفرع الشركة المصرٌة للتورٌدات واالشؽال البحرٌة الممام
بالمنطمة الحرة العامة ببور توفٌك السوٌس  ،تارٌخ  25181155 :برلم 59454
 - 12محمود ٌسرى محمود عبدالمنعم شركة مساهمة مدٌر فرع بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  6المنعمدة
بتارٌخ  2518/ 9/ 23والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518/ 15/ 29وافك المجلس على ادارج اسم المهندس /
محمود ٌسرى محمود رئٌس فرع السوٌس بالسجل التجارى للشركة بالصفحة رلم  1لرٌن فرع السوٌس وذلن بناء على طلب
المنطمة الحرة العامة بالسوٌس لتجدٌد ترخٌص مزاولة النشاط الخاص بفرع الشركة المصرٌة للتورٌدات واالشؽال البحرٌة الممام
بالمنطمة الحرة العامة ببور توفٌك السوٌس  ،تارٌخ  25181155 :برلم 59454
 - 13محمود ٌسرى محمود عبدالمنعم شركة مساهمة مدٌر فرع بموجب محضر اجتماع مجلس االدارة الجلسة رلم  6المنعمدة
بتارٌخ  2518/ 9/ 23والمعتمدة من الهٌئة العامة لالستثمار بتارٌخ  2518/ 15/ 29وافك المجلس على ادارج اسم المهندس /
محمود ٌسرى محمود رئٌس فرع السوٌس بالسجل التجارى للشركة بالصفحة رلم  1لرٌن فرع السوٌس وذلن بناء على طلب
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المنطمة الحرة العامة بالسوٌس لتجدٌد ترخٌص مزاولة النشاط الخاص بفرع الشركة المصرٌة للتورٌدات واالشؽال البحرٌة الممام
بالمنطمة الحرة العامة ببور توفٌك السوٌس  ،تارٌخ  25181155 :برلم 59454
 - 14اسالم دمحم رمضان دٌاب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ////تخارج شرٌكٌن موصٌٌن
مذكورٌٌن بالعمد  /////انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد  /////حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك
االدارة والتولٌع عنالشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والضرائب والسجل التجارى والشهر العمارى والجمارن
والتولٌع على كافة العمود الخاصة بالشركة مع جمٌع الجهات وللشرٌن االول دمحم مصطفى حسن على والشرٌن الثالث فادى مٌشٌل
فرٌد صالح فمط مجتمعان او منفردان الحك فى تمثٌل الشركة  ،تارٌخ  25181155 :برلم 255629
 - 15اسالم دمحم رمضان دٌاب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن فى التعامل مع البنون فى االٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع
الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌة فٌما عدا حك االلتراض او الرهن الٌكون اال بموافمة جمٌع الشركاء المتضامنٌن وللشركاء
المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر و ٌصبح للوكٌل كافة الصالحٌات الخاصة بالشرٌن
المتضامن فى حدود الوكالة الممررة من لبله  ،تارٌخ  25181155 :برلم 255629
 - 16تاشٌر رلم  15268فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة مجلس االدارة والمعتمد من وزارة النمل لطاع النمل البحرى
لرر المجلس الموافمة على تعدٌل من لهم حك التولٌع نٌابه عن الشركة المابضة لمنح الشركات التابعة للمانون  253لسنة  1991وكذا
الشركات الخاضعة للمانون رلم  159لسنة  1981تسهٌالت ائتمانٌة وتخفٌض ورهن الودائع لدى كافة البنون وطبما لموافمات
المجلس لٌصبح كاالتى  -:السٌد  /حسام الدٌن دمحم حسٌن عبدالوهاب تولٌع اول  -السٌد  /رضا دمحم اسماعٌل خلٌل تولٌع ثانى
مجتمعٌن  -السٌدة  /ضحى طه عبدالوهاب  ، -تارٌخ  25181155 :برلم 134925
 - 17تاشٌر رلم  15268فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة مجلس االدارة والمعتمد من وزارة النمل لطاع النمل البحرى
لرر المجلس الموافمة على تعدٌل من لهم حك التولٌع نٌابه عن الشركة المابضة لمنح الشركات التابعة للمانون  253لسنة  1991وكذا
الشركات الخاضعة للمانون رلم  159لسنة  1981تسهٌالت ائتمانٌة وتخفٌض ورهن الودائع لدى كافة البنون وطبما لموافمات
المجلس لٌصبح كاالتى  -:السٌد  /حسام الدٌن دمحم حسٌن عبدالوهاب تولٌع اول  -السٌد  /رضا دمحم اسماعٌل خلٌل تولٌع ثانى
مجتمعٌن  -السٌدة  /ضحى طه عبدالوهاب  ، -تارٌخ  25181155 :برلم 134925
 - 18تاشٌر رلم  15268فى شركة مساهمة بموجب تولٌع اول  -السٌد  /حمدى البٌلى البٌلى الزنانى  -تولٌع ثانى مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181155 :برلم 134925
 - 19تاشٌر رلم  15268فى شركة مساهمة بموجب تولٌع اول  -السٌد  /حمدى البٌلى البٌلى الزنانى  -تولٌع ثانى مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181155 :برلم 134925
 - 25مجدى على محمود صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و فتح و ؼلك
الحسابات و التعامل مع البنون و له اٌضا حك االلتراض و الرهن باسم الشركة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 187558
 - 21مجدى على محمود صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و فتح و ؼلك
الحسابات و التعامل مع البنون و له اٌضا حك االلتراض و الرهن باسم الشركة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 187558
 - 22مجدى على محمود صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و فتح و ؼلك
الحسابات و التعامل مع البنون و له اٌضا حك االلتراض و الرهن باسم الشركة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 187558
 - 23مٌنا ادوار للدس عٌسً شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون من حك الشرٌن حك االلتراض من البنون وكذا الرهن باسم
الشركة واالدارة والتولٌع وفتح الحسابات والتعامل مع البنون  ،تارٌخ  25181156 :برلم 139391
 - 24مٌنا ادوار للدس عٌسً شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون من حك الشرٌن حك االلتراض من البنون وكذا الرهن باسم
الشركة واالدارة والتولٌع وفتح الحسابات والتعامل مع البنون  ،تارٌخ  25181156 :برلم 139391
 - 25تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة المابضة برلم  283الصادر فى  2518/ 8/ 2بشأن تعٌٌن
السٌد االستاذ  /بسام فؤاد دمحم السٌد موالٌد  1973/ 15/ 1اسكندرٌة مصرى عضو ؼٌر متفرغ من ذوى الخبرة اعتبارا من 8/ 2
 - 2518/وبموجب لرار الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة فى  2518/ 9/ 23بشأن تعٌٌن السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل
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عضو ؼٌر متفرغ موالٌد  1982/ 9/ 16الماهرة مصرى بمجلس ادارة الشركة ممثال عن المساهمٌن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة
كاالتى  /1 -:السٌد .د .مهندس استشارى  /مصطفى عبدالفتاح  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 26تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة المابضة برلم  283الصادر فى  2518/ 8/ 2بشأن تعٌٌن
السٌد االستاذ  /بسام فؤاد دمحم السٌد موالٌد  1973/ 15/ 1اسكندرٌة مصرى عضو ؼٌر متفرغ من ذوى الخبرة اعتبارا من 8/ 2
 - 2518/وبموجب لرار الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة فى  2518/ 9/ 23بشأن تعٌٌن السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل
عضو ؼٌر متفرغ موالٌد  1982/ 9/ 16الماهرة مصرى بمجلس ادارة الشركة ممثال عن المساهمٌن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة
كاالتى  /1 -:السٌد .د .مهندس استشارى  /مصطفى عبدالفتاح  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 27تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة المابضة برلم  283الصادر فى  2518/ 8/ 2بشأن تعٌٌن
السٌد االستاذ  /بسام فؤاد دمحم السٌد موالٌد  1973/ 15/ 1اسكندرٌة مصرى عضو ؼٌر متفرغ من ذوى الخبرة اعتبارا من 8/ 2
 - 2518/وبموجب لرار الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة فى  2518/ 9/ 23بشأن تعٌٌن السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل
عضو ؼٌر متفرغ موالٌد  1982/ 9/ 16الماهرة مصرى بمجلس ادارة الشركة ممثال عن المساهمٌن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة
كاالتى  /1 -:السٌد .د .مهندس استشارى  /مصطفى عبدالفتاح  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 28تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب لرار الشركة المابضة برلم  283الصادر فى  2518/ 8/ 2بشأن تعٌٌن
السٌد االستاذ  /بسام فؤاد دمحم السٌد موالٌد  1973/ 15/ 1اسكندرٌة مصرى عضو ؼٌر متفرغ من ذوى الخبرة اعتبارا من 8/ 2
 - 2518/وبموجب لرار الجمعٌة العامة العادٌة المنعمدة فى  2518/ 9/ 23بشأن تعٌٌن السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل
عضو ؼٌر متفرغ موالٌد  1982/ 9/ 16الماهرة مصرى بمجلس ادارة الشركة ممثال عن المساهمٌن ٌصبح تشكٌل مجلس االدارة
كاالتى  /1 -:السٌد .د .مهندس استشارى  /مصطفى عبدالفتاح  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 29تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب مصطفى النحاس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب /2السٌد االستاذ
 /خالد عبدالعزٌز سلٌمان سٌد  -عضو مجلس االدارة معٌن  /3السٌد االستاذ الدكتور  /بسام فؤاد دمحم السٌد  -عضو مجلس االدارة
معٌن  /4السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل  -عضو مجلس االدارة معٌن  /5السٌد  /السٌد دمحم ابو مسلم على  -عضو مجلس
االدارة منتخب  /6السٌد .م  /عباس دمحم عباس رمضان  -عضو مجلس االدارة منتخب  /7السٌد .م  /السٌد سعد مصطفى حمٌدو -
عضو مجلس االدارة منتخب  /8السٌد  /احمد السٌد على حربى  -رئٌس اللجنة النمابٌة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 35تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب مصطفى النحاس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب /2السٌد االستاذ
 /خالد عبدالعزٌز سلٌمان سٌد  -عضو مجلس االدارة معٌن  /3السٌد االستاذ الدكتور  /بسام فؤاد دمحم السٌد  -عضو مجلس االدارة
معٌن  /4السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل  -عضو مجلس االدارة معٌن  /5السٌد  /السٌد دمحم ابو مسلم على  -عضو مجلس
االدارة منتخب  /6السٌد .م  /عباس دمحم عباس رمضان  -عضو مجلس االدارة منتخب  /7السٌد .م  /السٌد سعد مصطفى حمٌدو -
عضو مجلس االدارة منتخب  /8السٌد  /احمد السٌد على حربى  -رئٌس اللجنة النمابٌة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 31تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب مصطفى النحاس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب /2السٌد االستاذ
 /خالد عبدالعزٌز سلٌمان سٌد  -عضو مجلس االدارة معٌن  /3السٌد االستاذ الدكتور  /بسام فؤاد دمحم السٌد  -عضو مجلس االدارة
معٌن  /4السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل  -عضو مجلس االدارة معٌن  /5السٌد  /السٌد دمحم ابو مسلم على  -عضو مجلس
االدارة منتخب  /6السٌد .م  /عباس دمحم عباس رمضان  -عضو مجلس االدارة منتخب  /7السٌد .م  /السٌد سعد مصطفى حمٌدو -
عضو مجلس االدارة منتخب  /8السٌد  /احمد السٌد على حربى  -رئٌس اللجنة النمابٌة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 32تاشٌر رلم  15335فى شركة مساهمة بموجب مصطفى النحاس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب /2السٌد االستاذ
 /خالد عبدالعزٌز سلٌمان سٌد  -عضو مجلس االدارة معٌن  /3السٌد االستاذ الدكتور  /بسام فؤاد دمحم السٌد  -عضو مجلس االدارة
معٌن  /4السٌد  /شرٌؾ عبدالمنعم عاشور اسماعٌل  -عضو مجلس االدارة معٌن  /5السٌد  /السٌد دمحم ابو مسلم على  -عضو مجلس
االدارة منتخب  /6السٌد .م  /عباس دمحم عباس رمضان  -عضو مجلس االدارة منتخب  /7السٌد .م  /السٌد سعد مصطفى حمٌدو -
عضو مجلس االدارة منتخب  /8السٌد  /احمد السٌد على حربى  -رئٌس اللجنة النمابٌة  ،تارٌخ  25181156 :برلم 65969
 - 33تاشٌر رلم  15417فً توصٌة بسٌطة ممثل رفع اسم شرٌكه موصٌه مذكورة بالعمد للوفاة  ،تارٌخ 25181157 :
153182
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 - 34تاشٌر رلم  15464فً توصٌة بسٌطة ممثل تخارج عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181157 :برلم 199955
 - 35تاشٌر رلم  15464فً توصٌة بسٌطة ممثل تخارج عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181157 :برلم 199955
 - 36تاشٌر رلم  15464فً توصٌة بسٌطة ممثل تخارج عدد اربعة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181157 :برلم 199955
 - 37احمد حسانٌن دمحم ابراهٌم عجٌلة شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة من حك الشركاء
منفردٌن كل منهما منفردا حك االلتراض و الرهن بضمان الشركة من البنون و التعامل مع البنون باالٌداع او السحب و جمٌع
المعامالت البنكٌة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 179453
 - 38دمحم حسانٌن دمحم ابراهٌم عجٌلة شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة من حك الشركاء
منفردٌن كل منهما منفردا حك االلتراض و الرهن بضمان الشركة من البنون و التعامل مع البنون باالٌداع او السحب و جمٌع
المعامالت البنكٌة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 179453
 - 39دمحم كامل على هدٌه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له الحك فى االلتراض والرهن واالستدانة والتعامل مع كافة البنون
للسحب واالٌداع وصرؾ وتحرٌر الشٌكات باسم الشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وله كل الصالحٌات االدارٌة للشركة وله
حك توكٌل من ٌشأ فى ادارة الشركة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 181798
 - 45دمحم كامل على هدٌه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له الحك فى االلتراض والرهن واالستدانة والتعامل مع كافة البنون
للسحب واالٌداع وصرؾ وتحرٌر الشٌكات باسم الشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وله كل الصالحٌات االدارٌة للشركة وله
حك توكٌل من ٌشأ فى ادارة الشركة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 181798
 - 41حسن احمد حسن سالم توصٌة بسٌطة مدٌر معٌن له الحك فى االلتراض والرهن واالستدانة والتعامل مع كافة البنون
للسحب واالٌداع وصرؾ وتحرٌر الشٌكات باسم الشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وله كل الصالحٌات االدارٌة للشركة وله
حك توكٌل من ٌشأ فى ادارة الشركة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 181798
 - 42حسن احمد حسن سالم توصٌة بسٌطة مدٌر معٌن له الحك فى االلتراض والرهن واالستدانة والتعامل مع كافة البنون
للسحب واالٌداع وصرؾ وتحرٌر الشٌكات باسم الشركة وله حك االدارة والتولٌع منفردا وله كل الصالحٌات االدارٌة للشركة وله
حك توكٌل من ٌشأ فى ادارة الشركة  ،تارٌخ  25181158 :برلم 181798
 - 43دمحم كامل على هدٌه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الالة المدٌر المعٌن  /حسن احمد حسن سالم  ،تارٌخ 25181158 :
برلم 181798
 - 44دمحم كامل على هدٌه توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الالة المدٌر المعٌن  /حسن احمد حسن سالم  ،تارٌخ 25181158 :
برلم 181798
 - 45حسن احمد حسن سالم توصٌة بسٌطة مدٌر معٌن الالة المدٌر المعٌن  /حسن احمد حسن سالم  ،تارٌخ 25181158 :
برلم 181798
 - 46حسن احمد حسن سالم توصٌة بسٌطة مدٌر معٌن الالة المدٌر المعٌن  /حسن احمد حسن سالم  ،تارٌخ 25181158 :
برلم 181798
 - 47مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم

 - 48مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم
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 - 49مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم

ٌ - 55حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم

ٌ - 51حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم

ٌ - 52حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181158 :
192511

برلم

 - 53مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
 - 54مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
 - 55مصطفى دمحم دمحم متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
ٌ - 56حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
ٌ - 57حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
ٌ - 58حًٌ حسن دمحم مصطفً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن الشركة
بمفرده  ،تارٌخ  25181158 :برلم 192511
 - 59عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 65عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 61عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 62عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 63عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 64عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 65عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
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 - 66عالء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن للشرٌن المتضامن حك بٌع سٌارات الشركة  ،تارٌخ :
 25181111برلم 55945
 - 67تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 68تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 69تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 75تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 71تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 72تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 73تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 74تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
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المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 75تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 76تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 77تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 78تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 79تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 85تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 81تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 82تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً

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

76

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 83تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 84تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 85تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 86تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 87تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 88تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 89تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً
المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 95تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة رلم  5لسنة  2518فً  2518-11-8المعتمد
من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة فً  2518-11-11تم االتً  -:وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة
المهندسة  /هدي عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب منفردة فً التصرؾ و التنازل و التصالح فً

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

77

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -كما وافك الحاضرون باالجماع علً تفوٌض السٌدة المهندسة  /هدي
عبدالفتاح الحضري بصفتها رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 91تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 92تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 93تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 94تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 95تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 96تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 97تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 98تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
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المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 99تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 155تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 151تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 152تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 153تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 154تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 155تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 156تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
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المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 157تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 158تاشٌر رلم  15633فً شركة مساهمة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 159تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 115تاشٌر رلم  15633فً شركة تضامن بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 111تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 112تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 113تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 114تاشٌر رلم  15633فً توصٌة بسٌطة بموجب منفردة فً اصدار توكٌل خاص لالساتذة المحامٌن كال من  - 1 :االستاذ /
طارق حسن عباس  - 2 -االستاذ  /احمد صالح الدٌن دمحم  - 3 -االستاذ  /احمد دمحم محسن ٌوسؾ  -منفردٌن او مجتمعٌن و ذلن فً
الحضور امام محكمة الجنح المستأنفة فً المضٌة رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة  -و كذلن للحضور امام السٌد
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المستشار المحامً العام لاللرار بالتصلح و التنازل عن الدعوي رلم  1461لسنة  2517جنح التصادٌة االسكندرٌة و الحكم الصادر
فٌها جنائٌا و مدنٌا  ،تارٌخ  25181112 :برلم 5971
 - 115احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 116احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 117اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 118اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 119هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 125هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 121احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 122احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ،
تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 123اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 124اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 125هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 126هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 127احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 128احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 129اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 135اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم
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 - 131هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 196691
 - 132هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 196691
 - 133احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 134احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 135اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 136اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
196691

برلم

 - 137هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 196691
 - 138هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 196691
 - 139احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 145احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 141اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 142اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 143هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
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التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 144هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 145احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 146احمد نبٌل دمحم علً الؽٌطً شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 147اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 148اسراء حلمً دمحم عبدالرحمن شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 149هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 155هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده فً كافة شئون
الشركة من ادارة و تصرؾ باي نوع من انواع التصرفات فً اصول الشركة كالبٌع او الرهن او المرض او ؼٌر ذلن من انواع
التصرؾ و له حك تفوٌض الؽٌر فً كل او جزء من ذلن و توكٌل الؽٌر و تعٌن السٌد  /هانً عبداللطٌؾ دمحم حسن علً و السٌد /
اسراء حلمً عبدالرحمن مدٌرة شئون التخلٌص الجمركً للشركة و لها حك التولٌع منفرده علً جمٌع اعمال و اجراءات التخلٌص
الجمركً  ،تارٌخ  25181112 :برلم 196691
 - 151رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
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 - 152رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 153رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 154رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 155حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 156حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 157رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع اسم
شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135559
 - 158رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع اسم
شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135559
 - 159رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع اسم
شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135559
 - 165رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع اسم
شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135559
 - 161حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع
اسم شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم
135559
 - 162حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته و تخارج ورثته و رفع
اسم شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد و انضمام عدد خمسة شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181112 :برلم
135559
 - 163رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 164رمضان دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 165رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 166رجب دمحم نصر منصور توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
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 - 167حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 168حسام الدٌن رمضان دمحم نصر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و له حك االدارة و التولٌع عن
الشركة منفردا و له حك التولٌع امام الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 135559
 - 169سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 175نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 171على ابراهٌم محمود احمد شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 172سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 173نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 174على ابراهٌم محمود احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 175سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 176نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 177على ابراهٌم محمود احمد شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 178سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 179نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 185على ابراهٌم محمود احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 181سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 182نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
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 - 183على ابراهٌم محمود احمد شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 184سعٌد ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 185نبٌل ابراهٌم محمود احمد لطب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181112برلم 184579
 - 186على ابراهٌم محمود احمد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181112 :
برلم 184579
 - 187تاشٌر رلم  15575فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة للشركة الوطنٌة الحدٌثة للصناعات
الخشبٌة المنعمدة بتارٌخ  31/3/2518و المعتمد الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة تم االتً  -:البند السابع  :وافمت الجمعٌة
العامه العادٌة للشركة علً انتخاب االستاذ  /دمحم عادل عبدالمجٌد عمر ٌس  -عضو مجلس االدارة عن بنن فٌصل االسالمً
المصري رئٌسا لمجلس االدارة بدورته الجدٌدة و علً ان ٌكون له الصالحٌات و االختصاصات و السلطات االتٌة  - 1:التولٌع
منفردا علً الشٌكات و المعامالت المالٌة  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135626
 - 188تاشٌر رلم  15575فً شركة مساهمة بموجب الداخلٌة و الخارجٌة  - 2 -للتعٌن و للعزل و تحدٌد المرتبات و االجور و
المكافأت  - 3 -االلتراض و الرهن و جمٌع الضمانات و فً فتح االعتمادات المستندٌه  - 4 -ابرام جمٌع العمود و الصفمات بالنمد و
االجل و شراء جمع المواد و المهمات و الضائع و المنموالت و االصول الثابتة و التصرؾ فٌما بالبٌع او التنازل او الرهن و الحك
فً تفوٌض الؽٌر فً كال و بعض ما ذكر  /البند الثامن  :وافمت الجمعٌة العامة العادٌة للشركة علً ضم االستاذ  /دمحم اسماعٌل
رفعت شاش العضاء مجلس االدارة  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135626
 - 189تاشٌر رلم  15575فً شركة مساهمة بموجب كعضو من ذوي الخبرة  /البند التاسع  :وافمت الجمعٌة العامه العادٌة
للشركة علً تعٌٌن السٌد االستاذ  /راتب دمحم دمحم راتب عضو مجلس ادارة عن شركة فٌصل لالستثمارات المالٌة بدورته الجدٌدة
لٌصبح عدد اعضاء المجلس ستة اعضاء و بذلن ٌتكون مجلس االدارة من االعضاء االتً اسمائهم  - 1 -:االستاذ  /دمحم عادل
عبدالمجٌد عمر ٌس  -رئٌس مجلس االدارة ممثل بنن فٌصل االسالمً المصري  - 2 -االستاذ ٌ /وسؾ ٌوسؾ الهٌاتمً  -عضو
مجلس االدارة ممثل بنن فٌصل االسالمً المصري  - 3 -االستاذ  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135626
 - 195تاشٌر رلم  15575فً شركة مساهمة بموجب  /احمد احمد عبدالعاطً  -عضو مجلس االدارة ممثل بنن فٌصل
االسالمً المصري  - 4 -االستاذ  /دمحم كمال ابوالعال  -عضو مجلس االدارة ممثل شركة فٌصل الالستثمارات المالٌه  - 5 -االستاذ
 /راتب دمحم دمحم راتب  -عضو مجلس االدارة ممثل شركة فٌصل الالستثمارات المالٌه  - 6 -االستاذ  /دمحم اسماعٌل رفعت شاش -
عضو مجلس االدارة من ذوي الخبرة  ،تارٌخ  25181112 :برلم 135626
 - 191تاشٌر رلم  15594فى توصٌة بسٌطة بموجب حكم محكمة اسكندرٌة االبتدائٌة الدائرة االولى مذكرة طلب فى 9/ 35
 2515/فى الدعوى رلم  2552لسنة  2514والمزٌل بالصؽة التنفٌذٌة بصحة ونفاذ العمد المؤرخ فى  1994/ 4/ 21عدا الفمرة
الثانٌة وعمد تعدٌل المؤرخ فى  1994/ 4/ 21تخارج الشرٌن  /احمد عبدالسمٌع عبدهللا من الشركة وتخارج عدد اثنٌن شرٌكٌن
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد وانضمام اسامة عبدالظاهر عبدهللا دمحم كشرٌن متضامن من موالٌد  1967/ 8/ 7اسكندرٌة مصرى
وانضمام شرٌكه موصٌة مذكورة بالعمد وٌعدل حك االدارة والتولٌع  ،تارٌخ  25181112 :برلم 128585
 - 192تاشٌر رلم  15594فى توصٌة بسٌطة بموجب لٌصبح للشرٌكٌن  /سٌد عبدالظاهر عبدهللا دمحم واسامة عبدالظاهر عبدهللا
دمحم مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  25181112 :برلم 128585
 - 193عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 194رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
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 - 195عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 196طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 197اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 198حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 199دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 255سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

 - 251علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 252عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 253رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 254عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 255طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 256اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 257حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 258دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 259سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 215علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 211عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
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 - 212رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
برلم

 - 213عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

 - 214طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 215اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 216حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 217دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 218سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

 - 219علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 225عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 221رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 222عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 223طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 224اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 225حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 226دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 227سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 228علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
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برلم

 - 229عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 235رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 231عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 232طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 233اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 234حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 235دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 236سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 237علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 238عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 239رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 245عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 241طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 242اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 243حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 244دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 245سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
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 - 246علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 247عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع
لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 248رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك
االدارة و التولٌع لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة
الشركاء مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 249عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع لكافة
الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 255طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع
لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 251اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع
لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 252حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و
التولٌع لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء
مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 253دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع لكافة
الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 254سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع لكافة
الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن ،
تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 255علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة و اصبح حك االدارة و التولٌع
لكافة الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا االلتراض و البٌع و الرهن فال ٌجوز اي من هذه التصرفات اال لكافة الشركاء مجتمعٌن
 ،تارٌخ  25181113 :برلم 193941
 - 256سعٌد عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 185916
 - 257رشدى فتح هللا على حشاد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
185916

برلم

 - 258عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 185916
 - 259سعٌد عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن عدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن
المتضامنٌن منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والوزارات وكذلن امام
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المصانع العامة و الخاصة و لهم الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل أو بعض ما ذكر منفردٌن .اما تمرٌر أى حك عٌنى اصلى او تبعى
على كافه اصول الشركه وااللتراض والرهن من البنون ٌكون التولٌع مجتمعٌن على ان ٌختص الشرٌن  /عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد
البالى اسماعٌل بادارة وتشؽٌل نشاط وسائل النمل ( نشاط اللٌموزٌن ) وله الحك  ،تارٌخ  25181113 :برلم 185916
 - 265رشدى فتح هللا على حشاد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن عدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن منفردٌن
أو مجتمعٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والوزارات وكذلن امام المصانع العامة و الخاصة
و لهم الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل أو بعض ما ذكر منفردٌن .اما تمرٌر أى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه
وااللتراض والرهن من البنون ٌكون التولٌع مجتمعٌن على ان ٌختص الشرٌن  /عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل بادارة
وتشؽٌل نشاط وسائل النمل ( نشاط اللٌموزٌن ) وله الحك  ،تارٌخ  25181113 :برلم 185916
 - 261عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن عدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن
المتضامنٌن منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والوزارات وكذلن امام
المصانع العامة و الخاصة و لهم الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل أو بعض ما ذكر منفردٌن .اما تمرٌر أى حك عٌنى اصلى او تبعى
على كافه اصول الشركه وااللتراض والرهن من البنون ٌكون التولٌع مجتمعٌن على ان ٌختص الشرٌن  /عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد
البالى اسماعٌل بادارة وتشؽٌل نشاط وسائل النمل ( نشاط اللٌموزٌن ) وله الحك  ،تارٌخ  25181113 :برلم 185916
 - 262سعٌد عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فى البٌع السٌارات بكافة انواعها وتوكٌل الؽٌر وله
الحك فى التولٌع على كافة ماٌخص السٌارات امام الشهر العمارى وله كافة الحموق وعلٌه كافة المسئولٌات الخاصة بنشاط اللٌموزٌن
منفردا علً ان ٌختص الشرٌن  /رشدي فتح هللا علً حشاد بادارة و تشؽٌل نشاط الحج و العمرة منفردا  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 185916
 - 263رشدى فتح هللا على حشاد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فى البٌع السٌارات بكافة انواعها وتوكٌل الؽٌر وله الحك فى
التولٌع على كافة ماٌخص السٌارات امام الشهر العمارى وله كافة الحموق وعلٌه كافة المسئولٌات الخاصة بنشاط اللٌموزٌن منفردا
علً ان ٌختص الشرٌن  /رشدي فتح هللا علً حشاد بادارة و تشؽٌل نشاط الحج و العمرة منفردا  ،تارٌخ  25181113 :برلم
185916
 - 264عاطؾ عبد اللطٌؾ عبد البالى اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن فى البٌع السٌارات بكافة انواعها وتوكٌل الؽٌر وله
الحك فى التولٌع على كافة ماٌخص السٌارات امام الشهر العمارى وله كافة الحموق وعلٌه كافة المسئولٌات الخاصة بنشاط اللٌموزٌن
منفردا علً ان ٌختص الشرٌن  /رشدي فتح هللا علً حشاد بادارة و تشؽٌل نشاط الحج و العمرة منفردا  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 185916
 - 265عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 266رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 267عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 268طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 269اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 275حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
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 - 271دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 272سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 273علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 274عمرو عبدالحكٌم احمد عامر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

برلم

 - 275رحاب ماهر عبدالجواد عبدالرحمن هواش شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ :
 25181113برلم 193941
 - 276عمر دمحم عبدالمادر سعٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 277طاهر رٌحان دمحم علً صمر شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 278اسماء توفٌك عبدالفتاح حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 279حسن عبدالرحمن ابراهٌم بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
برلم 193941
 - 285دمحم سعد جبر حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 281سماح عبد المنعم طه دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941

برلم

 - 282علً عبدالفتاح احمد عبدالحلٌم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181113 :
193941
 - 283دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 284دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 285سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 286سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 287ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669
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 - 288ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669
 - 289دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 295دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 291سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 292سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

برلم

 - 293ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 294ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
157669

برلم

 - 295دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 296دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 297سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 298سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 299ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن
واتخاذ ما ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و
المطاع العام و الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و
حك التعامل مع البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و
له حك كافة التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
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 - 355ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن
واتخاذ ما ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و
المطاع العام و الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و
حك التعامل مع البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و
له حك كافة التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 351دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 352دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 353سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 354سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن واتخاذ ما
ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و المطاع العام و
الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و حك التعامل مع
البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و له حك كافة
التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 355ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن
واتخاذ ما ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و
المطاع العام و الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و
حك التعامل مع البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و
له حك كافة التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 356ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع عن الشركة مكفول للشرٌن المتضامن
واتخاذ ما ٌلزم الداره الشركة وكافه التصرفات باسم و لصالح الشركة و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و االدارٌة و
المطاع العام و الخاص و االفراد و الشركات بكافة انواعها و المحاكم و حك بٌع و شراء أصول و ممتلكات و سٌارات الشركة و
حك التعامل مع البنون و فتح الحسابات باسم الشركة و حك السحب و االٌداع و حك الرهن و االلتراض ووضع كافة الضمانات و
له حك كافة التصرفات بصفة عامه  -مكفول للشرٌن المتضامن  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 357دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 358دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
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 - 359سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 315سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 311ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره
المدٌر المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 312ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره
المدٌر المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 313دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 314دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 315سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 316سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره المدٌر
المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 317ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره
المدٌر المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 318ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن السٌد  /ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب بمفرده باعتباره
المدٌر المسئول عن الشركة  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 319دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 325دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 321سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 322سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 323ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 324ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 325دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
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 - 326دمحم عبدالحمٌد متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 327سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 328سهام السٌد العربى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 329ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 335ولٌد دمحم امٌن عبدالسالم ؼراب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  -تخارج عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد و انضمام شرٌن موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181114 :برلم 157669
 - 331دمحم السٌد حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 332دمحم السٌد حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 333دمحم السٌد حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 334دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 335دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 336دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 337دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 338دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 339دمحم السٌد حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 149181

 - 345صبحى رمزى عبدالمالن شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم

 - 341صبحى رمزى عبدالمالن شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم

 - 342ولٌم رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم

 - 343ولٌم رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم

 - 344منٌر رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم

 - 345منٌر رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181114 :
132341

برلم
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 - 346صبحى رمزى عبدالمالن شركة تضامن شرٌن متضامن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181114 :برلم 132341
 - 347صبحى رمزى عبدالمالن شركة تضامن شرٌن متضامن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181114 :برلم 132341
 - 348ولٌم رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ
 25181114 :برلم 132341
 - 349ولٌم رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ
 25181114 :برلم 132341
 - 355منٌر رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181114 :برلم 132341
 - 351منٌر رمزى عبدالمالن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181114 :برلم 132341
 - 352حسام متولً حسن على حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهم حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة من حك الشركاء
المتضانٌن مجتمعٌن او منفردٌن فً االلتراض و الرهن و التولٌع علً مستندات المدٌونٌة و التسهٌالت االئتمانٌة  ،تارٌخ :
 25181114برلم 195225
 - 353متولً حسن على حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهم حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة من حك الشركاء
المتضانٌن مجتمعٌن او منفردٌن فً االلتراض و الرهن و التولٌع علً مستندات المدٌونٌة و التسهٌالت االئتمانٌة  ،تارٌخ :
 25181114برلم 195225
 - 354اسالم متولً حسن على حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهم حك االدارة و التولٌع و تمثٌل الشركة من حك الشركاء
المتضانٌن مجتمعٌن او منفردٌن فً االلتراض و الرهن و التولٌع علً مستندات المدٌونٌة و التسهٌالت االئتمانٌة  ،تارٌخ :
 25181114برلم 195225
 - 355جاسر السٌد دمحم على عوض شركة تضامن مدٌر و شرٌن وله حك االداره و التولٌع عن الشركة بمفرده و له الحك فً
تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض اعمال الشركة و كذلن امام جمٌع البنون فً اذدار التفوٌضات الخاصة بالشركة  ،تارٌخ :
 25181115برلم 185594
 - 356عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 357عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 358عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 359حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
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 - 365حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 361حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 362عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 363عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 364عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه موصٌه
مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 365حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 366حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 367حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  -رفع اسم شرٌكه
موصٌه مذكورة بالعمد من الشركة لوفاتها  -اضمام عدد احدي عشر شرٌن موصً مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 368عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 369عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 375عبدة احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 371حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 372حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
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 - 373حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 374عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 375عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 376عبدة احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك التولٌع امام
جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم 53623
 - 377حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 378حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 379حسن عبد العلٌم احمد عبد الممصود توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده و له حك
التولٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و التأمٌنات و التموٌن و الضرائب بمفرده  ،تارٌخ  25181118 :برلم
53623
 - 385دمحم السٌد لاسم دمحم علً شركة مساهمة رئٌس لطاع االسكندرٌة بدال من السٌد  /صالح الدٌن دمحم حسٌن جاهٌن لبلوؼه
سن التماعد بتارٌخ  2517-6-25و ذلن بناء بالمرار رلم  25بتارٌخ  ، 18/15/2517تارٌخ  25181118 :برلم 51333
 - 381احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 382احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 383احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 384احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
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والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 385احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 386دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 387دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 388دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 389دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 395دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 391احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183736
 - 392احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183736
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 - 393احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183736
 - 394احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183736
 - 395احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183736
 - 396دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183736
 - 397دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183736
 - 398دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183736
 - 399دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183736
 - 455دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض
ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183736
 - 451احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 452احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 453احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 454احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
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 - 455احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 456دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه
نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن
 ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 457دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه
نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن
 ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 458دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه
نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن
 ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 459دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه
نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن
 ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 415دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه
نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن
 ،تارٌخ  25181118 :برلم 183736
 - 411احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 412احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 413احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 414احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 415احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 416دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183735
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 - 417دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 418دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 419دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 425دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 421احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 422احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 423احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 424احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 425احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 426دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
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المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 427دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 428دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 429دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 435دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183735
 - 431احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183735
 - 432احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183735
 - 433احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183735
 - 434احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183735
 - 435احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183735
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 - 436دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183735
 - 437دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183735
 - 438دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183735
 - 439دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183735
 - 445دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183735
 - 441احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 442احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 443احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 444احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 445احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من
ارباح الشركه نظٌر االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم -
لسم العطارٌن  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 446دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 447دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183764
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 - 448دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 449دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 455دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن (انضم الى الشركه) على ان ٌتماضى  %2من ارباح الشركه نظٌر
االداره بدال من الشرٌن المنسحب  /سمٌر عبداللطٌؾ سوٌلم و ٌعٌن مدٌر للفرع الكائن  33شارع صالح سالم  -لسم العطارٌن ،
تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 451احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 452احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 453احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 454احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 455احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم
مصلح حسٌن و االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه
وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه
والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه
التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 456دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
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 - 457دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 458دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 459دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 465دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌتولى اداره الشركه كال من االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و
االستاذ  /دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران وٌكون اختصاص كال منهما كاالتى ٌكون حك االداره والتولٌع عن الشركه وتمثٌل الشركه امام
كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه
المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان
نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد  ،تارٌخ  25181118 :برلم 183764
 - 461احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183764
 - 462احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183764
 - 463احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183764
 - 464احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183764
 - 465احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن شرٌن متضامن و مدٌر الفرع دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ :
 25181118برلم 183764
 - 466دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183764
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 - 467دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183764
 - 468دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183764
 - 469دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183764
 - 475دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما
ذكر اما االستاذ  /دمحم امٌن دمحم دمحم عمران له حك التولٌع فٌما ٌخص االنتاج والحفظ والتخزٌن منفردا  ،تارٌخ 25181118 :
برلم 183764
 - 471دمحم عبدالمنعم عبدالحمٌد الدماطً ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة الموافمة باجماع الحاضرٌن علً منح
صالحٌة النظر و اتخاذ المرار و تولٌع العمود و اعتمادها بشأن بٌع االصول الثابتة المملوكة للشركة كلها او بعض منها من والع
المفاوضات الجاري اجراؤها مع الؽٌر باختٌار االفضل منها اتخاذ المرار للسٌد رئٌس مجلس االدارة السٌد  /دمحم عبدالمنعم عبدالحمٌد
الدماطً  ،تارٌخ  25181118 :برلم 133164
 - 472دمحم عبدالمنعم عبدالحمٌد الدماطً ذات مسئولٌة محدودة رئٌس مجلس ادارة الموافمة باجماع الحاضرٌن علً منح
صالحٌة النظر و اتخاذ المرار و تولٌع العمود و اعتمادها بشأن بٌع االصول الثابتة المملوكة للشركة كلها او بعض منها من والع
المفاوضات الجاري اجراؤها مع الؽٌر باختٌار االفضل منها اتخاذ المرار للسٌد رئٌس مجلس االدارة السٌد  /دمحم عبدالمنعم عبدالحمٌد
الدماطً  ،تارٌخ  25181118 :برلم 133164
 - 473مٌنا ٌوسؾ لطفً واصؾ عوض توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 185737
 - 474مٌنا ٌوسؾ لطفً واصؾ عوض توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 185737
 - 475مٌنا ٌوسؾ لطفً واصؾ عوض توصٌة بسٌطة شرٌن متخارج تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181119 :
برلم 185737
 - 476تاشٌر رلم  15945فً توصٌة بسٌطة ممثل رفع اسم شرٌن موصً من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
133511

برلم

 - 477تاشٌر رلم  15945فً توصٌة بسٌطة ممثل رفع اسم شرٌن موصً من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
133511

برلم

 - 478ابراهٌم دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 115812
 - 479ابراهٌم دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 115812
 - 485دمحم فتحى حسنٌن سالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
115812
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 - 481دمحم فتحى حسنٌن سالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
115812

برلم

 - 482نبٌل دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
115812

برلم

 - 483نبٌل دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة لوفاته  ،تارٌخ 25181121 :
115812

برلم

 - 484ابراهٌم دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و
لهما حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة
الضرائب و الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 485ابراهٌم دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و
لهما حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة
الضرائب و الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 486دمحم فتحى حسنٌن سالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و لهما
حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة الضرائب و
الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 487دمحم فتحى حسنٌن سالم شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و لهما
حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة الضرائب و
الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 488نبٌل دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و لهما
حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة الضرائب و
الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 489نبٌل دمحم فتحى حسنٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن و لهما
حك التولٌع عن الشركة و تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌة سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة سٌما مصلحة الضرائب و
الهٌئة العامه للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  25181121 :برلم 115812
 - 495كمال علً حسن البحٌري شركة مساهمة مدٌر عام  - 1انهاء تكلٌؾ السٌد  /كمال علً حسن البحٌري  -من المٌام باعمال
وظٌفة مدٌر عام الشئون التجارٌة بشركة االسكندرٌة للبترول و عودته لشؽل وظٌفته االصلٌة مدٌر عام ( بصفة شخصٌة ) باالدارة
العامه للشئون التجارٌة بالشركة  - 2 -تكلٌؾ السٌد  /كمال علً حسن البحٌري  -مدٌر عام ( بصفة شخصٌة ) باالدارة العامة
للزٌوت الثمٌلة و تكلٌفه بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام الزٌوت الثمٌلة و عضوا بمجلس االدارة بالشركة  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 56526
 - 491كمال علً حسن البحٌري شركة مساهمة مدٌر عام  - 1انهاء تكلٌؾ السٌد  /كمال علً حسن البحٌري  -من المٌام باعمال
وظٌفة مدٌر عام الشئون التجارٌة بشركة االسكندرٌة للبترول و عودته لشؽل وظٌفته االصلٌة مدٌر عام ( بصفة شخصٌة ) باالدارة
العامه للشئون التجارٌة بالشركة  - 2 -تكلٌؾ السٌد  /كمال علً حسن البحٌري  -مدٌر عام ( بصفة شخصٌة ) باالدارة العامة
للزٌوت الثمٌلة و تكلٌفه بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام الزٌوت الثمٌلة و عضوا بمجلس االدارة بالشركة  ،تارٌخ 25181121 :
برلم 56526
 - 492عادل مختار حلمى دمحم عصفور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ٌوم الثالثاء
الموافك  35/15/2518و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزراة التموٌن و التجارة الداخلٌة بتفوٌض السٌد الدكتور
 /رئٌسً مجلس االدارة و العضو المنتدب لعمل توكٌل للسٌد الدكتور  /عبدالرسول عبدالهادي عبدالرسول السناد الٌه النزاع

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

109

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

الضرٌبً و ذلن لحضور امام جمٌع الوزارات و المصالح و الجهات و الهٌئات الحكومٌة النهاء االعمال المتعلمة بنشاطها  ،تارٌخ :
 25181121برلم 66655
 - 493عادل مختار حلمى دمحم عصفور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ٌوم الثالثاء
الموافك  35/15/2518و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزراة التموٌن و التجارة الداخلٌة بتفوٌض السٌد الدكتور
 /رئٌسً مجلس االدارة و العضو المنتدب لعمل توكٌل للسٌد الدكتور  /عبدالرسول عبدالهادي عبدالرسول السناد الٌه النزاع
الضرٌبً و ذلن لحضور امام جمٌع الوزارات و المصالح و الجهات و الهٌئات الحكومٌة النهاء االعمال المتعلمة بنشاطها  ،تارٌخ :
 25181121برلم 66655
 - 494عادل مختار حلمى دمحم عصفور شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بموجب لرار رئٌس مجلس االدارة ٌوم الثالثاء
الموافك  35/15/2518و المعتمد من الشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة ووزراة التموٌن و التجارة الداخلٌة بتفوٌض السٌد الدكتور
 /رئٌسً مجلس االدارة و العضو المنتدب لعمل توكٌل للسٌد الدكتور  /عبدالرسول عبدالهادي عبدالرسول السناد الٌه النزاع
الضرٌبً و ذلن لحضور امام جمٌع الوزارات و المصالح و الجهات و الهٌئات الحكومٌة النهاء االعمال المتعلمة بنشاطها  ،تارٌخ :
 25181121برلم 66655
 - 495تاشٌر رلم  15976فً شركة مساهمة بموجب محضر اجتماع الجمعٌة العامه العادٌة لشركة الفتح فً  21/15/2518و
المعتمد من الهٌئة العامه لالستثمار و المناطك الحرة  - 1 -:الموافمة علً تعٌٌن السٌد  /احمد رشاد عثمان دمحم لاسم  -عضو مجلس
االدارة  - 2 -اعادة تشكٌله علً النحو التالً  - 1 -:السٌد  /رشاد عثمان دمحم لاسم  -رئٌس مجلس االدارة  - 2 -السٌد  /اشرؾ رشاد
عثمان دمحم لاسم  -عضو مجلس االدارة  - 3 -السٌد  /ماهر رشاد عثمان دمحم لاسم  -عضو مجلس االدارة  - 4 -السٌد  /دمحم رشاد
عثمان دمحم لاسم  -عضو  ،تارٌخ  25181122 :برلم 123375
 - 496تاشٌر رلم  15976فً شركة مساهمة بموجب مجلس االدارة  - 5 -السٌد  /ابراهٌم رشاد عثمان دمحم لاسم  -عضو
مجلس االدارة  - 6 -السٌد  /احمد رشاد عثمان دمحم لاسم  -عضو مجلس االدارة  ،تارٌخ  25181122 :برلم 123375
 - 497احمد عوض اسماعٌل دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا والتعامل مع جمٌع
البنون و االلتراض من البنون للشرٌن  /احمد عوض اسماعٌل دمحم منفردا  ،تارٌخ  25181125 :برلم 189852
 - 498عال شعبان حسن لاسم شركة مساهمة مدٌر فرع تم تعٌٌنها بدال من االستاذ ٌ /وسؾ دمحم نجاتً الكاشؾ  ،تارٌخ :
 25181125برلم 186514
 - 499عال شعبان حسن لاسم شركة مساهمة مدٌر فرع تم تعٌٌنها بدال من االستاذ ٌ /وسؾ دمحم نجاتً الكاشؾ  ،تارٌخ :
 25181125برلم 186514
 - 555عبدالرحمن عبداللطٌؾ احمد عبداللطٌؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن
المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك االلتراض من البنون بعد موافمة و تولٌع الطرفٌن  ،تارٌخ  25181125 :برلم
196545
 - 551عبدالرحمن عبداللطٌؾ احمد عبداللطٌؾ شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن
المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك االلتراض من البنون بعد موافمة و تولٌع الطرفٌن  ،تارٌخ  25181125 :برلم
196545
 - 552دمحم احمد دمحم عبدالهادي شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن
مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك االلتراض من البنون بعد موافمة و تولٌع الطرفٌن  ،تارٌخ  25181125 :برلم 196545
 - 553دمحم احمد دمحم عبدالهادي شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة للشرٌكٌن المتضامنٌن
مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك االلتراض من البنون بعد موافمة و تولٌع الطرفٌن  ،تارٌخ  25181125 :برلم 196545
 - 554كرٌم عبد الرحمن على احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
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 - 555دمحم حمدى رمضان احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 556احمد دمحم دمحم على عٌسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 557كرٌم عبد الرحمن على احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء
موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 558دمحم حمدى رمضان احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 559احمد دمحم دمحم على عٌسى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  -انضمام عدد ثالثة شركاء موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  ،تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 515كرٌم عبد الرحمن على احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 511دمحم حمدى رمضان احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 512احمد دمحم دمحم على عٌسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 513كرٌم عبد الرحمن على احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 514دمحم حمدى رمضان احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 515احمد دمحم دمحم على عٌسى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لهما حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن ،
تارٌخ  25181125 :برلم 195532
 - 516دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان شركة مساهمة مدٌر عام  - 1انهاء تكلٌؾ السٌد م  / .دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان  -من
المٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام المشروعات بشركة االسكندرٌة للبترول و عودته لشؽل وظٌفته االصلٌة مدٌر عام ( بصفة شخصٌة )
باالدارة العامه للمشروعات بالشركة  - 2 -تكلٌؾ السٌد م  / .دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان  -مدٌر عام باالدارة العامة للمشروعات
بشركة االسكندرٌة للبترول للمٌام باعمال و ظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون الهندسٌة و عضوا بمجلس االدارة بالشركة  ،تارٌخ :
 25181125برلم 56526
 - 517دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان شركة مساهمة مدٌر عام  - 1انهاء تكلٌؾ السٌد م  / .دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان  -من
المٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام المشروعات بشركة االسكندرٌة للبترول و عودته لشؽل وظٌفته االصلٌة مدٌر عام ( بصفة شخصٌة )
باالدارة العامه للمشروعات بالشركة  - 2 -تكلٌؾ السٌد م  / .دمحم اسماعٌل حامد دمحم عثمان  -مدٌر عام باالدارة العامة للمشروعات
بشركة االسكندرٌة للبترول للمٌام باعمال و ظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون الهندسٌة و عضوا بمجلس االدارة بالشركة  ،تارٌخ :
 25181125برلم 56526
 - 518هبه حسن فهمى احمد حسن شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌكه المتضامنه الً شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ :
 25181126برلم 198267
 - 519ابراهٌم محفوظ ابراهٌم حسن بدر شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌكه المتضامنه الً شرٌكه موصٌه ،
تارٌخ  25181126 :برلم 198267

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

111

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 525هبه حسن فهمى احمد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌكه المتضامنه الً شرٌكه موصٌه  ،تارٌخ :
 25181126برلم 198267
 - 521ابراهٌم محفوظ ابراهٌم حسن بدر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌكه المتضامنه الً شرٌكه موصٌه ،
تارٌخ  25181126 :برلم 198267
 - 522هبه حسن فهمى احمد حسن شركة تضامن شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده بكامل السلطات
و الصالحٌات فً حدود نشاط الشركة و اؼراضها  ،تارٌخ  25181126 :برلم 198267
 - 523ابراهٌم محفوظ ابراهٌم حسن بدر شركة تضامن مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده بكامل
السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط الشركة و اؼراضها  ،تارٌخ  25181126 :برلم 198267
 - 524هبه حسن فهمى احمد حسن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده بكامل السلطات
و الصالحٌات فً حدود نشاط الشركة و اؼراضها  ،تارٌخ  25181126 :برلم 198267
 - 525ابراهٌم محفوظ ابراهٌم حسن بدر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن له حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفرده بكامل
السلطات و الصالحٌات فً حدود نشاط الشركة و اؼراضها  ،تارٌخ  25181126 :برلم 198267
 - 526سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو
معٌن ؼٌر متفرغ  - 4 -ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم
انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 527سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو
معٌن ؼٌر متفرغ  - 4 -ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم
انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 528سمٌر عبدالرؤوؾ الخولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو
معٌن ؼٌر متفرغ  - 4 -ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم
انتخابهم من العاملٌن بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 529وائل دمحم حسن شمس الدٌن شركة مساهمة عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ -
 - 4ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم انتخابهم من العاملٌن
بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 535وائل دمحم حسن شمس الدٌن شركة مساهمة عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ -
 - 4ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم انتخابهم من العاملٌن
بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 531وائل دمحم حسن شمس الدٌن شركة مساهمة عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 3 -ممثل بنن مصر  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ -
 - 4ممثل مساهمً المطاع الخاص  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 5 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ - ) 3تم انتخابهم من العاملٌن
بالشركة طبما الحكام المانون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181126 :برلم 61792
 - 532دمحم عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 533دمحم عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 534خالد عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856
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 - 535خالد عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 536دمحم عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 537دمحم عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 538خالد عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 539خالد عبدالرحمن سلٌم عبدهللا العوا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
129856

برلم

 - 545اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب بموجب لرار رلم  176فى
 18/11/2518المعتمد من الشركة المابضة و وزارة لطاع االعمال فً  -: 19/11/2518بتعٌن مجلس ادارة شركة النصر
للمالحات لمدة سنة واحدة وذلن على النحو التالى  - 1 -:السٌد الكٌمٌائً  /اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته  -رئٌسا لمجلس
االدارة وعضوا منتدبا  - 2 -السٌدة الكٌمٌائٌة  /مرفت عبدالراضً نصر الدٌن  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 3 -السٌد االستاذ ٌ /اسر
صالح الدٌن زكً احمد  -عضوا معٌن ؼٌر متفرغ  - 4 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ ) 2تم انتخابهم  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 135459
 - 541اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب بموجب لرار رلم  176فى
 18/11/2518المعتمد من الشركة المابضة و وزارة لطاع االعمال فً  -: 19/11/2518بتعٌن مجلس ادارة شركة النصر
للمالحات لمدة سنة واحدة وذلن على النحو التالى  - 1 -:السٌد الكٌمٌائً  /اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته  -رئٌسا لمجلس
االدارة وعضوا منتدبا  - 2 -السٌدة الكٌمٌائٌة  /مرفت عبدالراضً نصر الدٌن  -عضو معٌن ؼٌر متفرغ  - 3 -السٌد االستاذ ٌ /اسر
صالح الدٌن زكً احمد  -عضوا معٌن ؼٌر متفرغ  - 4 -االعضاء المنتخبون ( عدد ٌ ) 2تم انتخابهم  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 135459
 - 542اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب من العاملٌن بالشركة طبما
الحكام المنون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181127 :برلم 135459
 - 543اسامه عبدالعزٌز دمحم عبدالمادر شحاته شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب من العاملٌن بالشركة طبما
الحكام المنون المنظم لذلن  ،تارٌخ  25181127 :برلم 135459
 - 544محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 545محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 546محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 547محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن
موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 548محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن
موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
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 - 549محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن
موصً مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 555محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 551محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 552محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌن الً الشركة و تخارج شرٌن موصً
مذكور بالعمد  ،تارٌخ  25181127 :برلم 134857
 - 553محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 554محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 555محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 556محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 557محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 558محمود فتحً محمود مصطفً عدس توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 559محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 565محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 561محمود فتحً محمود مصطفً عدس شركة تضامن شرٌن متضامن تم تصحٌح اسم الشرٌن  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 134857
 - 562دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 563دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 564دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 565دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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 - 566عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 567عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 568عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 569عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 575رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 571رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 572رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 573رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 574عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 575عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 576عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 577عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 578صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 579صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 585صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 581صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 582دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

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

برلم

115

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 583دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 584دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 585دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 586عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 587عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 588احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 589احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 595احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 591احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 592احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 593احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 594مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 595مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 596مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 597مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 598احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 599احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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 - 655عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 651عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 652مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 653مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 654مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 655مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 656رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 657رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 658رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 659رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 615عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 611عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 612عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 613عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 614صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 615صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 616صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455

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

117

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 617صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن رفع اسم الشرٌن من الشركة للوفاة  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 618دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 619دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 625دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 621دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 622عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 623عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 624عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 625عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 626رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 627رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 628رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 629رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 635عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 631عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 632عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 633عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 634صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 635صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 636صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 637صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 638دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 639دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 645دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 641دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 642عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 643عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 644احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 645احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 646احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 647احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 648احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 649احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 655مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 651مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 652مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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 - 653مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 654احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 655احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 656عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 657عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 658مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 659مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 665مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 661مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 662رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 663رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 664رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 665رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 666عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 667عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 668عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 669عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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 - 675صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 671صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 672صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 673صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 674دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 675دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 676دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 677دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 678عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 679عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 685عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 681عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 682رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 683رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 684رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 685رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 686عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 687عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 688عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 689عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 695صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 691صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 692صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 693صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 694دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 695دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 696دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 697دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 698عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 699عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 755احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 751احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 752احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 753احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 754احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 755احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 756مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 757مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 758مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 759مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 715احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 711احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 712عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 713عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 714مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 715مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 716مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 717مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 718رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 719رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 725رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 721رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 722عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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 - 723عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 724عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 725عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 726صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 727صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 728صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 729صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 735دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 731دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 732دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 733دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 734عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 735عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 736عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 737عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 738رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 739رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 745رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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 - 741رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 742عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 743عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 744عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 745عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 746صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 747صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 748صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 749صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 755دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 751دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 752دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 753دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 754عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 755عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 756احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 757احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 758احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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 - 759احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 765احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 761احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 762مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 763مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 764مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 765مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 766احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 767احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 768عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 769عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 775مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 771مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 772مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 773مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 774رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 775رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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 - 776رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 777رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 778عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 779عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 785عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 781عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 782صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 783صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 784صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 785صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 786دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 787دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 788دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 789دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 795عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 791عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 792عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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 - 793عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 794رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 795رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 796رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 797رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 798عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 799عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 855عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 851عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 852صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 853صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 854صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 855صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 856دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 857دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 858دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 859دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه متضامنه  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
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 - 815عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 811عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 812احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 813احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 814احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 815احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 816احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 817احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 818مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 819مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 825مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 821مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 822احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 823احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 824عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 825عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 826مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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 - 827مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 828مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 829مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 835رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 831رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 832رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 833رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 834عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 835عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 836عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 837عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 838صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 839صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 845صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 841صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه من شرٌكه موصٌه الً شرٌكه
متضامنه  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 842السٌد عبدالحمٌد صالح احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن
ولهما حك االلتراض من البنون والبٌع والرهن وتمثٌل الشركه امام البنون والمصالح الحكومٌه  ،تارٌخ  25181127 :برلم
87931
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 - 843عزٌزه سٌد احمد محمود بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او
منفردٌن ولهما حك االلتراض من البنون والبٌع والرهن وتمثٌل الشركه امام البنون والمصالح الحكومٌه  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 87931
 - 844السٌد عبدالحمٌد صالح احمد شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن
ولهما حك االلتراض من البنون والبٌع والرهن وتمثٌل الشركه امام البنون والمصالح الحكومٌه  ،تارٌخ  25181127 :برلم
87931
 - 845عزٌزه سٌد احمد محمود بركات شركة تضامن مدٌر و شرٌن اصبح للشرٌكٌن حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او
منفردٌن ولهما حك االلتراض من البنون والبٌع والرهن وتمثٌل الشركه امام البنون والمصالح الحكومٌه  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 87931
 - 846دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 847دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 848دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 849دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 855عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 851عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 852عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 853عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 854رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 855رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 856رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 857رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 858عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 859عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 865عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 861عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 862صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 863صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 864صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 865صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 866دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 867دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 868دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 869دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 79455

 - 875عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 871عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 872احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 873احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 874احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 875احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 876احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 877احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 878مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 879مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 885مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 881مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 882احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 883احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 884عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 885عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 886مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 887مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 888مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 889مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 895رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 891رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 892رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 893رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 894عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 895عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 896عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 897عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
79455

برلم

 - 898صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 899صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 955صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 951صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181127 :
برلم 79455
 - 952دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 953دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 954دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 955دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 956عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 957عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 958عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 959عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 915رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 911رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 912رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 913رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 914عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 915عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 916عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 917عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 918صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 919صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 925صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 921صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 922دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 923دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 924دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 925دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -تم تعدٌل
حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب -
منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً السٌارات و
التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما فٌها السحب
و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 926عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 927عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 928احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 929احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 935احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 931احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 932احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 933احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 934مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 935مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 936مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 937مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 938احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 939احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 945عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 941عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 942مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 943مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 944مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 945مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 946رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 947رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 948رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 949رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 955عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 951عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 952عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 953عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن
 تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً بٌومًالؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع فً
السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت بما
فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 954صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 955صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 956صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 957صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصً الً شرٌن
متضامن  -تم تعدٌل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لكل من المهندسة  /مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب و المهندس  /احمد دمحم علً
بٌومً الؽرٌب  -منفردٌن و لهما كافة السلطات و الصالحٌات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركة  ,و لهما منفردٌن حك التصرؾ بالبٌع
فً السٌارات و التشهٌالت و المهمات و كافة انواع اصول الشركة المنمولة و لهما الحك فً التعامل مع كافة البنون بكافة التعامالت
بما فٌها السحب و االٌداع و فتح الحسابات باسم الشركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 958دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 959دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 965دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 961دمحم على بٌومى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 962عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 963عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 964عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 965عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 966رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 967رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 968رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 969رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 975عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 971عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 972عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 973عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 974صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 975صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 976صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 977صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 978دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 979دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 985دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 981دمحم على بٌومى شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان تكون االعمال
التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و تكون
تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً االصول الثابتة
للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر  ،تارٌخ :
 25181127برلم 79455
 - 982عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 983عاٌده احمد صادق مرسً شركة تضامن شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 984احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 985احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 986احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 987احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 988احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 989احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 995مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 991مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 992مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 993مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 994احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 995احمد دمحم علً بٌومً الؽرٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 996عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 997عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 998مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 999مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1555مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1551مروه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1552رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابت ة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1553رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1554رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1555رضوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1556عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1557عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1558عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1559عاٌده احمد صادق مرسً توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة ان
تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1515صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1511صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1512صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1513صفوه دمحم علً بٌومً الؽرٌب توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و االلتراض و الرهن من كافة البنون او الؽٌر شرٌطة
ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,و لهما الحك فً التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة و الؽٌر
حكومٌة و تكون تصرفاتهما ملزمه للشركاء االخرٌن بشرط ان تكون لد تمت بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها  ,اما التصرفات فً
االصول الثابتة للشركة بالبٌع او الشراء تكون لكافة الشركاء مجتمعٌن و لهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض
ماذكر  ،تارٌخ  25181127 :برلم 79455
 - 1514شٌماء انٌس حسٌن عبدالمجٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الموافمة علً تفوٌض السٌدة  /شٌماء انٌس حسٌن
عبدالمجٌد ( بصفتها رئٌس مجلس االدارة ) فً التولٌع علً عمد البٌع النهائً الخاص ببٌع كامل ارض و مبانً المصنع الكائن
بطرٌك المباري الشرٌع  -المنشٌة الجدٌدة  -لسم كرموز  -االسكندرٌة بحوض بحٌرة مرٌوط خارج الزمام نمرة  8 /و البالػ مساحته
 2128242مترا  ( 2الفان و مائة و ثمانٌة و عشرون مترا مربعا  ,اتنٌن و اربعون جزء من المائة من المتر المربع ) موضوع العمد
المسجل رلم  317لسنة  2556شهر عماري االسكندرٌة لصالح شركة  ،تارٌخ  25181127 :برلم 136393
 - 1515شٌماء انٌس حسٌن عبدالمجٌد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة " بسكوٌت دهب " دمحم انٌس حسٌن عبد المجٌد "
شركة توصٌه بسٌطه خاضعة الحكام المانون  8لسنة  97و تعدٌالته لالستثمار و ذلن تنفٌذا للمرار الصادر من الجمعٌة العامه
للشركة المنعمدة بتارٌخ  ، 3/5/2517تارٌخ  25181127 :برلم 136393
 - 1516دمحم عبدالرحمن دمحم بسٌونى السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 255688
 - 1517مهاب زؼلول دمحم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
255688

برلم

 - 1518احمد عباس دمحم بسٌونى السٌد ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 255688
 - 1519دمحم عبدالرحمن دمحم بسٌونى السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االدارة والتولٌع للطرفٌن منفردٌن او مجتمعٌن
وذلن بشرط ان تكون كافة االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة االعمال التً
تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام الؽرفة التجارٌة و السجل
التجاري و الهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة و مكاتب العمل و مصلحة الضرائب و احٌاء محافظة االسكندرٌة و ادارة الرخص و
الهٌئة العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابة علً الصادرات  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688
 - 1525مهاب زؼلول دمحم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للطرفٌن منفردٌن او مجتمعٌن وذلن بشرط
ان تكون كافة االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة االعمال التً تصدر منهما
بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام الؽرفة التجارٌة و السجل التجاري و
الهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة و مكاتب العمل و مصلحة الضرائب و احٌاء محافظة االسكندرٌة و ادارة الرخص و الهٌئة
العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابة علً الصادرات  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688

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

148

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 1521احمد عباس دمحم بسٌونى السٌد ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االدارة والتولٌع للطرفٌن منفردٌن او مجتمعٌن
وذلن بشرط ان تكون كافة االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركة ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة االعمال التً
تصدر منهما بعنوان الشركة و ضمن اؼراضها و لهما الحك فً تمثٌل الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام الؽرفة التجارٌة و السجل
التجاري و الهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة و مكاتب العمل و مصلحة الضرائب و احٌاء محافظة االسكندرٌة و ادارة الرخص و
الهٌئة العامه لالستثمار و الهٌئة العامه للرلابة علً الصادرات  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688
 - 1522دمحم عبدالرحمن دمحم بسٌونى السٌد توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و الواردات و مصلحة الجمارن و لهما اوسع
السلطات فً تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح و المرافك الحكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و الشركات
بكافة انواعها و المنشأت الفردٌة االخري الٌت تتعامل معها الشركة  ,و فً مباشرة كافة االعمال المتعلمة بؽرضها كما لهما الحك فً
فتح الحسابات بالبنون و السحب و االٌداع و االلتراض مجتمعٌن و لهما الحك فً البٌع و الرهن الصول الشركة المادٌة و المعنوٌة
مجتمعٌن و ٌحك لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاتهما  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688
 - 1523مهاب زؼلول دمحم احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و الواردات و مصلحة الجمارن و لهما اوسع السلطات فً تمثٌل
الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح و المرافك الحكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و الشركات بكافة انواعها و
المنشأت الفردٌة االخري الٌت تتعامل معها الشركة  ,و فً مباشرة كافة االعمال المتعلمة بؽرضها كما لهما الحك فً فتح الحسابات
بالبنون و السحب و االٌداع و االلتراض مجتمعٌن و لهما الحك فً البٌع و الرهن الصول الشركة المادٌة و المعنوٌة مجتمعٌن و
ٌحك لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاتهما  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688
 - 1524احمد عباس دمحم بسٌونى السٌد ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن و الواردات و مصلحة الجمارن و لهما اوسع
السلطات فً تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات و المصالح و المرافك الحكومٌة و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و الشركات
بكافة انواعها و المنشأت الفردٌة االخري الٌت تتعامل معها الشركة  ,و فً مباشرة كافة االعمال المتعلمة بؽرضها كما لهما الحك فً
فتح الحسابات بالبنون و السحب و االٌداع و االلتراض مجتمعٌن و لهما الحك فً البٌع و الرهن الصول الشركة المادٌة و المعنوٌة
مجتمعٌن و ٌحك لهما توكٌل الؽٌر فً كل او بعض اختصاصاتهما  ،تارٌخ  25181128 :برلم 255688
 - 1525جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه الموصٌه الً شرٌكه متضامنه ،
تارٌخ  25181128 :برلم 146264
 - 1526جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تم تعدٌل صفة الشرٌكه الموصٌه الً شرٌكه متضامنه ،
تارٌخ  25181128 :برلم 146264
 - 1527دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1528دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1529دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1535دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1531دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1532احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1533احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
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 - 1534احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1535احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1536احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183736
 - 1537دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له فً
ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود
واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع
االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1538دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له فً
ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود
واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع
االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1539دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له فً
ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود
واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع
االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1545دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له فً
ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود
واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع
االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1541دمحم امٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له فً
ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع النفود
واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن وبٌع
االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى
كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1542احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1543احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
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وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1544احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1545احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1546احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183736
 - 1547دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1548دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1549دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 152155

 - 1555دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 152155

 - 1551ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1552ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن من الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1553دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1554دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1555دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 152155

 - 1556دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :

برلم 152155

 - 1557ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155
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 - 1558ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌن الً الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
152155

برلم

 - 1559دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى
و دمحم احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال
باسم الشركه و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن /
ممدوح احمد دمحم مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181128برلم 152155
 - 1565دمحم عبد العزٌز دمحم بدر الدٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى
و دمحم احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال
باسم الشركه و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن /
ممدوح احمد دمحم مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181128برلم 152155
 - 1561دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى و دمحم احمد
دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال باسم الشركه
و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن  /ممدوح احمد دمحم
مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181128 :برلم
152155
 - 1562دمحم احمد دمحم دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى و دمحم احمد
دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال باسم الشركه
و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن  /ممدوح احمد دمحم
مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ  25181128 :برلم
152155
 - 1563ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى و
دمحم احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال
باسم الشركه و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن /
ممدوح احمد دمحم مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181128برلم 152155
 - 1564ممدوح احمد دمحم مصطفى شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره و التولٌع لكل من  /ممدوح احمد دمحم مصطفى و
دمحم احمد دمحم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌة و بالنسبه العمال التخلٌص الجمركى بشرط ان تكون االعمال
باسم الشركه و ضمن اؼراضها اما اعمال التصدٌر وكافة التعامالت مع البنون مما فٌها صرؾ الشٌكات من البنون للشرٌن /
ممدوح احمد دمحم مصطفى منفردا اما اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه فٌلزم تولٌع الطرفٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 25181128برلم 152155
 - 1565دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1566دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1567دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
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 - 1568دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1569دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1575احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1571احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1572احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1573احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1574احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183735
 - 1575دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1576دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1577دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1578دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1579دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
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 - 1585احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح
حسٌن و له فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من
صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه
والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1581احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح
حسٌن و له فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من
صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه
والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1582احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح
حسٌن و له فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من
صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه
والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1583احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح
حسٌن و له فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من
صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه
والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1584احمد دمحم مصلح حسٌن توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن و مدٌر الفرع ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح
حسٌن و له فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من
صرؾ واٌداع النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه
والمرض والرهن وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا
وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183735
 - 1585تامر انور عبد المنعم دمحم على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله حك االداره و التولٌع عن الشركه بمفرده بشرط ان
تكون التولٌع باسم الشركة و ضمن اؼراضها و كذلن له حك االلتراض من البنون بمفرده  ،تارٌخ  25181128 :برلم
187119
 - 1586دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183764
 - 1587دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183764
 - 1588دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183764
 - 1589دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183764
 - 1595دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ :
 25181128برلم 183764
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 - 1591احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183764
 - 1592احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183764
 - 1593احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183764
 - 1594احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183764
 - 1595احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل انسحاب الشرٌن من ادارة الشركة  ،تارٌخ 25181128 :
برلم 183764
 - 1596دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1597دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1598دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1599دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1155دمحم أمٌن دمحم دمحم عمران شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1151احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
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وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1152احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1153احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1154احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1155احمد دمحم مصلح حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن بالعمل ٌتولى اداره الشركه االستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن و له
فً ذلن اوسع السلطات وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه بما فٌها التعامل مع البنون من صرؾ واٌداع
النفود واالوراق المالٌه والشٌكات وكافه المستندات وفتح الحسابات واالعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه والمرض والرهن
وبٌع االصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحك االلرار و التنازل لالستاذ  /احمد دمحم مصلح حسٌن منفردا وله حك توكٌل الؽٌر
فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  25181128 :برلم 183764
 - 1156وهٌبه علً محمود علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
198541
ٌ - 1157سرا دمحم ٌالوت ٌالوت شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
198541

برلم

برلم

 - 1158كرٌمه ابراهٌم ٌوسؾ دسولً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه من الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
198541
 - 1159وهٌبه علً محمود علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
198541
ٌ - 1115سرا دمحم ٌالوت ٌالوت شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
198541

برلم

برلم

برلم

 - 1111كرٌمه ابراهٌم ٌوسؾ دسولً شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمام الشرٌكه الً الشركة  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 198541
 - 1112وهٌبه علً محمود علً شركة تضامن مدٌر و شرٌن و لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و
لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتاض و الرهن من البنون و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ  25181129 :برلم
198541
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ٌ - 1113سرا دمحم ٌالوت ٌالوت شركة تضامن مدٌر و شرٌن و لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن و
لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتاض و الرهن من البنون و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ  25181129 :برلم
198541
 - 1114كرٌمه ابراهٌم ٌوسؾ دسولً شركة تضامن مدٌر و شرٌن و لهم حك االدارة و التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او
منفردٌن و لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتاض و الرهن من البنون و السحب و االٌداع من البنون  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 198541
 - 1115هشام حافظ حسن فتٌحه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 146264
 - 1116هشام حافظ حسن فتٌحه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ 25181129 :
برلم 146264
 - 1117جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1118جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفة الشرٌن الً شرٌن موصً  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1119هشام حافظ حسن فتٌحه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1125هشام حافظ حسن فتٌحه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1121جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1122جمٌلة صالح محمود ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن لها حك االدارة و التولٌع عن الشركة بمفردها  ،تارٌخ :
 25181129برلم 146264
 - 1123دمحم محروس ابو ضٌؾ خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا ،
تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 1124دمحم محروس ابو ضٌؾ خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا ،
تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 1125هشام محروس ابو ضٌؾ خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا
 ،تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 1126هشام محروس ابو ضٌؾ خلٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا
 ،تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 1127سامح عباس على اسماعٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا ،
تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 1128سامح عباس على اسماعٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح للشركاء الثالثة جمٌعا ،
تارٌخ  25181129 :برلم 178385
ــــــــــــــــــــــ
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العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 2بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 3بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه
االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 4بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه
االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 5بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو
النصر وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 6بموجب حكم محكمة االسكندرٌة االلتصادٌة الدائرة الثانٌة ابتدائً جلسه  2515-3-31فً الدعوي رلم  44لسنة  2559افالس
التصادي االسكندرٌة 44مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو
النصر وشركاه االسكندرٌه االبتدائٌه افالس  ،تارٌخ  25181157 :برلم 66313
ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1السٌد عبد هللا السٌد عبد هللا التجدٌد الرابع  ، 15197 29/9/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 148554

 - 2دمحم رمضان السٌد عطا هللا التجدٌد االول  ، 15169 14/2/2515تارٌخ 25181151 :

برلم 184121

 - 3امل بولس تادرس التجدٌد االول  ، 15183 16/1/2513تارٌخ 25181151 :

برلم 179785
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 - 4امل بولس تادرس التجدٌد الثانً  ، 15184 16/15/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 179785
برلم 192395

 - 5دمحم حسن عمر سٌد احمد الحنفى التجدٌد االول  ، 15162 4/11/2518تارٌخ 25181151 :
 - 6دمحم خضٌرى على خضٌرى التجدٌد االول  ، 15191 26/4/2512تارٌخ 25181151 :

برلم 174455

 - 7دمحم خضٌرى على خضٌرى التجدٌد الثانً  ، 15192 26/4/2517تارٌخ 25181151 :

برلم 174455

 - 8دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد الثالث  ، 15185 25/5/1993تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 9دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد الرابع  ، 15186 25/5/1998تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 15دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد الخامس  ، 15187 25/5/2553تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 11دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد السادس  ، 15188 25/5/2558تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 12دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد السابع  ، 15189 25/5/2513تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 13دمحم فرؼلى احمد الشوربجى التجدٌد الثامن  ، 15195 25/5/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 91367

 - 14دمحم السٌد حافظ ابراهٌم شرؾ التجدٌد االول  ، 15157 24/15/2516تارٌخ 25181151 :
 - 15على عبدالعزٌز منصور التجدٌد الخامس  ، 15166 26/6/2518تارٌخ 25181151 :
 - 16دمحم دمحم حنفى البرعى التجدٌد الثامن  ، 15168 26/9/2518تارٌخ 25181151 :
 - 17سعد نصر دمحم السٌد التجدٌد الثانً  ، 15255 4/1/2515تارٌخ 25181151 :

برلم 188316

برلم 134471

برلم 92142
برلم 167167

 - 18دمحم أحمد عبد المنعم السٌد التجدٌد االول  ، 15175 9/9/2517تارٌخ 25181151 :

برلم 195162

 - 19نادٌه عبدالعاطً محمود دمحم التجدٌد االول  ، 15251 24/1/2511تارٌخ 25181151 :

برلم 169978

 - 25نادٌه عبدالعاطً محمود دمحم التجدٌد الثانً  ، 15252 24/1/2516تارٌخ 25181151 :

برلم 169978

 - 21مصطفى عبد النبى دمحم جنٌدى التجدٌد االول  ، 15212 27/11/2512تارٌخ 25181154 :

برلم 176612

 - 22مصطفى عبد النبى دمحم جنٌدى التجدٌد الثانً  ، 15213 27/11/2517تارٌخ 25181154 :

برلم 176612

 - 23هانى عزت الشهٌدى عبد الشهٌد سعٌد خٌر التجدٌد االول  ، 15259 14/11/2518تارٌخ 25181154 :
192437
 - 24عثمان فتحى عثمان حسٌن التجدٌد االول  ، 15255 14/11/2518تارٌخ 25181154 :

برلم 192439

 - 25خمٌس ابراهٌم عبد المولى التجدٌد الثامن  ، 15214 24/9/2514تارٌخ 25181154 :

برلم 82438

 - 26خمٌس ابراهٌم عبد المولى التجدٌد الثامن  ، 15214 24/9/2514تارٌخ 25181154 :

برلم 82438

 - 27السٌد السٌد ابراهٌم سالم التجدٌد االول  ، 15254 29/5/2517تارٌخ 25181154 :
 - 28حسن دمحمى ٌوسؾ عفٌفى تجدٌد اول  ، 15223 2518/ 11/ 28تارٌخ 25181154 :

برلم

برلم 189612
برلم 192512

 - 29تعدٌل االسم التجارى الى  /مكتب حسن دمحمى ٌوسؾ عفٌفى  -سٌارات تحت الطلب تجدٌد اول ، 15223 2518/ 11/ 28
تارٌخ  25181154 :برلم 192512
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 - 35ابراهٌم حسن ابراهٌم موسى تجدٌد سادس  ، 15238 2517/ 1/ 4تارٌخ 25181154 :
 - 31نبٌل ٌوسؾ سدره عبدالسٌد تجدٌد سابع  ، 15234 2518/ 1/ 2تارٌخ 25181154 :

برلم 118854
برلم 156454

 - 32حلمى البرنس دمحم مصطفى تجدٌد ثانى  ، 15215 2517/ 11/ 12تارٌخ 25181154 :
 - 33السٌد دمحم سالمه مرعى تجدٌد رابع  ، 15221 2518/ 5/ 25تارٌخ 25181154 :

برلم 176452

برلم 147158
برلم 175897

 - 34هشام احمد عبد الحمٌد بٌومى التجدٌد االول  ، 25156 11/9/2517تارٌخ 25181154 :
 - 35احمد احمد عٌد على تجدٌد رابع  ، 15218 2518/ 11/ 14تارٌخ 25181154 :

برلم 149565

 - 36صابر احمد عبد العال تجدٌد ثانى  ، 15241 2517/ 8/ 26تارٌخ 25181154 :

برلم 175739

 - 37دمحم جابر على عبدالصمد تجدٌد اول  ، 15219 1996/ 11/ 19تارٌخ 25181154 :

برلم 132524

 - 38دمحم جابر على عبدالصمد تجدٌد ثانى  ، 15228 2551/ 11/ 19تارٌخ 25181154 :

برلم 132524

 - 39دمحم جابر على عبدالصمد تجدٌد ثالث  ، 15235 2556 11/ 19تارٌخ 25181154 :

برلم 132524

 - 45دمحم جابر على عبدالصمد تجدٌد رابع  ، 15231 2511/ 11/ 19تارٌخ 25181154 :

برلم 132524

 - 41دمحم جابر على عبدالصمد تجدٌد خامس  ، 15232 2516/ 11/ 19تارٌخ 25181154 :
 - 42سعدٌة دمحم على دٌاب تجدٌد ثانى  ، 15222 2517/ 9/ 25تارٌخ 25181154 :
 - 43احمد دمحم حسٌن مهران تجدٌد اول  ، 15236 2518/ 12/ 8تارٌخ 25181154 :

برلم 132524

برلم 176528
برلم 192582

 - 44النوبه للتصدٌر واالعمال الجمركٌه(دمحم السٌد دمحم السٌد بخٌت ) التجدٌد الثالث  ، 15255 29/12/2518تارٌخ :
 25181154برلم 164351
برلم 191127

 - 45محمود موسً احمد موسً التجدٌد االول  ، 15256 28/1/2518تارٌخ 25181154 :
 - 46ابراهٌم حسٌن عبد السٌد حسن التجدٌد االول  ، 15215 4/11/2518تارٌخ 25181154 :
 - 47على محمود امٌن عبد هللا تجدٌد اول  ، 15315 2515/ 7/ 6تارٌخ 25181155 :

برلم 192451

برلم 185624
برلم 187493

 - 48رزق سالمه عوض صابر تجدٌد اول  ، 15298 2516/ 6/ 7تارٌخ 25181155 :

برلم 174538

 - 49هانى العزازى العزازى حسٌن تجدٌد ثانى  ، 15272 2517/ 3/ 25تارٌخ 25181155 :
 - 55ناصر احمد حسن عبد الجواد تجدٌد اول  ، 15357 2511/ 9/ 24تارٌخ 25181155 :

برلم 172328

 - 51ناصر احمد حسن عبد الجواد تجدٌد ثانى  ، 15358 2516/ 9/ 24تارٌخ 25181155 :

برلم 172328

 - 52دمحم سعد اسماعٌل عبدالحمٌد التجدٌد السادس  ، 15312 9/9/2513تارٌخ 25181155 :

برلم 158371

 - 53دمحم سعد اسماعٌل عبدالحمٌد التجدٌد السابع  ، 15313 9/9/2518تارٌخ 25181155 :

برلم 158371

 - 54عبد السالم احمد دمحم عبد الوهاب تجدٌد ثانى  ، 15265 2518/ 6/ 15تارٌخ 25181155 :
 - 55فرج عبد المحسن دمحم تجدٌد خامس  ، 15269 2518/ 6/ 28تارٌخ 25181155 :

برلم 178675

برلم 134481

 - 56شربات اسماعٌل اسماعٌل على تجدٌد اول  ، 15295 2554/ 12/ 25تارٌخ 25181155 :
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 - 57شربات اسماعٌل اسماعٌل على تجدٌد ثانى  ، 15296 2559/ 12/ 25تارٌخ 25181155 :

برلم 152871

 - 58شربات اسماعٌل اسماعٌل على تجدٌد ثالث  ، 15297 2514/ 12/ 25تارٌخ 25181155 :

برلم 152871

 - 59أحمد عبد الرؤؾ دمحم عبد الكرٌم التجدٌد االول  ، 15299 3/2/2518تارٌخ 25181155 :
 - 65دمحم عبدالفتاح حسن دمحم تجدٌد ثانى  ، 15293 2517/ 2/ 11تارٌخ 25181155 :

برلم 191165

برلم 173525

 - 61دمحم احمد حسٌن عبد هللا التجدٌد الرابع  ، 15353 17/15/2517تارٌخ 25181155 :

برلم 148688

 - 62فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد االول  ، 15274 29/11/2558تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 63فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد الثانً  ، 15275 29/11/2513تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 64فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد الثالث  ، 15276 28/11/2518تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 65مراد ابراهٌم عزٌز حنا ( الٌكس بولت مراد ) التجدٌد الثانً  ، 15356 31/8/2518تارٌخ 25181155 :
179459
 - 66شعبان حماد حسن دمحم التجدٌد االول  ، 15284 2/8/2517تارٌخ 25181155 :

برلم

برلم 189999

 - 67عبد هللا سالمة صالح سالمه التجدٌد السابع  ، 15352 26/12/2518تارٌخ 25181155 :

برلم 159966

 - 68ممدوح صدٌك جرجس سلٌمان تجدٌد ثالث  ، 15275 2518/ 4/ 16تارٌخ 25181155 :

برلم 162312

 - 69خمٌس خلٌل ابراهٌم السٌد تجدٌد ثانى  ، 15259 1997/ 5/ 9تارٌخ 25181155 :

برلم 125191

 - 75خمٌس خلٌل ابراهٌم السٌد تجدٌد ثالث  ، 15265 2552/ 5/ 9تارٌخ 25181155 :

برلم 125191

 - 71خمٌس خلٌل ابراهٌم السٌد تجدٌد رابع  ، 15211 2557/ 5/ 9تارٌخ 25181155 :

برلم 125191

 - 72خمٌس خلٌل ابراهٌم السٌد تجدٌد خامس  ، 15262 2512/ 5/ 9تارٌخ 25181155 :

برلم 125191

 - 73خمٌس خلٌل ابراهٌم السٌد تجدٌد سادس  ، 15263 2517/ 5/ 9تارٌخ 25181155 :

برلم 125191

 - 74محمود دمحم دمحم حسن تجدٌد ثانى  ، 15287 2512/ 1/ 15تارٌخ 25181155 :

برلم 159145

 - 75محمود دمحم دمحم حسن تجدٌد ثالث  ، 15288 2517/ 1/ 15تارٌخ 25181155 :

برلم 159145

 - 76فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد االول  ، 15277 17/11/2558تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 77فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد الثانً  ، 15278 17/11/2513تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 78فوزي جورجً اسكندر جورجً التجدٌد الثالث  ، 15279 17/11/2518تارٌخ 25181155 :

برلم 164518

 - 79بٌشوى وجٌه صادق عبده تجدٌد ثانى  ، 15359 2518/ 8/ 15تارٌخ 25181155 :

برلم 179247

 - 85طارق حسن على حسن التجدٌد الثانً  ، 15273 16/15/2518تارٌخ 25181155 :

برلم 179771

 - 81نبٌل حسن اسماعٌل تجدٌد سادس  ، 15355 2518/ 7/ 15تارٌخ 25181156 :

برلم 124274

 - 82اسامة كمال دمحم الزنفلى التجدٌد الثانً  ، 15325 13/5/2517تارٌخ 25181156 :

برلم 174572

 - 83سناء عبد المنعم طه على تجدٌد ثانى  ، 15337 2516/ 11/ 1تارٌخ 25181156 :

برلم 172595
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برلم 145623

 - 84ماهر عثمان عطٌه دمحم التجدٌد الرابع  ، 15324 17/6/2516تارٌخ 25181156 :

 - 85سٌد كمال سلٌمان عبدالمتجلً التجدٌد الثالث  ، 15329 8/6/2518تارٌخ 25181156 :
 - 86عمرو دمحم عٌد ابراهٌم تجدٌد اول  ، 15372 2514/ 12/ 14تارٌخ 25181156 :

برلم 162713

برلم 183652
برلم 163691

 - 87عالء علً مهنً عبدالعال تجدٌد ثالث  ، 15356 2518/ 15/ 5تارٌخ 25181156 :
 - 88جابر محسن على احمد تجدٌد اول  ، 15351 2552/ 15/ 15تارٌخ 25181156 :

برلم 145548

 - 89جابر محسن على احمد تجدٌد ثانى  ، 15352 2557/ 15/ 15تارٌخ 25181156 :

برلم 145548

 - 95جابر محسن على احمد تجدٌد ثالث  ، 15353 2512/ 15/ 15تارٌخ 25181156 :

برلم 145548

 - 91جابر محسن على احمد تجدٌد رابع  ، 15354 2517/ 15/ 15تارٌخ 25181156 :

برلم 145548

 - 92اسماعٌل عبد هللا طربح التجدٌد السادس  ، 15367 28/7/2517تارٌخ 25181156 :

برلم 125962

 - 93اسماعٌل عبدهللا طربح البهٌدى للتجاره التجدٌد السادس  ، 15367 28/7/2517تارٌخ 25181156 :

برلم 125962

 - 94عدل االسم التجارى الى  /اسماعٌل عبدهللا طربح البهٌدى التجدٌد السادس  ، 15367 28/7/2517تارٌخ 25181156 :
برلم 125962
 - 95محسن دمحم دمحم متولى تجدٌد ثالث  ، 15348 2516/ 7/ 25تارٌخ 25181156 :

برلم 145953

 - 96معرض ؼالى -هانى ابراهٌم دمحم عطٌه ؼالى التجدٌد الثانً  ، 15342 19/11/2518تارٌخ 25181156 :
185165
 - 97هانً ابراهٌم دمحم عطٌة ؼالً التجدٌد الثانً  ، 15342 19/11/2518تارٌخ 25181156 :

برلم 185165

 - 98دمحم حسٌن احمد حسٌن تجدٌد ثالث  ، 15375 2517/ 7/ 17تارٌخ 25181156 :

برلم 165559

 - 99اسامه دمحم خمٌس عطٌه تجدٌد رابع  ، 15347 2515/ 1/ 7تارٌخ 25181156 :

برلم 137441

 - 155صالح الشبراوى لتجاره لعب االطفال التجدٌد الرابع  ، 15326 14/6/2517تارٌخ 25181156 :
143887
 - 151خالد عبد المنعم عبد الرازق دمحم التجدٌد الثانً  ، 15325 15/6/2518تارٌخ 25181156 :
 - 152احمد ابراهٌم رجب عمر التجدٌد الرابع  ، 15365 35/3/2517تارٌخ 25181156 :

برلم

برلم

برلم 178668

برلم 143245

 - 153جمٌله على السٌد شلبى تجدٌد ثالث  ، 15338 1999/ 11/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 112625

 - 154جمٌله على السٌد شلبى تجدٌد رابع  ، 15339 2554/ 11/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 112625

 - 155جمٌله على السٌد شلبى تجدٌد خامس  ، 15345 2559/ 11/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 112625

 - 156جمٌله على السٌد شلبى تجدٌد سادس  ، 15341 2514/ 11/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 112625

ٌ - 157منى حسٌن عطا حسٌن تجدٌد اول  ، 15333 2512/ 6/ 18تارٌخ 25181156 :

برلم 175557

ٌ - 158منى حسٌن عطا حسٌن تجدٌد ثانى  ، 15334 2517/ 6/ 18تارٌخ 25181156 :

برلم 175557

 - 159احمد دمحم مرسى دمحم حسٌن تجدٌد اول  ، 15362 2515/ 5/ 3تارٌخ 25181156 :

برلم 184965
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 - 115دمحم سعٌد دمحم على التجدٌد االول  ، 15327 35/9/2518تارٌخ 25181156 :

برلم 192288

 - 111اسامه على السٌد حنفى عاشور تجدٌد خامس  ، 15373 2518/ 7/ 25تارٌخ 25181156 :
 - 112السٌد جوده جوده عالء الدٌن التجدٌد الثانً  ، 15369 4/9/2518تارٌخ 25181156 :
 - 113محمود دمحم صبرى ابراهٌم تجدٌد ثانى  ، 15358 2517/2/26تارٌخ 25181156 :
ٌ - 114اسر دمحم احمد سلطان تجدٌد اول  ، 15371 2515/ 4/ 21تارٌخ 25181156 :

برلم 134649

برلم 179554
برلم 173697

برلم 184834

 - 115سعاد حسن ٌونس حسن التجدٌد الثالث  ، 15368 14/2/2516تارٌخ 25181156 :

برلم 156377
برلم 178388

 - 116دمحم حمدى محمود دمحم شاهٌن تجدٌد ثانى  ، 15365 2518/ 5/ 21تارٌخ 25181156 :
 - 117دمحم ابراهٌم عبدالنبى تجدٌد سابع  ، 15346 2514/ 8/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 94595

 - 118دمحم ابراهٌم عبدالنبى تجدٌد ثامن  ، 15325 2519/ 8/ 19تارٌخ 25181156 :

برلم 94595

 - 119احمد ابراهٌم رجب عمر التجدٌد الثانً  ، 15366 15/7/2514تارٌخ 25181156 :
 - 125اسامة كمال دمحم الزنفلى التجدٌد الثانً  ، 15321 13/5/2517تارٌخ 25181156 :

برلم 143245
برلم 174572

 - 121حمدى عبد السالم ابو طالب التجدٌد السادس  ، 15322 29/15/2518تارٌخ 25181156 :
 - 122مصطفى جاد التجدٌد التاسع  ، 15391 18/2/2518تارٌخ 25181157 :
 - 123مطعم جاد التجدٌد التاسع  ، 15395 15/2/2518تارٌخ 25181157 :

برلم 77457
برلم 77457

 - 124رمضان عبدالجواد مرسى التجدٌد الخامس  ، 15432 17/4/2515تارٌخ 25181157 :
 - 125مطعم جاد التجدٌد السابع  ، 15392 2/4/2518تارٌخ 25181157 :

برلم 125265

برلم 129232

برلم 77457
برلم 189857

 - 126دمحم خمٌس عبد الرازق ضٌؾ هللا تجدٌد اول  ، 15465 2517/ 6/ 28تارٌخ 25181157 :
 - 127محمود ابراهٌم عبد المجٌد الؽنٌمى تجدٌد اول  ، 15452 2518/ 9/ 19تارٌخ 25181157 :
 - 128على دمحم عبده عبدالمحسن تجدٌد ثالث  ، 15426 2514/ 2/ 28تارٌخ 25181157 :
 - 129على دمحم عبده عبدالمحسن تجدٌد رابع  ، 15424 2513/ 12/ 25تارٌخ 25181157 :

برلم 192241

برلم 135514
برلم 135514
برلم 135514

 - 135على دمحم عبده عبدالمحسن تجدٌد خامس  ، 15425 2518/ 12/ 25تارٌخ 25181157 :

 - 131لصر البارون عبده عبد الجٌد مرجان التجدٌد الثانً  ، 15418 15/4/2512تارٌخ 25181157 :

برلم 159768

 - 132لصر البارون عبده عبد الجٌد مرجان التجدٌد الثالث  ، 15419 15/4/2517تارٌخ 25181157 :

برلم 159768

 - 133شرٌؾ محسن سرور سرور تجدٌد اول  ، 15457 2515/ 3/ 29تارٌخ 25181157 :

برلم 168615

 - 134طارق عدلى سامى دانٌال تجدٌد ثانى  ، 15456 2518/ 11/ 19تارٌخ 25181157 :

برلم 185154

 - 135دمحم عبد السالم عبد السالم جوده تجدٌد ثانى  ، 15459 2513/ 8/ 17تارٌخ 25181157 :

برلم 163279

 - 136دمحم عبد السالم عبد السالم جوده تجدٌد ثالث  ، 15458 2518/ 8/ 17تارٌخ 25181157 :

برلم 163279
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 - 137سعدى جاد هللا على جاد هللا التجدٌد االول  ، 15451 9/6/2513تارٌخ 25181157 :

برلم 178591

 - 138سعدى جاد هللا على جاد هللا التجدٌد الثانً  ، 15452 9/6/2518تارٌخ 25181157 :

برلم 178591
برلم 191763

 - 139خالد دمحم عبد العزٌز هدٌه تجدٌد اول  ، 15433 2518/ 5/ 16تارٌخ 25181157 :
 - 145هناء سمٌر ٌعموب تجدٌد اول  ، 15434 2552/ 12/ 15تارٌخ 25181157 :

برلم 145623

 - 141هناء سمٌر ٌعموب تجدٌد ثانى  ، 15436 2557/ 12/ 15تارٌخ 25181157 :

برلم 145623

 - 142هناء سمٌر ٌعموب تجدٌد ثالث  ، 15437 2512/ 12/ 15تارٌخ 25181157 :

برلم 145623

 - 143هناء سمٌر ٌعموب تجدٌد رابع  ، 15438 2517/ 12/ 15تارٌخ 25181157 :

برلم 145623

 - 144دمحم دمحم حسن زاٌد التجدٌد االول  ، 15445 1/12/2516تارٌخ 25181157 :

برلم 188464
برلم 188575

 - 145ولٌد جاد الكرٌم دمحم ناٌل تجدٌد اول  ، 15429 2516/ 9/ 19تارٌخ 25181157 :
 - 146شرٌؾ محسن سرور سرور تجدٌد ثانى  ، 15456 2515/ 7/ 3تارٌخ 25181157 :

برلم 168615

 - 147ولٌد سعد على احمد المدنى التجدٌد الثانً  ، 15455 2/4/2518تارٌخ 25181157 :

برلم 177876

 - 148رئٌسة حسٌن صمر التجدٌد السادس  ، 15552 22/3/2513تارٌخ 25181157 :
 - 149رئٌسة حسٌن صمر التجدٌد السابع  ، 15553 22/3/2518تارٌخ 25181157 :
 - 155مطعم جاد التجدٌد الثانً  ، 15394 21/1/2517تارٌخ 25181157 :

برلم 157276
برلم 157276

برلم 77457

 - 151دمحم دمحم عبد الرسول بدوى التجدٌد الثانً  ، 15559 16/4/2517تارٌخ 25181158 :
 - 152احمد محمود دمحم عبدالمطلب سادس ، 15467 18/15/2516تارٌخ 25181158 :

برلم 174274

برلم 118583
برلم 124559

 - 153جورج امٌل اسكندر جرجس التجدٌد السادس  ، 15499 9/6/2518تارٌخ 25181158 :
 - 154سعٌد على شاكر على التجدٌد االول  ، 15556 14/6/2554تارٌخ 25181158 :

برلم 151525

 - 155سعٌد على شاكر على التجدٌد الثانً  ، 15557 14/6/2559تارٌخ 25181158 :

برلم 151525

 - 156سعٌد على شاكر على التجدٌد الثالث  ، 15558 14/6/2514تارٌخ 25181158 :

برلم 151525

 - 157احمد عبد الوهاب سعد عبد الوهاب تجدٌد ثانى  ، 15515 2518/ 15/ 35تارٌخ 25181158 :
 - 158احمد عبد المنعم توفٌك عبد المنعم التجدٌد االول  ، 15526 27/4/2516تارٌخ 25181158 :
 - 159على عبد الفتاح على عبده التجدٌد الرابع  ، 15497 12/9/2515تارٌخ 25181158 :
 - 165السٌد جابر احمد فرج التجدٌد الثانً  ، 15523 27/12/2517تارٌخ 25181158 :
 - 161السٌد جابر مصطفى دمحم التجدٌد السادس  ، 15489 4/7/2517تارٌخ 25181158 :

برلم 179914
برلم 187221

برلم 138855
برلم 176937
برلم 125698

 - 162سعد السٌد رفاعى التجدٌد االول  ، 15482 27/11/2552تارٌخ 25181158 :

برلم 145555

 - 163سعد السٌد رفاعى التجدٌد الثانً  ، 15483 27/11/2557تارٌخ 25181158 :

برلم 145555
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 - 164سعد السٌد رفاعى التجدٌد الثالث  ، 15484 27/11/2512تارٌخ 25181158 :

برلم 145555

 - 165سعد السٌد رفاعى التجدٌد الرابع  ، 15485 27/11/2517تارٌخ 25181158 :

برلم 145555
برلم 124559

 - 166جورج امٌل اسكندر جرجس التجدٌد االول  ، 15498 6/3/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 195113

 - 167دمحم خمٌس جمعه البراوى التجدٌد االول  ، 15528 3/9/2517تارٌخ 25181158 :

 - 168حمدى رمضان حامد دمحم عبد الشافى تجدٌد ثانى  ، 15465 2516/ 12/ 5تارٌخ 25181158 :
 - 169على دمحم السٌد عٌسى تجدٌد خامس  ، 15532 2514/ 3/ 18تارٌخ 25181111 :

برلم 126735

 - 175فاروق أبراهٌم سالم حسن تجدٌد ثانى  ، 15531 2518/ 145/ 13تارٌخ 25181111 :
 - 171أشرؾ على عبد العال أحمد تجدٌد ثانى  ، 15554 2518/ 5/ 22تارٌخ 25181111 :

 - 173اسالم انور السٌد فرماوى تجدٌد اول  ، 15543 2518/ 7/ 25تارٌخ 25181111 :

برلم 179739
برلم 178453

 - 172دمحم سلٌمان حمزه على جمعه التجدٌد االول  ، 15537 14/2/2515تارٌخ 25181111 :

 - 174فرٌد لٌشع ٌوسؾ حنا تجدٌد ثانى  ، 15544 2515/ 6/ 28تارٌخ 25181111 :

برلم 172928

برلم 184125

برلم 192565
برلم 168552

 - 175دمحم احمد مصطفً شحاته تجدٌد ثانى  ، 15548 2516/ 1/ 29تارٌخ 25181111 :

برلم 175557

 - 176السٌد احمد السٌد احمد التجدٌد االول  ، 15625 31/8/2554تارٌخ 25181112 :

برلم 151792

 - 177السٌد احمد السٌد احمد التجدٌد الثانً  ، 15627 31/8/2559تارٌخ 25181112 :

برلم 151792

 - 178السٌد احمد السٌد احمد التجدٌد الثالث  ، 15628 31/8/2514تارٌخ 25181112 :

برلم 151792

 - 179حمدى موتورز التجدٌد الثالث  ، 15618 15/9/2514تارٌخ 25181112 :

برلم 125135

 - 185دمحم رمضان عبدالرازق عبدالصمد تجدٌد اول  ، 15588 1994/ 6/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 127424

 - 181دمحم رمضان عبدالرازق عبدالصمد تجدٌد ثانى  ، 15589 1999/ 6/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 127424

 - 182دمحم رمضان عبدالرازق عبدالصمد تجدٌد ثالث  ، 15595 2554/ 6/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 127424

 - 183دمحم رمضان عبدالرازق عبدالصمد تجدٌد رابع  ، 15591 2559/ 6/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 127424

 - 184دمحم رمضان عبدالرازق عبدالصمد تجدٌد خامس  ، 15592 2514/ 6/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 127424

 - 185صالح دمحم دمحم حامد التجدٌد الخامس  ، 15635 27/4/2513تارٌخ 25181112 :

برلم 123681

 - 186صالح دمحم دمحم حامد التجدٌد السادس  ، 15631 27/4/2518تارٌخ 25181112 :

برلم 123681

 - 187احمد دمحم على ابراهٌم التجدٌد االول  ، 15576 29/9/2554تارٌخ 25181112 :

برلم 152573

 - 188احمد دمحم على ابراهٌم التجدٌد الثانً  ، 15577 29/9/2559تارٌخ 25181112 :

برلم 152573

 - 189احمد دمحم على ابراهٌم التجدٌد الثالث  ، 15578 29/9/2514تارٌخ 25181112 :

برلم 152573

 - 195مجدى فتحى دمحم عالم تجدٌد خامس  ، 15587 2516/ 2/ 12تارٌخ 25181112 :

برلم 135741
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برلم 134468

 - 191محمود شحاته رفاعى التجدٌد الرابع  ، 15583 26/6/2558تارٌخ 25181112 :

برلم 134468

 - 192محمود شحاته رفاعى التجدٌد الخامس  ، 15584 26/6/2513تارٌخ 25181112 :

 - 193جمال جاد الكرٌم كثاب(كثاب للموبلٌات) اول ، 15615 4/15/2511تارٌخ 25181112 :

برلم 172425

 - 194جمال جاد الكرٌم كثاب(كثاب للموبلٌات) ثانى ، 15611 4/15/2516تارٌخ 25181112 :

برلم 172425

برلم 164253

 - 195نعمات عالم حسن محمود تجدٌد ثالث  ، 15593 2518/ 12/ 16تارٌخ 25181112 :
 - 196احمد صابر عبد الجواد دمحم تجدٌد خامس  ، 15653 2559/ 2/ 15تارٌخ 25181112 :

برلم 115656

 - 197احمد صابر عبد الجواد دمحم تجدٌد سادس  ، 15652 2514/ 2/ 15تارٌخ 25181112 :

برلم 115656

 - 198السٌد فتحى عبد الستار خلٌفه اول ، 15659 19/5/2516تارٌخ 25181112 :

برلم 187382
برلم 183945

 - 199دمحم على محمود رجب التجدٌد االول  ، 15632 24/1/2515تارٌخ 25181112 :

 - 255دمحم شولى عبد الجمٌد سنجر التجدٌد الثانً  ، 15642 19/15/2518تارٌخ 25181112 :
 - 251دمحم عبد العظٌم توفٌك التجدٌد الرابع  ، 15622 23/12/2517تارٌخ 25181112 :
 - 252هشام دمحم دمحم الخراز تجدٌد اول  ، 15656 2517/ 8/ 28تارٌخ 25181112 :

برلم 179787

برلم 145765

برلم 195591

ٌ - 253حٌى عبد الوهاب حسن زٌتون التجدٌد الثانً  ، 15645 8/1/2518تارٌخ 25181112 :
 - 254اٌمن على سلٌمان رابع ، 15613 13/15/2518تارٌخ 25181112 :

برلم 177528

برلم 148648

 - 255مجدى عبد الفتاح عبد الهادى عبد الواحد التجدٌد االول  ، 15571 1/7/2514تارٌخ 25181112 :

برلم 182272

 - 256احمد محمود احمد داود تجدٌد اول  ، 15597 2513/ 8/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 179355

 - 257احمد محمود احمد داود تجدٌد ثانى  ، 15598 2518/ 8/ 13تارٌخ 25181112 :

برلم 179355
برلم 143555

 - 258اشرؾ دمحم سٌد الطحاوى التجدٌد الرابع  ، 15619 13/3/2517تارٌخ 25181112 :
 - 259وكالة حمدى التجارٌه التجدٌد السادس  ، 125135 15/15/2518تارٌخ 25181112 :
 - 215حمدى موتورز التجدٌد السادس  ، 125135 15/15/2518تارٌخ 25181112 :

برلم 125135

برلم 125135

 - 211عبد المنعم ابراهٌم ابو الفتح على تجدٌد اول  ، 15651 2516/ 8/ 15تارٌخ 25181112 :
 - 212حسن ناجى دمحم خطاب التجدٌد االول  ، 15637 1/12/2518تارٌخ 25181112 :

برلم 187949

برلم 192526

 - 213عدل االسم التجارى الى (حسن الٌكترونٌن-حسن ناجى دمحم خطاب) التجدٌد االول  ، 15637 1/12/2518تارٌخ :
 25181112برلم 192526
 - 214كمال عبد الجلٌل ابوالحسن التجدٌد الرابع  ، 15675 15/11/2518تارٌخ 25181113 :

برلم 149567

 - 215شعبان خلٌفة عبد الوهاب سعد التجدٌد االول  ، 15681 18/9/2512تارٌخ 25181113 :

برلم 172895

 - 216شعبان خلٌفة عبد الوهاب سعد التجدٌد الثانً  ، 15682 18/9/2517تارٌخ 25181113 :

برلم 172895
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 - 217تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /الدالً للتخلٌص الجمركً  -علً دمحم دمحم علً الدالً التجدٌد الرابع 15674 5/12/2518
 ،تارٌخ  25181113 :برلم 149345
برلم 149345

 - 218على دمحم دمحم على الدالى التجدٌد الرابع  ، 15674 5/12/2518تارٌخ 25181113 :

برلم 157929

 - 219رأفت رزق سلٌمان معوض التجدٌد السابع  ، 15647 23/5/2518تارٌخ 25181113 :
 - 225السٌد محمود على عامر التجدٌد االول  ، 15661 14/15/1991تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 221السٌد محمود على عامر التجدٌد الثانً  ، 15662 14/15/1996تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 222السٌد محمود على عامر التجدٌد الثالث  ، 15663 14/15/2551تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 223السٌد محمود على عامر التجدٌد الرابع  ، 15664 14/15/2556تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 224السٌد محمود على عامر التجدٌد الخامس  ، 15665 14/15/2511تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 225السٌد محمود على عامر التجدٌد السادس  ، 15666 14/15/2516تارٌخ 25181113 :

برلم 118545

 - 226شعبان خلٌفه عبد الوهاب سعد التجدٌد االول  ، 15679 3/11/2511تارٌخ 25181113 :

برلم 172895

 - 227شعبان خلٌفه عبد الوهاب سعد التجدٌد الثانً  ، 15685 3/11/2516تارٌخ 25181113 :

برلم 172895

 - 228عادل فانوس عبد المالن جاد هللا التجدٌد الثانً  ، 15648 21/15/2518تارٌخ 25181113 :

برلم 179819

 - 229تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الثانً  ، 15655 11/15/2557تارٌخ :
 25181113برلم 144995
 - 235تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الثالث  ، 15651 11/15/2512تارٌخ :
 25181113برلم 144995
 - 231تعدٌل السمة التجاري الً  /زٌن للتجارة  -مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الرابع  ، 15652 11/15/2517تارٌخ :
 25181113برلم 144995
 - 232مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الثانً  ، 15655 11/15/2557تارٌخ 25181113 :

برلم 144995

 - 233مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الثالث  ، 15651 11/15/2512تارٌخ 25181113 :

برلم 144995

 - 234مدحت دمحم سٌد زٌن الدٌن التجدٌد الرابع  ، 15652 11/15/2517تارٌخ 25181113 :

برلم 144995

 - 235دمحم حامد عبد العال دمحم التجدٌد الثانً  ، 15646 14/1/2518تارٌخ 25181113 :
 - 236هبة متولى خلٌل ابراهٌم خلٌل اول ، 15691 13/11/2518تارٌخ 25181113 :

برلم 177561
برلم 192434

 - 237دمحم عطٌه دمحم رشاد عبد الؽنى التجدٌد الثانً  ، 15686 22/5/2518تارٌخ 25181113 :
 - 238احمد دمحم احمد ضٌؾ التجدٌد الرابع  ، 15668 2559-5-23تارٌخ 25181113 :

برلم 127232

 - 239احمد دمحم احمد ضٌؾ التجدٌد الخامس  ، 15669 23/5/2514تارٌخ 25181113 :

برلم 127232

 - 245طارق السٌد دمحم رضوان التجدٌد الخامس  ، 15725 19/5/2517تارٌخ 25181114 :
 - 241تامر عبد الحمٌد رضوان احمد اول ، 15746 12/3/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 178456

برلم 132795

برلم 191411
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 - 242عمرو دمحم دمحم دمحم التجدٌد الثانً  ، 15711 24/3/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 177791

 - 243جماالدٌن عمٌره عبدالرحٌم التجدٌد االول  ، 15698 28/9/2551تارٌخ 25181114 :

برلم 141356

 - 244جماالدٌن عمٌره عبدالرحٌم التجدٌد الثانً  ، 15699 28/9/2556تارٌخ 25181114 :

برلم 141356

 - 245جماالدٌن عمٌره عبدالرحٌم التجدٌد الثالث  ، 15755 28/9/2511تارٌخ 25181114 :

برلم 141356

 - 246جماالدٌن عمٌره عبدالرحٌم التجدٌد الرابع  ، 15751 28/9/2516تارٌخ 25181114 :

برلم 141356

 - 247اسالم احمد دمحم على رجب التجدٌد الثانً  ، 15735 8/5/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 178215

 - 248عزت حكٌم روفائٌل التجدٌد الثالث  ، 15715 24/7/2516تارٌخ 25181114 :

برلم 157712

 - 249صبحً نصر عطٌه التجدٌد الثالث  ، 15713 27/9/2512تارٌخ 25181114 :

برلم 144869

 - 255صبحً نصر عطٌه التجدٌد الرابع  ، 15714 27/9/2517تارٌخ 25181114 :

برلم 144869
برلم 195395

 - 251جمعه مكاوى دمحمٌن مكاوى التجدٌد االول  ، 15721 8/15/2517تارٌخ 25181114 :
 - 252عادل دمحم دمحم السٌد اول ، 15743 12/6/2554تارٌخ 25181114 :

برلم 155987

 - 253عادل دمحم دمحم السٌد ثانى ، 15744 12/6/2559تارٌخ 25181114 :

برلم 155987

 - 254عادل دمحم دمحم السٌد ثالث ، 15745 12/6/2514تارٌخ 25181114 :

برلم 155987

 - 255دمحم السٌد دمحم على رجب التجدٌد الثانً  ، 15731 8/15/2517تارٌخ 25181114 :

برلم 176132

 - 256اٌمان حسن دمحم دمحم ابراهٌم التجدٌد االول  ، 15696 35/7/2513تارٌخ 25181114 :

برلم 179132

 - 257اٌمان حسن دمحم دمحم ابراهٌم التجدٌد الثانً  ، 15697 35/7/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 179132

 - 258دمحم دروٌش دمحم خلٌل التجدٌد السادس  ، 15695 15/15/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 125585

 - 259مصطفى محمود امٌن ابراهٌم التجدٌد االول فى  ، 15739 7/11/2518تارٌخ 25181114 :

برلم 192458

 - 265تعدٌل االسم التجارى الى  /االمٌن لتأجٌر المعدات الثمٌله -مصطفى محمود امٌن ابرهٌم التجدٌد االول فى 7/11/2518
 ، 15739تارٌخ  25181114 :برلم 192458
 - 261طه عبد المادر بسٌونى احمد التجدٌد األول فى  ، 15774 18/8/2515تارٌخ 25181115 :

برلم 185711

 - 262بالل دمحم السٌد احمد دمحم التجدٌد األول فى  ، 15767 22/5/2512تارٌخ 25181115 :

برلم 174721

 - 263بالل دمحم السٌد احمد دمحم التجدٌد الثانى فى  ، 15768 22/5/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 174721

 - 264شرٌؾ عوض دمحم التجدٌد السادس  ، 15788 4/4/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 119824

 - 265نادٌة عباس السٌد احمد التجدٌد االول فى  ، 15772 28/1/2513تارٌخ 25181115 :

برلم 177257

 - 266نادٌة عباس السٌد احمد التجدٌد الثانى فى  ، 15793 28/1/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 177257

 - 267احمد عكاشه دمحم دمحم صالح التجدٌد االول فى  ، 15784 19/12/2516تارٌخ 25181115 :
 - 268دمحم احمد عبد المنعم حسن التجدٌد الثانً  ، 15792 19/8/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 188554

برلم 175562
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برلم 192342

 - 269سامح على احمد دمحم التجدٌد االول  ، 15781 22/15/2518تارٌخ 25181115 :

ٌ - 275اسر صالح دمحم الصواؾ التجدٌد االول  ، 15791 12/8/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 162947

ٌ - 271اسر صالح دمحم الصواؾ التجدٌد االول  ، 15795 22/12/2515تارٌخ 25181115 :
 - 272السٌد احمد سلٌمان التجدٌد الثالث  ، 15776 21/8/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 162947

برلم 165727

ٌ - 273عدل الى /صٌدلٌه الصواؾٌ-اسر صالح دمحم الصواؾ التجدٌد الثالث  ، 15789 7/7/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 162947
 - 274صٌدلٌه دٌ5اسر صالح دمحم الصواؾ التجدٌد الثالث  ، 15789 7/7/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 162947

 - 275خمٌس دمحم خمٌس ابراهٌم سالم التجدٌد الثانى فى  ، 15769 25/7/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 175443

برلم 178856

 - 276الطاهر منصور مفتاح جمعة التجدٌد الثانً  ، 15763 2/7/2518تارٌخ 25181115 :

 - 277عدل الى/المنصور الشؽال النجاره-الطاهر منصور مفتاح جمعه التجدٌد الثانً  ، 15763 2/7/2518تارٌخ :
 25181115برلم 178856
 - 278حسن دمحم حسن شرؾ التجدٌد االول  ، 15779 2/12/2513تارٌخ 25181115 :

برلم 185354

 - 279حسن دمحم حسن شرؾ التجدٌد الثانً  ، 15785 2/12/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 185354

 - 285محمود علً احمد ابو ؼزاله التجدٌد الثانى فى  ، 15782 11/5/2512تارٌخ 25181115 :

برلم 159979

 - 281محمود علً احمد ابو ؼزاله التجدٌد الثالث فى  ، 15783 11/5/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 159979

 - 282دمحم ناجى الرٌدى احمد التجدٌد االول فى  ، 15756 25/2/2512تارٌخ 25181115 :

برلم 173634

 - 283دمحم ناجى الرٌدى احمد التجدٌد الثانى فى  ، 15757 25/2/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 173634

 - 284احمد فؤاد عطٌه ابوالمجد التجدٌد الثالث  ، 15747 2/15/2514تارٌخ 25181115 :

برلم 152151
برلم 192351

 - 285دمحم جالل دسولى ابراهٌم التجدٌد االول فى  ، 15755 24/15/2518تارٌخ 25181115 :

 - 286محمود دمحم عبدالمعطى كامل خٌر هللا التجدٌد الخامس فى  ، 15773 18/15/2518تارٌخ 25181115 :
135585
 - 287اٌوب فاٌز على ٌادم التجدٌد االول  ، 15827 4/11/2518تارٌخ 25181118 :

برلم

برلم 192396

 - 288جورج نبٌه لطفى اسكندر التجدٌد السادس  ، 15855 4/15/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 125528

 - 289المؤسسة الفنٌه لالعمال الهندسٌه  -جورج نبٌه لطفى اسكندر التجدٌد السادس  ، 15855 4/15/2518تارٌخ :
 25181118برلم 125528
 - 295شفٌك عبد الفتاح دمحم احمد التجدٌد السادس  ، 15815 16/11/2518تارٌخ 25181118 :
 - 291مصطفى عبد الحلٌم عالم التجدٌد السابع  ، 15821 25/3/2517تارٌخ 25181118 :
 - 292خمٌس دمحم السٌد عامر التجدٌد السابع  ، 15853 19/2/2516تارٌخ 25181118 :

برلم 125484

برلم 153852
برلم 99654

 - 293زٌنب عبد الرحمن عبد الرحٌم حسن التجدٌد الرابع  ، 15822 22/2/2518تارٌخ 25181118 :
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برلم 123422

 - 294محمود ابراهٌم محمود التجدٌد السادس  ، 158144 2/4/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 112197

 - 295عبدالمنعم ابراهٌم احمد سالم التجدٌد السادس  ، 15845 1/15/2518تارٌخ 25181118 :
 - 296محمود دمحم احمد الجمل التجدٌد الثالث  ، 15852 7/9/2513تارٌخ 25181118 :

برلم 148273

 - 297محمود دمحم احمد الجمل التجدٌد الرابع  ، 15839 7/9/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 148273
برلم 142132

 - 298سمٌه انور السٌد كٌالنى التجدٌد ثالث  ، 15818 27/11/2511تارٌخ 25181118 :
 - 299سمٌه انور السٌد كٌالنى التجدٌد الرابع  ، 15819 27/11/2516تارٌخ 25181118 :
 - 355وفاء شولى فهٌم التجدٌد الثانً  ، 15836 35/11/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 142132

برلم 185263
برلم 185296

 - 351كمال عثمان احمد عثمان التجدٌد الثانً  ، 15854 2/12/2518تارٌخ 25181119 :

 - 352االهرام لالستٌراد والتصدٌر وتجارة سٌارات النمل _كمال عثمان التجدٌد الثانً  ، 15854 2/12/2518تارٌخ :
 25181119برلم 185296
 - 353دمحم حسن نصر مصطفً لالعمال البحرٌة و الشحن و التفرٌػ و الخدمات البترولٌة التجدٌد االول 15878 23/12/2518
 ،تارٌخ  25181119 :برلم 134665
برلم 124686

 - 354صبرى دمحم مرسى الجندى التجدٌد السادس  ، 15872 3/9/2518تارٌخ 25181119 :

برلم 159123

 - 355كامل عٌساوى امٌن محمود التجدٌد السادس  ، 15862 3/15/2518تارٌخ 25181119 :

 - 356دمحم حسن نصر مصطفً لالعمال البحرٌة و الشحن و التفرٌػ و الخدمات البترولٌة التجدٌد الرابع ، 15858 28/7/2518
تارٌخ  25181119 :برلم 134665
برلم 134665

 - 357دمحم حسن نصر مصطفى التجدٌد الرابع  ، 15858 28/7/2518تارٌخ 25181119 :
 - 358دمحم دمحم نصر احمد التجدٌد االول  ، 15855 6/9/2554تارٌخ 25181119 :

برلم 151845

 - 359دمحم دمحم نصر احمد التجدٌد الثانً  ، 15851 6/9/2559تارٌخ 25181119 :

برلم 151845

 - 315دمحم دمحم نصر احمد التجدٌد الثالث  ، 15852 6/9/2514تارٌخ 25181119 :

برلم 151845

 - 311احمد ابراهٌم امٌن ابراهٌم " االمٌن لالستٌراد والتصدٌر" التجدٌد االول  ، 15853 15/11/2514تارٌخ 25181119 :
برلم 183398
برلم 113917

 - 312ممدوح دمحم زكى عبدالمجٌد التجدٌد الرابع  ، 15874 2/5/2554تارٌخ 25181119 :
 - 313ممدوح دمحم زكى عبدالمجٌد التجدٌد الخامس  ، 15875 2/5/2559تارٌخ 25181119 :

برلم 113917

 - 314ممدوح دمحم زكى عبدالمجٌد التجدٌد السادس  ، 15876 2/5/2514تارٌخ 25181119 :

برلم 113917

 - 315البدرى بخٌت حسٌن التجدٌد الثالث  ، 15866 16/12/2512تارٌخ 25181119 :

برلم 76923

 - 316البدرى بخٌت حسٌن التجدٌد الرابع  ، 15867 16/12/2517تارٌخ 25181119 :

برلم 76923

 - 317السٌد محمود السٌد محمود التجدٌد الثانً  ، 15859 25/8/2511تارٌخ 25181119 :

برلم 158515

 - 318السٌد محمود السٌد محمود التجدٌد الثالث  ، 15865 25/8/2516تارٌخ 25181119 :

برلم 158515

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

170

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 134999

 - 319عالء توفٌك حسن بهجت التجدٌد الخامس  ، 15871 35/9/2518تارٌخ 25181119 :

برلم 181524

 - 325صالح دمحم دمحم واصل التجدٌد االول فى  ، 15955 22/2/2514تارٌخ 25181121 :

 - 321شرٌؾ عبد الرحمن رواق على التجدٌد االول  ، 15949 35/6/2514تارٌخ 25181121 :

برلم 182255

 - 322ماهر دمحم علً دمحم دمحم علً التجدٌد الثالث فى  ، 15898 25/3/2517تارٌخ 25181121 :

برلم 159625

 - 323رزق هللا ٌوالٌم ؼطاس التجدٌد الثامن  ، 15915 27/7/2518تارٌخ 25181121 :

برلم 91757
برلم 163553

 - 324حسام الدٌن علً عبد البالً التجدٌد الثالث  ، 15912 25/9/2518تارٌخ 25181121 :

 - 325عبد الحكٌم ابراهٌم اسماعٌل دمحم التجدٌد االول فى  ، 15895 16/7/2518تارٌخ 25181121 :
 - 326نعمه دمحم حسن امام التجدٌد الثانى فى  ، 15954 15/7/2517تارٌخ 25181121 :

برلم 192538

برلم 175335
برلم 195584

 - 327متولى دمحم جاد أحمد على التجدٌد االول  ، 15947 5/11/2517تارٌخ 25181121 :

 - 328اشرؾ عبد الرازق حماد عبد العال التجدٌد االول  ، 15948 17/2/2515تارٌخ 25181121 :
 - 329احمد دمحم جمال على الزمزمى التجدٌد االول  ، 15935 11/6/2518تارٌخ 25181121 :

برلم 184166

برلم 177425

 - 335احمد دمحم جمال على الزمزمى التجدٌد األول فى  ، 15935 17/4/2516تارٌخ 25181121 :
 - 331سامً احمد دمحم عمران التجدٌد السادس فى  ، 15886 17/12/2515تارٌخ 25181121 :

برلم 177425
برلم 115563

 - 332احمد دمحم جمال على الزمزمى التجدٌد األول فى  ، 15928 29/9/2515تارٌخ 25181121 :
 - 333ابراهٌم دمحم سٌد احمد الخلٌفه التجدٌد الثالث  ، 15936 23/6/2516تارٌخ 25181121 :

برلم 177425

برلم 157358

 - 334عٌسى خٌر هللا ماضى التجدٌد الثالث فى  ، 15884 21/12/2513تارٌخ 25181121 :

برلم 149484

 - 335عٌسى خٌر هللا ماضى التجدٌد الرابع فى  ، 15885 21/12/2518تارٌخ 25181121 :

برلم 149484

 - 336فكرى ؼالى سلٌمان خله التجدٌد الثانً  ، 15981 24/8/2518تارٌخ 25181122 :

برلم 179389

 - 337ابوؼربٌه -عادل احمد دمحم ابوؼربٌه التجدٌد الثالث  ، 15953 16/8/2518تارٌخ 25181122 :
 - 338وائل ممدوح احمد عبد الجواد التجدٌد االول  ، 15965 23/15/2518تارٌخ 25181122 :
 - 339سامح سٌد محفوظ أحمد التجدٌد االول  ، 15971 12/5/2518تارٌخ 25181122 :

برلم 163276

برلم 179665

برلم 191725
برلم 178415

 - 345رومانى ؼطاس منصور ؼالى التجدٌد االول  ، 15986 15/12/2518تارٌخ 25181122 :
 - 341صحح الى/عاٌد زكرٌا عبده شندى التجدٌد االول  ، 15962 35/3/2511تارٌخ 25181122 :

برلم 175542

 - 342صحح الى/عاٌد زكرٌا عبده شندى التجدٌد الثانً  ، 15963 35/3/2516تارٌخ 25181122 :

برلم 175542

 - 343عابد زكرٌا عبده شنوده التجدٌد االول  ، 15962 35/3/2511تارٌخ 25181122 :

برلم 175542

 - 344عابد زكرٌا عبده شنوده التجدٌد الثانً  ، 15963 35/3/2516تارٌخ 25181122 :

برلم 175542

 - 345وائل ممدوح احمد عبد الجواد التجدٌد الثانً  ، 15964 25/9/2518تارٌخ 25181122 :
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برلم 195368

 - 346ثناء ابراهٌم دمحم احمد التجدٌد االول  ، 15979 4/15/2517تارٌخ 25181122 :

 - 347رومانى ؼطاس منصور ؼالى ( مركز الرومانى لخدمات المحمول ) التجدٌد الثانً  ، 1985 25/5/2518تارٌخ :
 25181122برلم 178415
 - 348دمحم دمحم جابر علً التجدٌد الثانً  ، 15982 35/12/2512تارٌخ 25181122 :

برلم 161595

 - 349دمحم دمحم جابر علً التجدٌد الثالث  ، 15983 35/12/2517تارٌخ 25181122 :

برلم 161595
برلم 158828

 - 355دمحم عبداللطٌؾ حماد احمد التجدٌد السادس  ، 15997 29/8/2513تارٌخ 25181125 :
 - 351دمحم عبداللطٌؾ حماد احمد التجدٌد السابع  ، 15998 29/8/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 158828

 - 352وائل ماهر دمحم خضٌرى التجدٌد الثانً  ، 11536 23/11/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 185255

 - 353احمد السٌد دمحم سعٌد التجدٌد الثانً  ، 11543 16/9/2518تارٌخ 25181125 :
 - 354احمد دمحم دٌاب السٌد التجدٌد الثانً  ، 1125 7/8/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 179585
برلم 179238

 - 355مرٌهان دمحم فاروق رمضان التجدٌد االول  ، 11553 15/5/2517تارٌخ 25181125 :
 - 356اٌمن كمال نظٌر بخٌت التجدٌد الثانً  ، 11547 23/12/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 189545
برلم 185432

 - 357احمد عبد العزٌز عبد الحلٌم ٌوسؾ التجدٌد االول  ، 11545 12/6/2511تارٌخ 25181125 :

برلم 171258

 - 358احمد عبد العزٌز عبد الحلٌم ٌوسؾ التجدٌد الثانً  ، 11546 12/6/2516تارٌخ 25181125 :

برلم 171258

 - 359زكرٌا اسماعٌل اسماعٌل التجدٌد الثالث  ، 11554 25/7/2518تارٌخ 25181125 :
ٌ - 365اسر دمحم طوسون دمحم التجدٌد الثانً  ، 11521 6/7/2518تارٌخ 25181125 :
 - 361حسن جاد لاسم التجدٌد الثالث  ، 11538 8/15/2516تارٌخ 25181125 :

برلم 163549

برلم 178885

برلم 158477

 - 362دمحم الزنباعى احمد عبد العال التجدٌد االول  ، 11514 26/11/2512تارٌخ 25181125 :
 - 363دمحم الزنباعى احمد عبد العال التجدٌد االثانً  ، 11515 26/11/2517تارٌخ 25181125 :

برلم 176659
برلم 176659

 - 364فتحى السٌد على عبدالعال التجدٌد الثانً  ، 11539 35/9/2556تارٌخ 25181125 :

برلم 141383

 - 365فتحى السٌد على عبدالعال التجدٌد الثالث  ، 11545 35/9/2511تارٌخ 25181125 :

برلم 141383

 - 366فتحى السٌد على عبدالعال التجدٌد الرابع  ، 11541 35/9/2516تارٌخ 25181125 :

برلم 141383

 - 367محمود دمحم محمود على نصر التجدٌد الثانً  ، 11527 27/5/2517تارٌخ 25181125 :

برلم 174788

 - 368مصطفى مصطفى بدوى الماظ التجدٌد الثانً  ، 11542 17/7/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 179518

 - 369وحٌده صابر حسٌن عبد الجلٌل التجدٌد الثالث  ، 11556 24/9/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 163659

 - 375سعد دمحم سعد على التجدٌد االول  ، 11511 31/5/2515تارٌخ 25181125 :

برلم 185282

 - 371ماجد صادق سٌد احمد التجدٌد السابع  ، 15993 18/15/2518تارٌخ 25181125 :
 - 372م  5صادق اجنسى التجدٌد السابع  ، 15993 18/15/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 159273

برلم 159273
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 - 373احمد محمود عوض فرج التجدٌد الرابع  ، 11532 29/3/2517تارٌخ 25181125 :

برلم 143228

 - 374جون جورج ابراهٌم الالدٌوس التجدٌد االول  ، 11153 24/3/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 191483

 - 375صالح دمحم شمس حسن عثمان تجدٌد سادس  ، 11119 16/12/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 122323

 - 376دمحم ابراهٌم دمحم خلٌل التجدٌد الرابع  ، 11593 31/12/2518تارٌخ 25181126 :
 - 377مصطفى دمحم ابراهٌم التجدٌد الرابع  ، 11554 19/3/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 149575
برلم 146526

 - 378دمحم احمد لراعه سلٌمان  -لراعه للرحالت التجدٌد االول  ، 11154 11/6/2518تارٌخ 25181126 :
191892

برلم

 - 379تم تعدٌل االسم التجارى الى  /دمحم احمد لراعه سلٌمان التجدٌد االول  ، 11154 11/6/2518تارٌخ 25181126 :
برلم 191892
 - 385دمحم رمضان محبوب سلٌم التجدٌد االول  ، 11574 24/4/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 191664

 - 381تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد االول  ، 11557 21/12/1992تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 382تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد الثانً  ، 11558 21/12/1997تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 383تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد الثالث  ، 11559 21/12/2552تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 384تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد الرابع  ، 11565 21/12/2557تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 385تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد الخامس  ، 11561 21/12/2512تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 386تعدٌل االسم التجاري الً  /احمد علً احمد عمر ( مكتبة احمد عمر ) التجدٌد السادس  ، 11562 21/12/2517تارٌخ :
 25181126برلم 122377
 - 387احمد على احمد عمر التجدٌد االول  ، 11557 21/12/1992تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 388احمد على احمد عمر التجدٌد الثانً  ، 11558 21/12/1997تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 389احمد على احمد عمر التجدٌد الثالث  ، 11559 21/12/2552تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 395احمد على احمد عمر التجدٌد الرابع  ، 11565 21/12/2557تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 391احمد على احمد عمر التجدٌد الخامس  ، 11561 21/12/2512تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 392احمد على احمد عمر التجدٌد السادس  ، 11562 21/12/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 122377

 - 393حسٌن اسماعٌل دمحم على التجدٌد الثانً  ، 11114 4/11/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 155275

 - 394عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم التجدٌد االول  ، 11155 24/15/2515تارٌخ 25181126 :
 - 395دمحم شكر دمحم اسماعٌل التجدٌد الرابع  ، 11157 3/11/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 186313

برلم 145228

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

173

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 396عبد السالم السٌد عبد السالم التجدٌد الرابع  ، 11568 22/1/2518تارٌخ 25181126 :
 - 397نصر دمحم علً فرج التجدٌد الثالث  ، 11594 31/12/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 146541

برلم 161612

 - 398حسٌن اسماعٌل دمحم علً التجدٌد الثانً  ، 11113 1/2/2516تارٌخ 25181126 :

برلم 155275

 - 399نشات خلٌل عطا هللا خلٌل التجدٌد الثانً  ، 11158 15/6/2512تارٌخ 25181126 :

برلم 165254

 - 455نشات خلٌل عطا هللا خلٌل التجدٌد الثالث  ، 11159 15/6/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 165254

 - 451حسٌن صالح حسٌن محمود التجدٌد االول  ، 11553 16/12/2517تارٌخ 25181126 :
 - 452لمعى نجٌب سلمون التجدٌد الثامن  ، 11598 6/4/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 195842

برلم 91531
برلم 171746

 - 453احمد شعبان احمد شعبان التجدٌد الثانً  ، 11565 25/7/2516تارٌخ 25181126 :

 - 454مصطفى ابراهٌم دمحم دروٌش مصطفى التجدٌد االول  ، 11573 24/5/2516تارٌخ 25181126 :
 - 455سمٌر عبده عبدالؽنى الصباغ التجدٌد الرابع  ، 11585 27/7/2555تارٌخ 25181126 :

برلم 187394

برلم 114439

 - 456سمٌر عبده عبدالؽنى الصباغ التجدٌد الخامس  ، 11581 27/7/2515تارٌخ 25181126 :

برلم 114439

 - 457سمٌر عبده عبدالؽنى الصباغ التجدٌد السادس  ، 11582 27/7/2515تارٌخ 25181126 :

برلم 114439

برلم 159633

 - 458ابراهٌم دمحم احمد شطاره التجدٌد السابع  ، 11578 23/11/2518تارٌخ 25181126 :

 - 459محمود سمٌر شحاته مصطفى-مصطفى لخدمات النمل التجدٌد االول  ، 11591 17/2/2515تارٌخ 25181126 :
برلم 184161
 - 415عبد الحمٌد محروس عبد الحمٌد دمحم التجدٌد االول  ، 11599 22/5/2516تارٌخ 25181126 :
ٌ - 411اسر للمواد الؽذائٌه الجافه التجدٌد الخامس  ، 1115 4/12/2511تارٌخ 25181126 :

برلم 118526

ٌ - 412اسر للمواد الؽذائٌه الجافه التجدٌد السادس  ، 11111 4/12/2516تارٌخ 25181126 :
 - 413احمد جالل عبدالحمٌد التجدٌد السابع  ، 11556 15/11/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 118526

برلم 159485

 - 414احمد مبرون حسن جمٌل التجدٌد السادس  ، 11586 21/11/2518تارٌخ 25181126 :
 - 415حمٌده احمد فتحى موسى التجدٌد االول  ، 11572 8/7/2515تارٌخ 25181126 :

برلم 186313

برلم 125516

برلم 185654

 - 416احمد دمحم علً احمد العطفً التجدٌد الثالث  ، 11552 7/4/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 162239

ٌ - 417حٌى احمد دمحم عبد الحمٌد التجدٌد الخامس  ، 11575 13/8/2516تارٌخ 25181126 :

برلم 131555

 - 418خالد دمحم عبد اللطٌؾ عبد العال التجدٌد االول  ، 11579 21/1/2518تارٌخ 25181126 :
 - 419حمٌدة عبدالحمٌد احمد على التجدٌد الخامس  ، 11126 7/1/2518تارٌخ 25181127 :

برلم 191593
برلم 133785

 - 425دمحم احمد احمد السكران خامس ، 11187 26/3/2516تارٌخ 25181127 :

برلم 135894

 - 421احمد دمحم شحاته التجدٌد الثالث  ، 11132 15/5/2511تارٌخ 25181127 :

برلم 131128

 - 422احمد دمحم شحاته التجدٌد الرابع  ، 11133 15/5/2516تارٌخ 25181127 :

برلم 131128
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 - 423نجٌب ؼالى فهمى التجدٌد الثانً  ، 11175 16/1/1998تارٌخ 25181127 :

برلم 122625

 - 424نجٌب ؼالى فهمى التجدٌد الثالث  ، 11171 16/1/2553تارٌخ 25181127 :

برلم 122625

 - 425نجٌب ؼالى فهمى التجدٌد الرابع  ، 11172 16/1/2558تارٌخ 25181127 :

برلم 122625

 - 426نجٌب ؼالى فهمى التجدٌد السادس  ، 11174 16/1/2513تارٌخ 25181127 :

برلم 122625

 - 427كمال عبد الحمٌد محمود اسماعٌل (الكمال للخراطه والتورٌدات) التجدٌد الثانً  ، 11138 28/9/2516تارٌخ :
 25181127برلم 172376
 - 428عبد العال دمحم عبد العال السعدنى التجدٌد الثانً  ، 11128 28/2/2518تارٌخ 25181127 :
 - 429خمٌس احمد حسٌن دٌاب التجدٌد الثانً  ، 11153 29/9/2518تارٌخ 25181127 :

برلم 179693

 - 435ام هاشم ابراهٌم حسن ابراهٌم التجدٌد االلو  ، 11158 24/8/2515تارٌخ 25181127 :
 - 431اشرؾ فاروق رزق هللا التجدٌد الثانً  ، 11191 21/4/2518تارٌخ 25181127 :
 - 432دمحم احمد دمحم شاهٌن اول ، 11186 11/5/2514تارٌخ 25181127 :

برلم 177518

برلم 185963

برلم 178575

برلم 181781

 - 433محمود السٌد محمود سٌد احمد التجدٌد االول  ، 11156 23/12/2514تارٌخ 25181127 :

برلم 183686

 - 434مصطفى محمود احمد اسماعٌل التجدٌد االول  ، 11161 5/12/2518تارٌخ 25181127 :

برلم 192571
برلم 185465

 - 435احمد عادل احمد عبد الواحد التجدٌد االول  ، 11142 17/6/2515تارٌخ 25181127 :

 - 436عبد العزٌز عبد المنعم على الصؽٌر التجدٌد الثانً  ، 11147 8/6/2518تارٌخ 25181127 :
 - 437صالح الدٌن دمحم حسن حسن التجدٌد السادس  ، 11169 3/11/2514تارٌخ 25181127 :

برلم 178573

برلم 112488

 - 438حمدى على زٌن العابدٌن حسن على التجدٌد االول  ، 12529 2515-5-35تارٌخ 25181127 :
 - 439مارتن مكرم عزٌز حنا مٌخائٌل التجدٌد الثانً  ، 11144 15/15/2517تارٌخ 25181127 :
 - 445حسن ابراهٌم دمحم علٌوه التجدٌد السادس  ، 11136 25/11/2518تارٌخ 25181127 :
 - 441انور حسنٌن على التجدٌد التاسع  ، 11145 6/8/2516تارٌخ 25181127 :

برلم 176156

برلم 125515

برلم 67876

 - 442حسن ابراهٌم دمحم علٌوه التجدٌد الرابع  ، 11143 22/6/2518تارٌخ 25181127 :
 - 443فوزٌه بدر دمحم بدر التجدٌد الثانً  ، 11159 27/8/2517تارٌخ 25181127 :

برلم 185248

برلم 125515

برلم 175755

 - 444نوران عبد المادر عبد الحمٌد التجدٌد االول  ، 11179 19/8/2554تارٌخ 25181127 :

برلم 151676

 - 445نوران عبد المادر عبد الحمٌد التجدٌد الثانً  ، 11185 19/8/2559تارٌخ 25181127 :

برلم 151676

 - 446نوران عبد المادر عبد الحمٌد التجدٌد الثالث  ، 11181 19/8/2514تارٌخ 25181127 :

برلم 151676

 - 447خمٌس النحاس فولى فرؼلى احمد التجدٌد الثانً  ، 11155 5/6/2517تارٌخ 25181127 :
 - 448اٌمن حنفى محمود حسن التجدٌد الثانً  ، 11235 15/11/2517تارٌخ 25181128 :
 - 449ناصر عوض حسٌن عوض التجدٌد االول  ، 11226 12/6/2517تارٌخ 25181128 :

برلم 174953

برلم 176553
برلم 189714
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برلم 179555

 - 455حنان دمحم اسماعٌل لبارى التجدٌد الثانً  ، 11247 16/7/2518تارٌخ 25181128 :
ٌ - 451اسر دمحم حسن صالح التجدٌد الثانً  ، 11228 23/15/2512تارٌخ 25181128 :

برلم 161194

ٌ - 452اسر دمحم حسن صالح التجدٌد الثالث  ، 11229 23/15/2517تارٌخ 25181128 :

برلم 161194
برلم 192545

 - 453حموده عبد الوهاب دمحم الكرداوى التجدٌد االول  ، 11259 2/12/2518تارٌخ 25181128 :

 - 454تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /الهندسٌة للصناعات الدلٌمة التجدٌد االول  ، 11259 2/12/2518تارٌخ 25181128 :
برلم 192545
 - 455عبد السالم أحمد عبد السالم حسنٌن التجدٌد االول  ، 11197 11/2/2514تارٌخ 25181128 :
 - 456دمحم عبد الرسول ضاحى دمحم التجدٌد االول  ، 11236 13/12/2516تارٌخ 25181128 :
 - 457رمضان على فرؼلى التجدٌد السادس  ، 11199 24/12/2518تارٌخ 25181128 :

برلم 188525

برلم 125873

 - 458جرجس عزٌز شحاته موسى التجدٌد الثانً  ، 11232 25/15/2518تارٌخ 25181128 :
 - 459عزه احمد على احمد التجدٌد الثانً  ، 11211 22/4/2517تارٌخ 25181128 :
 - 465مسعود احمد دمحم التجدٌد السابع  ، 11192 4/5/2518تارٌخ 25181128 :

برلم 185922

برلم 179813

برلم 174346

برلم 157752

 - 461عبدالعال محمود على لاسم التجدٌد الثالث  ، 11215 29/12/2551تارٌخ 25181128 :

برلم 118745

 - 462عبدالعال محمود على لاسم التجدٌد الرابع  ، 11216 29/12/2556تارٌخ 25181128 :

برلم 118745

 - 463عبدالعال محمود على لاسم التجدٌد الخامس  ، 11217 29/12/2511تارٌخ 25181128 :

برلم 118745

 - 464عبدالعال محمود على لاسم التجدٌد السادس  ، 11218 29/12/2516تارٌخ 25181128 :

برلم 118745

 - 465دمحم احمد مرسى دمحم التجدٌد االول  ، 11213 2/8/2515تارٌخ 25181128 :

برلم 185816

 - 466سعٌد حسن دمحم مرسى التجدٌد االول  ، 11255 12/12/2518تارٌخ 25181128 :

برلم 192621

 - 467اٌمن سمٌر لبٌب هرمٌنا التجدٌد الثانً  ، 11276 15/7/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 175355

 - 468ابراهٌم حسن على عٌسى التجدٌد الثانً  ، 11288 13/7/2516تارٌخ 25181129 :
 - 469مدحت روفائٌل عدلً التجدٌد االول  ، 11265 12/1/2514تارٌخ 25181129 :

برلم 171636

برلم 185594

 - 475السٌد حمٌده فتح هللا احمد التجدٌد الثانً  ، 11281 3/8/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 179171
برلم 163988

 - 471احمد دمحم حسٌن عبد الرحٌم التجدٌد الثالث  ، 11295 12/11/2518تارٌخ 25181129 :

 - 472العٌسى لمطع ؼٌار السٌارات  -ابراهٌم حسن على عٌسى التجدٌد االول  ، 11288 9/9/2518تارٌخ 25181129 :
برلم 171636
 - 473عدل الى  /حسن محمود حسن مرسى مزروعة التجدٌد التاسع  ، 11282 6/8/2517تارٌخ 25181129 :
76182
 - 474حسن محمود حسن مرسى التجدٌد التاسع  ، 11282 6/8/2517تارٌخ 25181129 :
 - 475فاروق سلمٌن دمحم مهران التجدٌد الخامس  ، 11277 12/9/2512تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 76182
برلم 121327
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 - 476فاروق سلمٌن دمحم مهران التجدٌد السادس  ، 11278 12/9/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 121327

 - 477دمحم ممدوح السٌد معبد التجدٌد االول  ، 11263 13/6/2512تارٌخ 25181129 :

برلم 175555

 - 478دمحم ممدوح السٌد معبد التجدٌد الثانً  ، 11264 13/6/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 175555

 - 479عدل االسم التجارى الى /المؽربى لتأجٌر المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر-عبد الساتر مؽربى دمحم احمد التجدٌد األول فى
 ، 11312 13/15/2518تارٌخ  25181129 :برلم 192332
 - 485عبد الساتر مؽربى دمحم احمد-المؽربى لتأجٌر المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر التجدٌد األول فى ، 11312 13/15/2518
تارٌخ  25181129 :برلم 192332
 - 481صٌدلٌه العربى التجدٌد السابع  ، 11265 25/15/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 85311

 - 482صٌدلٌه العربى التجدٌد الثامن  ، 11266 25/15/2515تارٌخ 25181129 :

برلم 85311

 - 483صٌدلٌة د 5فاطمه  -فاطمه دمحم طه حسن العزب تجدٌد اول  ، 11296 15/12/2511تارٌخ 25181129 :
172957

برلم

 - 484صٌدلٌة د 5فاطمه  -فاطمه دمحم طه حسن العزب تجدٌد ثانى  ، 11297 15/12/2516تارٌخ 25181129 :
172957

برلم

 - 485سمٌر عبد العزٌز مصطفى رزق التجدٌد االول  ، 11275 2/1/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 131564

 - 486لرطبة لتجارة وتوزٌع االدوٌة  -عادل حلمى عبد السالم على الفار التجدٌد االول  ، 11295 12/9/2518تارٌخ :
 25181129برلم 192212
ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم احمد رفاعى واسالم احمد رفاعى وشركاهم التجدٌد الثانً  ، 15179 25/11/2518تارٌخ 25181151 :
179855
 - 2مصطفى عبد الرازق حماد عبد العال وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 15165 13/15/2514تارٌخ 25181151 :
166627
 - 3مازن العمراوى وشركاه التجدٌد السادس  ، 15167 7/11/2518تارٌخ 25181151 :

برلم

برلم

برلم 125375

ٌ - 4عدل االسم التجارى للشركة لٌصبح  /شركة مازٌنار للسٌاحة  -دمحم مازن العمراوى وشركاه التجدٌد السادس 7/11/2518
 ، 15167تارٌخ  25181151 :برلم 125375
 - 5السٌد خلٌفه الؽرباوى وأخوته التجدٌد السابع  ، 15164 3/11/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 159431

 - 6السٌد خلٌفه الؽرباوى وأخوته التجدٌد السابع  ، 15164 3/11/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 159431

 - 7عبدالكرٌم ابراهٌم مجاهد وشرٌكه التجدٌد الخامس  ، 15175 4/12/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 135352

 - 8عدل /عبدالكرٌم ابراهٌم مجاهد وشركاه التجدٌد الخامس  ، 15175 4/12/2518تارٌخ 25181151 :
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 - 9ناظم نور الدٌن واوالده التجدٌد الثالث  ، 15176 14/9/2518تارٌخ 25181151 :

برلم 163512

 - 15شركه الفنار للمنظفات (احمد مهدى منسى ودمحم مهدى منسى) تجدٌد خامس  ، 15226 2515/ 5/ 31تارٌخ :
 25181154برلم 129435
 - 11سعٌد لٌدس شنوده وشركاه التجدٌد السابع  ، 15251 9/5/2513تارٌخ 25181154 :

برلم 78559

 - 12سعٌد لٌدس شنوده وشركاه التجدٌد الثامن  ، 15252 9/5/2518تارٌخ 25181154 :

برلم 78559

 - 13تعدٌل االسم التجاري لٌصبح ٌ /ونان للدس شنوده وشرٌكه التجدٌد السابع  ، 15251 9/5/2513تارٌخ 25181154 :
برلم 78559
 - 14تعدٌل االسم التجاري لٌصبح ٌ /ونان للدس شنوده وشرٌكه التجدٌد الثامن  ، 15252 9/5/2518تارٌخ 25181154 :
برلم 78559
 - 15صبحى صابر عبدالرحمن حصان وشركاه تجدٌد رابع  ، 1519 2518/ 9/ 28تارٌخ 25181154 :

برلم 148489

 - 16االشراؾ موتورز( السٌد على ودمحم على دمحم حسن ) تجدٌد رابع  ، 1255 2518/ 12/ 7تارٌخ 25181154 :
149362

برلم

 - 17االشراؾ موتورز( السٌد على ودمحم على دمحم حسن ) تجدٌد رابع  ، 1255 2518/ 12/ 7تارٌخ 25181154 :
149362

برلم

 - 18دمحم عبد المادر دمحم دمحم وشرٌكه عبد المادر دمحم دمحم تجدٌد اول  ، 15235 2511/ 3/ 9تارٌخ 25181154 :
175325
 - 19دمحم عبد المادر دمحم دمحم وشرٌكه عبد المادر دمحم دمحم ثانى ، 15257 9/3/2516تارٌخ 25181154 :
 - 25عبدالمادر دمحم دمحم وشرٌكه دمحم عبدالمادر دمحم تجدٌد اول  ، 15235 2511/ 3/ 9تارٌخ 25181154 :
 - 21عبدالمادر دمحم دمحم وشرٌكه دمحم عبدالمادر دمحم ثانى ، 15257 9/3/2516تارٌخ 25181154 :

برلم

برلم 175325
برلم 175325

برلم 175325

 - 22شركه ابو كلٌله لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ جمٌع المواد الؽذائٌه  -دمحم ربٌع ابو كلٌله وشركا تجدٌد ثالث 15216 2559/ 7/ 7
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 136461
 - 23شركه ابو كلٌله لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ جمٌع المواد الؽذائٌه  -دمحم ربٌع ابو كلٌله وشركا تجدٌد رابع 15217 2514/ 7/ 7
 ،تارٌخ  25181154 :برلم 136461
 - 24طه عبد الؽنى السٌد وشركاه التجدٌد التاسع  ، 15351 6/8/2516تارٌخ 25181155 :

برلم 72858

 - 25ورثه  /طه عبدالؽنى  -عبدالنعٌم طه عبد الؽنى وشركاه التجدٌد التاسع  ، 15351 6/8/2516تارٌخ 25181155 :
برلم 72858
 - 26شركه المكرم -لالجهزه الكهربائٌه "توفٌك ٌوسؾ واوالده" تجدٌد اول  ، 15267 2517/ 2/ 16تارٌخ 25181155 :
برلم 188934
 - 27ال ٌوجد تجدٌد اول  ، 15267 2517/ 2/ 16تارٌخ 25181155 :

برلم 188934

 - 28شركه الشرٌؾ لتجاره لطع ؼٌار السٌارات احمد صبحً الشرٌؾ وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15281 18/11/2518تارٌخ :
 25181155برلم 164526
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 - 29شركه الشرٌؾ لمطع ؼٌار السٌارات -احمد صبحً دمحم الشرٌؾ وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15281 18/11/2518تارٌخ :
 25181155برلم 164526
 - 35عدل اسم الشركه لٌصبح /شركه الشرٌؾ لمطع ؼٌار السٌارات-دمحم احمد صبحى الشرٌؾ وشركاه التجدٌد الثالث
 ، 15281 18/11/2518تارٌخ  25181155 :برلم 164526
 - 31شركه المكرم -لالجهزه الكهربائٌه " توفٌك ٌوسؾ واوالده " اول ، 15217 16/2/2517تارٌخ 25181155 :
188934

برلم

ٌ - 32عدل االسم التجارى للشركه لٌصبح  /مرٌم شنوده جندى عبد الملن وشرٌكها مع بماء السمه التجارٌه كما ( سنوب للسٌاحه )
تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ  25181156 :برلم 158294
ٌ - 33عدل االسم التجارى للشركه لٌصبح  /مرٌم شنوده جندى عبد الملن وشرٌكها مع بماء السمه التجارٌه كما ( سنوب للسٌاحه )
تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ  25181156 :برلم 158294
ٌ - 34عدل االسم التجارى للشركه لٌصبح  /مرٌم شنوده جندى عبد الملن وشرٌكها مع بماء السمه التجارٌه كما ( سنوب للسٌاحه )
تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ  25181156 :برلم 158294
 - 35احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 36احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 37احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 38شركة سنوب للسٌاحه مٌشٌل هبر وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 39شركة سنوب للسٌاحه مٌشٌل هبر وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 45شركة سنوب للسٌاحه مٌشٌل هبر وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 41شركة سنوب للسٌاحة احمد احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 42شركة سنوب للسٌاحة احمد احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 43شركة سنوب للسٌاحة احمد احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :
158294

برلم

 - 44سنوب للسٌاحه 5احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 45سنوب للسٌاحه 5احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 46سنوب للسٌاحه 5احمد حماده وشركاه تجدٌد سابع  ، 15357 2518/ 6/ 35تارٌخ 25181156 :

برلم 158294

 - 47مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد السادس  ، 15375 25/11/2551تارٌخ  25181157 :برلم 66313
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 - 48مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد السادس  ، 15375 25/11/2551تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 49مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد السابع  ، 15376 25/11/2556تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 55مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد السابع  ، 15376 25/11/2556تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 51مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد الثامن  ، 15377 25/11/2511تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 52مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد الثامن  ، 15377 25/11/2511تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 53مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد التاسع  ، 15378 25/11/2516تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 54مطابع نانى وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه -مجدى وخالد السٌد عبده ابو النصر وشركاه
التجدٌد التاسع  ، 15378 25/11/2516تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 55مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السادس  ، 15375 25/11/2551تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 56مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السادس  ، 15375 25/11/2551تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 57مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السابع  ، 15376 25/11/2556تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 58مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السابع  ، 15376 25/11/2556تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 59مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الثامن  ، 15377 25/11/2511تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 65مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الثامن  ، 15377 25/11/2511تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 61مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد التاسع  ، 15378 25/11/2516تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 62مطبعه و مصنع كراسات نانً  -السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد التاسع  ، 15378 25/11/2516تارٌخ :
 25181157برلم 66313
 - 63مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السادس
 ، 15375 25/11/2551تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 64مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السادس
 ، 15375 25/11/2551تارٌخ  25181157 :برلم 66313
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 - 65مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السابع
 ، 15376 25/11/2556تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 66مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد السابع
 ، 15376 25/11/2556تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 67مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الثامن
 ، 15377 25/11/2511تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 68مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الثامن
 ، 15377 25/11/2511تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 69مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد التاسع
 ، 15378 25/11/2516تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 75مطابع نانً وزؼلول لصناعة الكراسات والعلب وطباعة االوفست الملونه-السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد التاسع
 ، 15378 25/11/2516تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 71احمد لبارى وشرٌكه  /رفعت المبارى دمحم تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :
124477

برلم

 - 72احمد لبارى وشرٌكه  /رفعت المبارى دمحم تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :
124477

برلم

 - 73احمد لبارى وشرٌكه  /رفعت المبارى دمحم تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :
124477

برلم

 - 74احمد لبارى وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 75احمد لبارى وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 76احمد لبارى وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 77رفعت المباري دمحم عوٌس وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 78رفعت المباري دمحم عوٌس وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 79رفعت المباري دمحم عوٌس وشركاه تجدٌد سادس  ، 15457 2518/ 8/ 11تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 85ورثه فوزى عٌاد تادرس  -سمٌر فوزى عٌاد تادرس وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15416 1/2/2515تارٌخ 25181157 :
برلم 153182
 - 81احمد لبارى و شركاة تجدٌد خامس  ، 15458 2517/ 15/ 1تارٌخ 25181157 :

برلم 124477

 - 82رجب صابر عبد المعطى دروٌش وشركاه تجدٌد اول  ، 15455 2518/ 3/ 12تارٌخ 25181157 :

برلم 191415

 - 83دمحم دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 15395 23/15/2559تارٌخ 25181157 :

برلم 152326

 - 84دمحم دمحم دمحم الشافعى وشرٌكه التجدٌد الثالث  ، 15396 23/15/2514تارٌخ 25181157 :

برلم 152326

 - 85شركة الفتح لالستثمارات العمارٌة التجدٌد السادس  ، 15399 28/3/2518تارٌخ 25181157 :
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 - 86شركه اسكندرٌه العمال البناء والصناعات الخشبٌه -محمود دمحم محمود ابو شوشه وشركاه التجدٌد الثانً 6/3/2554
 ، 15447تارٌخ  25181157 :برلم 135948
 - 87شركه اسكندرٌه العمال البناء والصناعات الخشبٌه -محمود دمحم محمود ابو شوشه وشركاه تجدٌد ثالث 2559/ 3/ 6
 ، 15448تارٌخ  25181157 :برلم 135948
 - 88شركه اسكندرٌه العمال البناء والصناعات الخشبٌه -محمود دمحم محمود ابو شوشه وشركاه تجدٌد رابع 2514/ 3/ 6
 ، 15449تارٌخ  25181157 :برلم 135948
 - 89اشرؾ السٌد على وشركاه لبٌع الكتب والخردوات تجدٌد رابع  ، 15414 2515/ 5/ 17تارٌخ 25181157 :
138157

برلم

 - 95شركة التكامل لتداول االوراق المالٌة وامسان السجالت ( شركه مساهمه مصرٌه ) تجدٌد رابع ، 15415 2517/ 5/ 26
تارٌخ  25181157 :برلم 143754
 - 91مطابع نانً وزؼلول الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد االول 14/7/2551
 ، 15379تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 92مطابع نانً وزؼلول الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الثانً 14/7/2556
 ، 15385تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 93مطابع نانً وزؼلول الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الرابع 14/7/2511
 ، 15381تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 94مطابع نانً وزؼلول الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابو النصر وشركاه التجدٌد الرابع 14/7/2516
 ، 15382تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 95ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 15379 14/7/2551تارٌخ 25181157 :

برلم 66313

 - 96ال ٌوجد التجدٌد الثانً  ، 15385 14/7/2556تارٌخ 25181157 :

برلم 66313

 - 97ال ٌوجد التجدٌد الرابع  ، 15381 14/7/2511تارٌخ 25181157 :

برلم 66313

 - 98ال ٌوجد التجدٌد الرابع  ، 15382 14/7/2516تارٌخ 25181157 :

برلم 66313

 - 99دمحم احمد البراوى وشركاه تجدٌد سادس  ، 15459 2517/ 6/ 24تارٌخ 25181157 :

برلم 125592

 - 155عادل رزق وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 15412 2559/ 7/ 4تارٌخ 25181157 :

برلم 154613

 - 151عادل رزق وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 15411 2514/ 7/ 4تارٌخ 25181157 :

برلم 154613

 - 152دمحم لطفى حامد دمحم وشركاه تجدٌد اول  ، 15453 2553/ 12/ 23تارٌخ 25181157 :

برلم 149555

 - 153دمحم لطفى حامد دمحم وشركاه تجدٌد ثانى  ، 15454 2558/ 12/ 23تارٌخ 25181157 :

برلم 149555

 - 154دمحم لطفى حامد دمحم وشركاه تجدٌد ثالث فى  ، 15455 2513/ 12/ 23تارٌخ 25181157 :
 - 155دمحم لطفى حامد دمحم وشركاه تجدٌد رابع  ، 15423 2518/ 12/ 23تارٌخ 25181157 :

برلم 149555

برلم 149555

 - 156مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد االول 2/2/1992
 ، 15383تارٌخ  25181157 :برلم 66313
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 - 157مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد الثانً 2/2/1997
 ، 15384تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 158مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد الثالث 2/2/2552
 ، 15385تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 159مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد الرابع 2/2/2557
 ، 15386تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 115مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد الخامس
 ، 15387 2/2/2512تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 111مطابع نانى وزؼلول لصناعه الكراسات والعلب وطباعه االوفست الملونه السٌد عبده ابوالنصر التجدٌد السادس
 ، 15388 2/2/2517تارٌخ  25181157 :برلم 66313
 - 112شركة ابٌدوس البحرٌة (عبد الفتاح عبد الرحٌم محمود الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ :
 25181157برلم 92715
 - 113شركة ابٌدوس البحرٌة (عبد الفتاح عبد الرحٌم محمود الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ :
 25181157برلم 92715
 - 114شركة ابٌدوس البحرٌة ( احمد عبد الفتاح الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ 25181157 :
92715

برلم

 - 115شركة ابٌدوس البحرٌة ( احمد عبد الفتاح الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ 25181157 :
92715

برلم

 - 116شركة ابٌدوس البحرٌة ( دمحم حسن عٌدة خلٌل وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ 25181157 :
92715

برلم

 - 117شركة ابٌدوس البحرٌة ( دمحم حسن عٌدة خلٌل وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ 25181157 :
92715

برلم

 - 118تعدل الى شركة ابٌدوس البحرٌة ( احمد عبد الفتاح الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ :
 25181157برلم 92715
 - 119تعدل الى شركة ابٌدوس البحرٌة ( احمد عبد الفتاح الشافعى وشركاة ) ثامن ، 15462 25/12/2518تارٌخ :
 25181157برلم 92715
 - 125شركه النٌل للمشروعات والتجاره (ش.م.م) التجدٌد االول  ، 15494 2/12/2517تارٌخ 25181158 :
119254
 - 121ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 15494 2/12/2517تارٌخ 25181158 :

برلم

برلم 119254

 - 122خالد عبدالحمٌد احمد معوض ٌعموب وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15525 3/5/2518تارٌخ 25181158 :
162414

برلم

ٌ - 123عدل االسم التجارى الى (شركه اوالد عبد الحمٌد ٌعموب لالجهزه الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه) التجدٌد الثالث
 ، 15525 3/5/2518تارٌخ  25181158 :برلم 162414
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 - 124شركه مصطفً دمحم خضر وولده لتجاره االدوات المنزلٌه التجدٌد الثانً  ، 15517 18/1/2513تارٌخ 25181158 :
برلم 161736
 - 125شركه مصطفً دمحم خضر وولده لتجاره االدوات المنزلٌه التجدٌد الثانً  ، 15517 18/1/2513تارٌخ 25181158 :
برلم 161736
 - 126شركه مصطفً دمحم خضر وولده لتجاره االدوات المنزلٌه التجدٌد الثالث  ، 15518 18/1/2518تارٌخ 25181158 :
برلم 161736
 - 127شركه مصطفً دمحم خضر وولده لتجاره االدوات المنزلٌه التجدٌد الثالث  ، 15518 18/1/2518تارٌخ 25181158 :
برلم 161736
 - 128تعدٌل اسم الشركه لٌصبح " /شركه ورثه  /مصطفى دمحم دمحم خضر-حسن مصطفى دمحم دمحم خضر وشركاه " التجدٌد الثانً
 ، 15517 18/1/2513تارٌخ  25181158 :برلم 161736
 - 129تعدٌل اسم الشركه لٌصبح " /شركه ورثه  /مصطفى دمحم دمحم خضر-حسن مصطفى دمحم دمحم خضر وشركاه " التجدٌد الثانً
 ، 15517 18/1/2513تارٌخ  25181158 :برلم 161736
 - 135تعدٌل اسم الشركه لٌصبح " /شركه ورثه  /مصطفى دمحم دمحم خضر-حسن مصطفى دمحم دمحم خضر وشركاه " التجدٌد الثالث
 ، 15518 18/1/2518تارٌخ  25181158 :برلم 161736
 - 131تعدٌل اسم الشركه لٌصبح " /شركه ورثه  /مصطفى دمحم دمحم خضر-حسن مصطفى دمحم دمحم خضر وشركاه " التجدٌد الثالث
 ، 15518 18/1/2518تارٌخ  25181158 :برلم 161736
 - 132على حسن السٌد حسن وشركاءهم العمال الحداده التجدٌد االول  ، 15475 3/1/2554تارٌخ 25181158 :
149598

برلم

 - 133على حسن السٌد حسن وشركاءهم العمال الحداده التجدٌد الثانً  ، 15476 3/1/2559تارٌخ 25181158 :
149598

برلم

 - 134على حسن السٌد حسن وشركاءهم العمال الحداده التجدٌد الثالث  ، 15477 3/1/2514تارٌخ 25181158 :
149598

برلم

 - 135مٌناركو لتجاره االجهزه المنزلٌه  -عاطؾ لطفى وشرٌكه التجدٌد السادس  ، 15555 28/3/2518تارٌخ 25181158 :
برلم 123363
 - 136شركه النٌل للمشروعات والتجاره (ش.م.م) التجدٌد السادس  ، 15492 11/2/2517تارٌخ 25181158 :
119254
 - 137الٌوجد التجدٌد السادس  ، 15492 11/2/2517تارٌخ 25181158 :

برلم

برلم 119254

 - 138زهٌره محد عبد العزٌز على و شركاها التجدٌد االول  ، 15525 3/9/2514تارٌخ 25181158 :

برلم 182882

 - 139تعدل الى دار االٌمان لفصل االلوان احمد حسٌن عطٌة وشرٌكة التجدٌد الثالث  ، 15519 31/5/2515تارٌخ :
 25181158برلم 154315
 - 145شركه النٌل للمشروعات والتجاره(ش.م.م) التجدٌد االول  ، 15493 12/5/2518تارٌخ 25181158 :
119254
 - 141ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 15493 12/5/2518تارٌخ 25181158 :

برلم

برلم 119254
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 - 142دار االٌمان لفصل االلوان دمحم صبحى دمحم الجعرانى وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15519 31/5/2515تارٌخ 25181158 :
برلم 154315
 - 143تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/مصطفى دمحم دمحم متولى وشركاه التجدٌد االول  ، 15471 28/11/2518تارٌخ :
 25181158برلم 192511
برلم 192511

 - 144دعاء اسامة دمحم عثمان وشركاؤها التجدٌد االول  ، 15471 28/11/2518تارٌخ 25181158 :

 - 145تعدٌل االسم التجارى للشركه الى ٌ /حًٌ حسن دمحم مصطفً وشركاه التجدٌد االول  ، 15471 28/11/2518تارٌخ :
 25181158برلم 192511
 - 146طلعت على مهدى سالم وشركاه التجدٌد الثانً  ، 15478 2/15/2517تارٌخ 25181158 :

برلم 176587

 - 147الٌكس ٌوستون حسٌن دمحم حسٌن وشركاه التجدٌد الثانً  ، 15472 18/15/2514تارٌخ 25181158 :
166652

برلم

 - 148احمد عزت دمحم دمحم فرحات وشرٌكه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 149احمد عزت دمحم دمحم فرحات وشرٌكه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 155احمد عزت دمحم دمحم فرحات وشرٌكه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 151عزت دمحم فرحات وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 152عزت دمحم فرحات وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 153عزت دمحم فرحات وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15475 16/6/2518تارٌخ 25181158 :

برلم 162767

 - 154شركة روٌال كونسا لتانسى  Royal Consultancyاحمد جمال وشرٌكه تجدٌد اول  ، 15533 2517/ 12/ 27تارٌخ :
 25181111برلم 195949
 - 155الشركه الدولٌه للنمل واالعمال الجمركٌه ( ابراهٌم عبد المعٌن ) تجدٌد خامس  ، 15561 2518/ 9/ 23تارٌخ :
 25181111برلم 134971
 - 156الشركه الدولٌه للنمل واالعمال الجمركٌه واالستٌراد والتصدٌر ( ابراهٌم عبد المعٌن حسن احمد وشركاه ) تجدٌد خامس
 ، 15561 2518/ 9/ 23تارٌخ  25181111 :برلم 134971
 - 157منصور عبد الاله على عمر و شركاه تجدٌد رابع  ، 15563 2517/ 11/ 25تارٌخ 25181111 :

برلم 145428

 - 158منصور عبد الاله على عمر و شركاه تجدٌد رابع  ، 15563 2517/ 11/ 25تارٌخ 25181111 :

برلم 145428

 - 159ورثة حسٌن عبدالمنعم دوٌدار -نور الهدى عبدالمادر دوٌدار وشركاها تجدٌد سابع  ، 15534 2518/ 12/ 7تارٌخ :
 25181111برلم 159773
 - 165شركه االطباء للصرافه ش 5م5م التجدٌد الثالث  ، 15557 22/2/2513تارٌخ 25181111 :

برلم 131826

 - 161شركه االطباء للصرافه ش 5م5م التجدٌد الرابع  ، 15558 22/2/2518تارٌخ 25181111 :

برلم 131826

 - 162شركه االطباء للصرافه ش5م5م التجدٌد الثالث  ، 15555 22/2/2513تارٌخ 25181111 :

برلم 131826

 - 163شركه االطباء للصرافه ش5م5م التجدٌد الرابع  ، 15556 22/2/2518تارٌخ 25181111 :

برلم 131826

 - 164شركة الوادى لحلٌج االلطان التجدٌد التاسع  ، 15615 25/11/2518تارٌخ 25181112 :

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

برلم 79567
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 - 165عدل الى شركة مساهمة مصرٌة تابعة لمطاع االعمال بالمانون  253لسنة  1995التجدٌد التاسع ، 15615 25/11/2518
تارٌخ  25181112 :برلم 79567
 - 166شركة الوادى لحلٌج االلطان احدى شركات وزارة التجارة التجدٌد التاسع  ، 15615 25/11/2518تارٌخ 25181112 :
برلم 79567
 - 167شركة الوادى للتجارة وحلٌج االلطان شركة تابعة مساهمة مصرٌة متمتعة بالجنسٌة المصرٌة ( ش 5ت 5م 5م ) 5التجدٌد
التاسع  ، 15615 25/11/2518تارٌخ  25181112 :برلم 79567
 - 168محمود دمحم عثمان وشرٌكته التجدٌد الثانً  ، 15574 24/9/2515تارٌخ 25181112 :

برلم 154484

 - 169محمود دمحم عثمان وشرٌكته التجدٌد الثالث  ، 15575 24/9/2515تارٌخ 25181112 :

برلم 154484

 - 175عدل الً  /مصنع الوفاء للنسٌج ( محمود دمحم عثمان وشرٌكته ) التجدٌد الثانً  ، 15574 24/9/2515تارٌخ :
 25181112برلم 154484
 - 171عدل الً  /مصنع الوفاء للنسٌج ( محمود دمحم عثمان وشرٌكته ) التجدٌد الثالث  ، 15575 24/9/2515تارٌخ :
 25181112برلم 154484
 - 172شركه اوالد العدوى تجدٌد سادس  ، 15585 2518/ 5/ 14تارٌخ 25181112 :

برلم 123842

 - 173تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /ورثة رمضان دمحم نصر عنهم  /حسام الدٌن رممضان دمحم نصر وشركاه التجدٌد الخامس
 ، 15624 13/15/2515تارٌخ  25181112 :برلم 135559
 - 174رمضان دمحم نصر وشركاه التجدٌد الخامس  ، 15624 13/15/2515تارٌخ 25181112 :

برلم 135559

 - 175احمد عطٌة احمد الهواوى وشرٌكه دمحم عطٌة احمد الهواوى تجدٌد ثانى  ، 15657 2511/ 7/ 28تارٌخ 25181112 :
برلم 157753
 - 176احمد عطٌة احمد الهواوى وشرٌكه دمحم عطٌة احمد الهواوى تجدٌد ثالث  ، 15658 2516/ 7/ 28تارٌخ 25181112 :
برلم 157753
 - 177عاطؾ عدلى عبد العال وشرٌكه التجدٌد االول  ، 15688 28/8/2516تارٌخ 25181113 :

برلم 188551

 - 178شركة صباؼى برج العرب ( بادٌكو) دمحم اسماعٌل دمحم وشركاه التجدٌد الخامس  ، 15684 31/15/2518تارٌخ :
 25181113برلم 135152
 - 179سٌد سعٌد السٌد السنباوي وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر التجدٌد الثانً  ، 15643 12/15/2515تارٌخ 25181113 :
برلم 169323
 - 185شركة سٌد سعٌد السٌد السنباوى وشرٌكه لالستٌراد والتصدٌر وتجارة السٌارات التجدٌد الثانً ، 15643 12/15/2515
تارٌخ  25181113 :برلم 169323
 - 181دمحم عبد العال دمحم وشرٌكه التجدٌد االول  ، 15689 5/5/2518تارٌخ 25181113 :

برلم 191752

 - 182مدحت عوٌضه و شركاه التجدٌد الثالث  ، 15732 28/1/2517تارٌخ 25181114 :

برلم 159265

 - 183السٌد دمحم فرؼلى وشركاه التجدٌد العاشر  ، 15733 22/4/2517تارٌخ 25181114 :

برلم 59282

 - 184محسن زكى ابراهٌم وشركاه التجدٌد العاشر  ، 15733 22/4/2517تارٌخ 25181114 :

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع
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 - 185شركه النصر لبٌع الخردوات وتجاره الحلً التملٌدٌه-محسن زكً ابراهٌم وشركاه التجدٌد العاشر ، 15733 22/4/2517
تارٌخ  25181114 :برلم 59282
 - 186شوزان ابراهٌم السٌد وشرٌكها التجدٌد الثانً  ، 15712 3/1/2515تارٌخ 25181114 :

برلم 167148

 - 187تعدٌل االسم التجاري الً  /محمصه ولٌم و شرٌكه التجدٌد الخامس  ، 15693 25/1/2517تارٌخ 25181114 :
برلم 132341
 - 188محمصه ولٌم رمزى وشركاه التجدٌد الخامس  ، 15693 25/1/2517تارٌخ 25181114 :

برلم 132341

 - 189مصطفى احمد وحسن مصطفى المرنجوز التجدٌد السادس  ، 15752 11/5/2555تارٌخ 25181114 :
91275

برلم

 - 195مصطفى احمد وحسن مصطفى المرنجوز التجدٌد السابع  ، 15753 11/5/2515تارٌخ 25181114 :
91275

برلم

 - 191مصطفى احمد وحسن مصطفى المرنجوز التجدٌد الثامن  ، 15754 11/5/2515تارٌخ 25181114 :
91275

برلم

برلم

 - 192عدل الى  /مصطفى احمد دمحم المرنجوز وشركاه التجدٌد السادس  ، 15752 11/5/2555تارٌخ 25181114 :
91275
 - 193عدل الى  /مصطفى احمد دمحم المرنجوز وشركاه التجدٌد السابع  ، 15753 11/5/2515تارٌخ 25181114 :
91275

برلم

 - 194عدل الى  /مصطفى احمد دمحم المرنجوز وشركاه التجدٌد الثامن  ، 15754 11/5/2515تارٌخ 25181114 :
91275

برلم

 - 195عدل االسم التجارى الى  /عبد هللا عبد العظٌم عبد هللا جاد وشركاه التجدٌد الثانً  ، 15765 18/12/2518تارٌخ :
 25181115برلم 185387
 - 196عبد هللا عبد العظٌم عبد هللا جاد وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 15765 18/12/2518تارٌخ 25181115 :
185387

برلم

ٌ - 197عدل االسم التجارى الى/ن .ابراهٌم وشركاها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :
158565

برلم

ٌ - 198عدل االسم التجارى الى/ن .ابراهٌم وشركاها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :
158565

برلم

 - 199لدرٌة احمد الؽندللى وشرٌكتها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 158565

 - 255لدرٌة احمد الؽندللى وشرٌكتها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :

برلم 158565

 - 251شركة نهى للسٌاحة ق 5الؽندللى وشركاها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :
158565

برلم

 - 252شركة نهى للسٌاحة ق 5الؽندللى وشركاها التجدٌد السابع  ، 15748 4/8/2518تارٌخ 25181115 :
158565

برلم

 - 253سعد هللا السٌد حسان وشرٌكة التجدٌد الخامس  ، 15777 9/9/2517تارٌخ 25181115 :
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 - 254ورثه على شلبى ؼنٌم -للبماله التجدٌد الرابع فى  ، 15771 6/4/2517تارٌخ 25181115 :

برلم 143298

 - 255اسالم دمحم حامد على اللورٌنى وشرٌكه اٌهاب دمحم حامد على اللورٌنى التجدٌد االول  ، 15762 2/8/2516تارٌخ :
 25181115برلم 187879
 - 256تعدٌل االسم التجارى الى  /عادل على ابراهٌم وشرٌكٌه التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 257تعدٌل االسم التجارى الى  /عادل على ابراهٌم وشرٌكٌه التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 258تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /عادل على ابراهٌم وشرٌكه التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 259تعدٌل االسم التجاري لٌصبح  /عادل على ابراهٌم وشرٌكه التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 215تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /عادل على ابراهٌم وشرٌكه ابراهٌم على ابراهٌم على التجدٌد الرابع 4/11/2518
 ، 15761تارٌخ  25181115 :برلم 148946
 - 211تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /عادل على ابراهٌم وشرٌكه ابراهٌم على ابراهٌم على التجدٌد الرابع 4/11/2518
 ، 15761تارٌخ  25181115 :برلم 148946
 - 212شركة االنوار للتجارة و االستٌراد و التصدٌر  -عادل علً ابراهٌم و شرٌكه ابراهٌم علً ابراهٌم التجدٌد الرابع
 ، 15761 4/11/2518تارٌخ  25181115 :برلم 148946
 - 213شركة االنوار للتجارة و االستٌراد و التصدٌر  -عادل علً ابراهٌم و شرٌكه ابراهٌم علً ابراهٌم التجدٌد الرابع
 ، 15761 4/11/2518تارٌخ  25181115 :برلم 148946
 - 214عادل على ابراهٌم وشرٌكه ابراهٌم على ابراهٌم على التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 215عادل على ابراهٌم وشرٌكه ابراهٌم على ابراهٌم على التجدٌد الرابع  ، 15761 4/11/2518تارٌخ 25181115 :
برلم 148946
 - 216عبد هللا عبد العظٌم عبد هللا جاد وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 15766 18/12/2518تارٌخ 25181115 :
185387
 - 217الٌوجد التجدٌد الثانً  ، 15766 18/12/2518تارٌخ 25181115 :

برلم

برلم 185387

ٌ - 218عدل اسم الشركه لٌصبح  /االمٌر للؽساالت وااللمار الصناعٌه وافران البوتاجاز واالثاث المعدنى "دمحم احمد فهمى
وشركاه" التجدٌد الخامس  ، 15797 25/12/2518تارٌخ  25181115 :برلم 135478
ٌ - 219عدل اسم الشركه لٌصبح  /االمٌر للؽساالت وااللمار الصناعٌه وافران البوتاجاز واالثاث المعدنى "دمحم احمد فهمى
وشركاه" التجدٌد الخامس  ، 15797 25/12/2518تارٌخ  25181115 :برلم 135478
ٌ - 225عدل اسم الشركه لٌصبح  /االمٌر للؽساالت وااللمار الصناعٌه وافران البوتاجاز واالثاث المعدنى "دمحم احمد فهمى
وشركاه" التجدٌد الخامس  ، 15797 25/12/2518تارٌخ  25181115 :برلم 135478
ٌ - 221عدل اسم الشركه لٌصبح  /االمٌر للؽساالت وااللمار الصناعٌه وافران البوتاجاز واالثاث المعدنى "دمحم احمد فهمى
وشركاه" التجدٌد الخامس  ، 15797 25/12/2518تارٌخ  25181115 :برلم 135478
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 - 222االمٌر لصناعه الؽساالت واالثاث المعدنى وافران البوتاجاز  /فهمى وشركاه التجدٌد الخامس ، 15797 25/12/2518
تارٌخ  25181115 :برلم 135478
 - 223االمٌر لصناعه الؽساالت واالثاث المعدنى وافران البوتاجاز  /فهمى وشركاه التجدٌد الخامس ، 15797 25/12/2518
تارٌخ  25181115 :برلم 135478
 - 224االمٌر لصناعه الؽساالت واالثاث المعدنى وافران البوتاجاز  /فهمى وشركاه التجدٌد الخامس ، 15797 25/12/2518
تارٌخ  25181115 :برلم 135478
 - 225االمٌر لصناعه الؽساالت واالثاث المعدنى وافران البوتاجاز  /فهمى وشركاه التجدٌد الخامس ، 15797 25/12/2518
تارٌخ  25181115 :برلم 135478
 - 226شركة مصر العالمٌة لالؼذٌة ش  .م مصرٌة التجدٌد الثالث  ، 15855 4/4/2516تارٌخ 25181118 :
133164
 - 227السٌد حنفى محمود وشرٌكه التجدٌد الثامن  ، 15854 13/11/2514تارٌخ 25181118 :
 - 228دمحم حنفى محمود وشرٌكته التجدٌد الثامن  ، 15854 13/11/2514تارٌخ 25181118 :

برلم

برلم 82855
برلم 82855

 - 229محمود احمد محمود و شرٌكه التجدٌد االول  ، 15826 8/12/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 192577

ٌ - 235عدل االسم التجارى الى/شركة االتحاد لالستٌراد و التصدٌر و تجارة االجهزة الكهربائٌة-محمود احمد محمود وشرٌكته
التجدٌد االول  ، 15826 8/12/2518تارٌخ  25181118 :برلم 192577
 - 231دمحم عطٌه دمحم سالم وشركاه التجدٌد السادس  ، 15799 28/8/2516تارٌخ 25181118 :

برلم 117635

 - 232اوالد حٌدر التجدٌد السادس  ، 15858 2/15/2516تارٌخ 25181118 :

برلم 117928

 - 233اوالد حٌدر التجدٌد السادس  ، 15858 2/15/2516تارٌخ 25181118 :

برلم 117928

 - 234حسن عبدالمادراحمد وشركاه  -شركه لدوره للمالبس الجاهزه التجدٌد الثالث  ، 15815 19/1/2518تارٌخ :
 25181118برلم 161737
 - 235تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/اسماء دمحم عبد الحى وشركاها التجدٌد االول  ، 15859 21/11/2518تارٌخ :
 25181118برلم 192475
 - 236اسماء دمحم عبد الحى احمد وشرٌكٌها التجدٌد االول  ، 15859 21/11/2518تارٌخ 25181118 :
 - 237شعبان حافظ احمد سلٌمان وشرٌكه التجدٌد السابع  ، 15832 11/5/2516تارٌخ 25181118 :

برلم 192475
برلم 155662

 - 238شركة السكر و التمطٌر المصرٌة ( شركة مساهمة مصرٌة ) التجدٌد التاسع  ، 15834 27/5/2515تارٌخ :
 25181118برلم 51333
 - 239شركه السكر و الصناعات التكاملٌه التجدٌد الثانً  ، 15833 35/11/2515تارٌخ 25181118 :
 - 245ال ٌوجد التجدٌد الثانً  ، 15833 35/11/2515تارٌخ 25181118 :

برلم 51333

برلم 51333

 - 241حسن عبدالمادر احمد وشركاه شركه لدوره للمالبس الجاهزه التجدٌد الثالث  ، 15811 19/1/2518تارٌخ :
 25181118برلم 161737
 - 242الٌوجد التجدٌد الثالث  ، 15811 19/1/2518تارٌخ 25181118 :

برلم 161737
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ٌ - 243اسر فرج دمحم عبد الموى وشركاه التجدٌد الثانً  ، 15857 14/3/2517تارٌخ 25181119 :

برلم 173893

ٌ - 244اسر فرج دمحم عبد الموى وشركاه التجدٌد الثانً  ، 15857 14/3/2517تارٌخ 25181119 :

برلم 173893

ٌ - 245اسر فرج دمحم عبد الموى وشرٌكته التجدٌد الثانً  ، 15857 14/3/2517تارٌخ 25181119 :

برلم 173893

ٌ - 246اسر فرج دمحم عبد الموى وشرٌكته التجدٌد الثانً  ، 15857 14/3/2517تارٌخ 25181119 :

برلم 173893

 - 247محمود وشفٌمه لتجاره البماله والفراخ واللحوم المثلجه التجدٌد السابع  ، 15875 13/8/2516تارٌخ 25181119 :
برلم 151524
 - 248سوبر ماركت شبٌنح سنتر التجدٌد السابع  ، 15875 13/8/2516تارٌخ 25181119 :

برلم 151524

 - 249محمود عبد العزٌز احمد ٌوسؾ وشركاه التجدٌد السابع  ، 15875 13/8/2516تارٌخ 25181119 :
151524

برلم

ٌ - 255عدل االسم التجارى الى  /محمود عبد العزٌز احمد ٌوسؾ وشرٌكه التجدٌد السابع  ، 15875 13/8/2516تارٌخ :
 25181119برلم 151524
 - 251جزارة الهانوفٌل الؽالٌه ( سعد جابر عبدالممصود وشرٌكه ) التجدٌد الرابع  ، 15843 15/6/2516تارٌخ 25181119 :
برلم 145553
 - 252دمحم لاسم عمر وشرٌكه عمر لاسم عمر لاسم الشرٌؾ (شركة الشرٌؾ لصناعة وبٌع موبٌلٌات البامبو التجدٌد الثالث
 ، 15881 35/11/2513تارٌخ  25181119 :برلم 149262
 - 253دمحم لاسم عمر وشرٌكه عمر لاسم عمر لاسم الشرٌؾ (شركة الشرٌؾ لصناعة وبٌع موبٌلٌات البامبو التجدٌد الرابع
 ، 15882 35/11/2518تارٌخ  25181119 :برلم 149262
 - 254شركه الشرٌؾ للبامبو التجدٌد الثالث  ، 15881 35/11/2513تارٌخ 25181119 :

برلم 149262

 - 255شركه الشرٌؾ للبامبو التجدٌد الرابع  ، 15882 35/11/2518تارٌخ 25181119 :

برلم 149262

 - 256المتجر العمومى لالدوات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة ( هشام دمحم زكى عبد الرحمن وشرٌكته ) التجدٌد الثالث 4/2/2516
 ، 15849تارٌخ  25181119 :برلم 156284
 - 257ماهر عبد الباسط محمود ابراهٌم وشرٌكه احمد محمود خطاب عرندس التجدٌد االول  ، 15855 3/15/2516تارٌخ :
 25181119برلم 188168
 - 258مصطفى على حسن وشركاه التجدٌد االول فى  ، 15957 24/6/2517تارٌخ 25181121 :

برلم 189761

 - 259الشركة المصرٌة للهٌدرونٌوماتٌن ( نور السمان وشركاه ) التجدٌد الثانى فى  ، 15921 15/2/2517تارٌخ :
 25181121برلم 173577
 - 265شركة بامبٌنو لتجارة المالبس الجاهزة  -دمحم حامد حسٌن الزرلا وشرٌكته التجدٌد االول  ، 15942 27/12/2517تارٌخ
 25181121 :برلم 195947
 - 261احمد البرنس عبده ابراهٌم وشركاه التجدٌد الرابع  ، 15946 15/15/2514تارٌخ 25181121 :

برلم 136958

 - 262منال محمود مطاوع دمحم وشرٌكها التجدٌد الثانى فً  ، 15887 1/4/2518تارٌخ 25181121 :

برلم 177851

 - 263اشرؾ اسعد ناشد وشرٌكته التجدٌد الرابع فى  ، 15918 28/3/2518تارٌخ 25181121 :

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

برلم 146656

190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 146656

 - 264اشرؾ اسعد ناشد و شركاه التجدٌد الرابع فى  ، 15918 28/3/2518تارٌخ 25181121 :

 - 265الٌكس سبٌربارتس عزت والعبساوي التجدٌد االول فى  ، 15923 29/6/2559تارٌخ 25181121 :

برلم 165866

 - 266الٌكس سبٌربارتس عزت والعبساوي التجدٌد الثانى فى  ، 15924 29/6/2514تارٌخ 25181121 :
165866

برلم

 - 267مهندس  /عمرو كمال الدٌن عشماوى وشركاه التجدٌد الخامس فى  ، 15925 18/15/2518تارٌخ 25181121 :
برلم 135586
 - 268سمٌر ابراهٌم دسولى وشرٌكته سناء محمود التجدٌد الثالث فى  ، 15919 2/7/2515تارٌخ 25181121 :
154575

برلم

 - 269شركه سالم سمٌر ٌوسؾ حجازى و شركاه (جزاره حجازى) التجدٌد االول فى  ، 15955 4/2/2512تارٌخ :
 25181121برلم 173434
 - 275شركه سالم سمٌر ٌوسؾ حجازى و شركاه (جزاره حجازى) التجدٌد الثانى فى  ، 15951 4/2/2517تارٌخ :
 25181121برلم 173434
ٌ - 271عدل لٌصبح /اٌهاب زؼلول عطٌه ورشانه وشركاه التجدٌد الرابع فى  ، 15899 6/5/2517تارٌخ 25181121 :
برلم 143515
ٌ - 272عدل لٌصبح /اٌهاب زؼلول عطٌه ورشانه وشركاه التجدٌد الرابع فى  ، 15899 6/5/2517تارٌخ 25181121 :
برلم 143515
 - 273عبد المنعم زؼلول عطٌه وشركاه التجدٌد الرابع فى  ، 15899 6/5/2517تارٌخ 25181121 :

برلم 143515

 - 274عبد المنعم زؼلول عطٌه وشركاه التجدٌد الرابع فى  ، 15899 6/5/2517تارٌخ 25181121 :

برلم 143515

 - 275دمحم حسٌن الصباغ وشركاه التجدٌد العاشر  ، 15961 31/12/2515تارٌخ 25181122 :
 - 276فولٌه فرؼلى وشركاها التجدٌد العاشر  ، 15961 31/12/2515تارٌخ 25181122 :
 - 277الٌكستور التجدٌد العاشر  ، 15961 31/12/2515تارٌخ 25181122 :

برلم 43496

برلم 43496

برلم 43496

ٌ - 278عدل االسم التجاري لٌصبح  /نٌرٌن حمدي الصباغ و شركائها التجدٌد العاشر  ، 15961 31/12/2515تارٌخ :
 25181122برلم 43496
 - 279كالسٌن سنتر ( مصطفً سامً السما وشركاه ) التجدٌد الثانً  ، 15984 12/15/2514تارٌخ 25181122 :
166599
 - 285سعٌد محمود احمد حسن وشركاه التجدٌد الثالث  ، 15954 16/2/2517تارٌخ 25181122 :
 - 281نادٌه فوزى وشركاها التجدٌد التاسع  ، 15965 27/7/2516تارٌخ 25181122 :

برلم

برلم 159393

برلم 65544

 - 282عدل الى  /فولٌه صالح الدٌن فرؼلى وشركاها التجدٌد التاسع  ، 15965 27/7/2516تارٌخ 25181122 :
65544

برلم

ٌ - 283عدل االسم التجارى لٌصبح  /نٌرٌن حمدى حسن الصباغ وشركاها التجدٌد التاسع  ، 15965 27/7/2516تارٌخ :
 25181122برلم 65544
 - 284فولٌه فرؼلى وشركاها التجدٌد الثامن  ، 15959 27/12/2517تارٌخ 25181122 :

برلم 95336
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 - 285عدل الى /الشركة المصرٌة للنمل السٌاحى  -فولٌة فرؼلى وشركاه التجدٌد الثامن  ، 15959 27/12/2517تارٌخ :
 25181122برلم 95336
 - 286تعدل االسم التجارى لٌصبح /الشركه المصرٌه للنمل السٌاحى -نٌرٌن حمدى الصباغ وشركاها التجدٌد الثامن
 ، 15959 27/12/2517تارٌخ  25181122 :برلم 95336
 - 287ورثة المرحوم  /دمحم حسن عنتر ( ابراهٌم دمحم حسن عنتر وشركاه ) التجدٌد االول  ، 15974 21/8/2513تارٌخ :
 25181122برلم 179374
 - 288ورثة المرحوم  /دمحم حسن عنتر ( ابراهٌم دمحم حسن عنتر وشركاه ) التجدٌد الثانً  ، 15975 21/8/2518تارٌخ :
 25181122برلم 179374
 - 289مجموعة ماس العالمٌة للتجارة  -صالح ابو زٌد وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 15995 28/15/2517تارٌخ 25181122 :
برلم 176289
 - 295المتحدة للحبوب ٌونى جرٌن  -ش 5م 5م التجدٌد االول  ، 15977 35/6/2513تارٌخ 25181122 :
141714

برلم

 - 291المتحدة للحبوب ٌونى جرٌن  -ش 5م 5م التجدٌد الثانً  ، 15978 35/6/2518تارٌخ 25181122 :
141714

برلم

 - 292الٌوجد التجدٌد االول  ، 15977 35/6/2513تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 293الٌوجد التجدٌد الثانً  ، 15978 35/6/2518تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 294المركز التجارى التركى للشرق االوسط ( فولٌه فرؼلى وشركاها ) التجدٌد الثامن  ، 15957 14/9/2515تارٌخ :
 25181122برلم 85585
 - 295عدل االسم التجارى للشركه الى /المركز التجارى التركى للشرق االوسط(نٌرٌن حمدى الصباغ وشركائها) التجدٌد الثامن
 ، 15957 14/9/2515تارٌخ  25181122 :برلم 85585
ٌ - 296عدل االسم التجاري للشركة لٌصبح  /شركة بورسعٌد للخدمات و التجارة " نٌرٌن حمدي حسن الصباغ و شركاها "
التجدٌد السابع  ، 15958 13/8/2518تارٌخ  25181122 :برلم 158629
 - 297شركه بورسعٌد للخدمات والتجاره ( ؾ فرؼلى وشركاه ) التجدٌد السابع  ، 15958 13/8/2518تارٌخ 25181122 :
برلم 158629
 - 298ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 15966 23/15/2551تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 299ال ٌوجد التجدٌد الثانً  ، 15967 23/15/2556تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 355ال ٌوجد التجدٌد الثالث  ، 15968 23/15/2511تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 351ال ٌوجد التجدٌد الرابع  ، 15969 23/15/2516تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 352الشركه المتحده للحبوبٌ -ونى جرٌن التجدٌد االول  ، 15966 23/15/2551تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 353الشركه المتحده للحبوبٌ -ونى جرٌن التجدٌد الثانً  ، 15967 23/15/2556تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 354الشركه المتحده للحبوبٌ -ونى جرٌن التجدٌد الثالث  ، 15968 23/15/2511تارٌخ 25181122 :

برلم 141714

 - 355الشركه المتحده للحبوبٌ -ونى جرٌن التجدٌد الرابع  ، 15969 23/15/2516تارٌخ 25181122 :

برلم 141714
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برلم 91996

 - 356شركة سمعان وسمٌر سمان التجدٌد الثامن  ، 11512 7/9/2518تارٌخ 25181125 :

 - 357دمحم عبد الموجود مصطفى وشركاه التجدٌد الخامس  ، 11552 16/12/2514تارٌخ 25181125 :

برلم 128551

 - 358دمحم عبد الموجود مصطفى وشركاه التجدٌد الخامس  ، 11552 16/12/2514تارٌخ 25181125 :

برلم 128551

 - 359فوزى جاد جرس وشركاه التجدٌد االول  ، 11551 2/2/2517تارٌخ 25181125 :
 - 315ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 11551 2/2/2517تارٌخ 25181125 :

برلم 149145

برلم 149145

ٌ - 311عدل االسم التجارى الى/فوزى جاد جرس وشرٌكه التجدٌد الرابع  ، 11555 22/11/2518تارٌخ 25181125 :
برلم 149145
ٌ - 312عدل االسم التجارى الى/فوزى جاد جرس وشرٌكه التجدٌد الرابع  ، 11555 22/11/2518تارٌخ 25181125 :
برلم 149145
 - 313فوزى جاد جرس و شركاه التجدٌد الرابع  ، 11555 22/11/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 149145

 - 314فوزى جاد جرس و شركاه التجدٌد الرابع  ، 11555 22/11/2518تارٌخ 25181125 :

برلم 149145

 - 315تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 316تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 317تعدٌل االسم التجاري الً  /الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر  /سعٌد دمحم الدسولً العزب وشرٌكه
تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 318الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ :
 25181126برلم 149181
 - 319الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ :
 25181126برلم 149181
 - 325الشركه الفرعونٌه العمال التخلٌص الجمركى ( دمحم السٌد حسن وشركاه ) تجدٌد رابع  ، 11125 24/11/2518تارٌخ :
 25181126برلم 149181
 - 321الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه تجدٌد رابع 11125 24/11/2518
 ،تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 322الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه تجدٌد رابع 11125 24/11/2518
 ،تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 323الشركة الفرعونٌة العمال التخلٌص الجمركً والتصدٌر /دمحم السٌد حسن وشركاه تجدٌد رابع 11125 24/11/2518
 ،تارٌخ  25181126 :برلم 149181
 - 324فاٌز حلمى رشوان شرٌكه التجدٌد االول  ، 11596 17/2/2515تارٌخ 25181126 :
 - 325ال ٌوجد التجدٌد االول  ، 11596 17/2/2515تارٌخ 25181126 :

برلم 179328

برلم 179328

 - 326اٌمن دمحم تاٌب وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 11569 25/3/2516تارٌخ 25181126 :

برلم 175425
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 - 327مٌالد مكرم متى و شرٌكه التجدٌد السابع  ، 11583 9/12/2517تارٌخ 25181126 :

برلم 156258

 - 328كازٌنو ومطعم نصار لٌلى ٌعموب عبدالكرٌم وٌعموب احمد دمحم نصار التجدٌد الخامس  ، 11596 9/5/2516تارٌخ :
 25181126برلم 131592
 - 329مسعد واشرؾ دمحم صبرى عبدالمعطى التجدٌد السادس  ، 11592 17/11/2518تارٌخ 25181126 :
125491

برلم

 - 335ممدوح ابوضٌؾ زٌن وعالء دمحم عبدالعزٌز التجدٌد الثالث  ، 11587 6/7/2518تارٌخ 25181126 :
162931

برلم

 - 331ممدوح ابوضٌؾ زٌن وعالء دمحم عبدالعزٌز التجدٌد الثالث  ، 11587 6/7/2518تارٌخ 25181126 :
162931

برلم

 - 332الشركه المصرٌه لصناعه فورم و اسطمبات المطابع(جنرال فورم) التجدٌد االول  ، 11555 35/6/2515تارٌخ :
 25181126برلم 185572
 - 333فاٌز حلمى رشوان وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 11595 17/8/2518تارٌخ 25181126 :

برلم 179328

 - 334شركه النصر للمالحات شركه تابعه مساهمه مصرٌه المابضه شركه التعدٌن للحرارٌات ( ش5ق5م5م ) التجدٌد الخامس
 ، 11178 11/12/2518تارٌخ  25181127 :برلم 135459
 - 335عدل الى شركة النصر للمالحات شركة لطاع اعمال تابعة للشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة التجدٌد الخامس
 ، 11178 11/12/2518تارٌخ  25181127 :برلم 135459
 - 336الشركة العربٌة لمهمات المكاتب باالسكندرٌة -فوزى توفٌك وشركاه التجدٌد الثامن  ، 11176 25/11/2518تارٌخ :
 25181127برلم 92545
 - 337الشركة المتحدة لمهمات المكاتب -فوزى توفٌك وشركاه التجدٌد الثامن  ، 11176 25/11/2518تارٌخ 25181127 :
برلم 92545
 - 338الشركة المتحدة لمهمات المكاتب -ورثة فوزى توفٌك وامال اسكندر التجدٌد الثامن  ، 11176 25/11/2518تارٌخ :
 25181127برلم 92545
 - 339الشركه العربٌه لمهمات المكاتب االسكندرٌه -فوزى توفٌك وسمٌر انطون وشركاهم التجدٌد الثامن 25/11/2518
 ، 11176تارٌخ  25181127 :برلم 92545
 - 345شركة المهندس /عبدالرحمن رمضان وشركاه التجدٌد السابع  ، 11155 5/12/2518تارٌخ 25181127 :
159762
 - 341المهندس /عبد الرحمن رمضان وشرٌكه التجدٌد السابع  ، 11155 5/12/2518تارٌخ 25181127 :
159762
 - 342سعد واشرؾ دمحم صبرى عبدالمعطى التجدٌد الرابع  ، 11129 9/6/2516تارٌخ 25181127 :
 - 343الٌوجد التجدٌد الرابع  ، 11129 9/6/2516تارٌخ 25181127 :

برلم

برلم

برلم 125491

برلم 125491

 - 344ورثه المرحوم /ابراهٌم مرسى عبد هللا عنهم  -ولٌد ابراهٌم مرسى عبد هللا وشركاه التجدٌد الرابع 15/2/2518
 ، 11253تارٌخ  25181128 :برلم 146199
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 - 345ورثه المرحوم موسى دمحمٌن خلٌفه-زٌنب دمحم منصور وشركاها التجدٌد الرابع  ، 11251 22/6/2518تارٌخ :
 25181128برلم 147553
 - 346عدل االسم التجارى الى (السٌد موسى دمحمٌن وشركاه) التجدٌد الرابع  ، 11251 22/6/2518تارٌخ 25181128 :
برلم 147553
 - 347ورثه المرحوم ابراهٌم مرسى عبد هللا عنهم  /ولٌد ابراهٌم مرسى عبد هللا وشركاه التجدٌد الرابع 15/2/2518
 ، 11254تارٌخ  25181128 :برلم 146199
برلم

 - 348شركه االسكندرٌه لتصنٌع االخشاب واالثاث التجدٌد الرابع  ، 11254 15/2/2518تارٌخ 25181128 :
146199
 - 349علً عباس وشرٌكه (سوبر ماركت العباسً) التجدٌد االول  ، 11223 19/2/2558تارٌخ 25181128 :
161927

برلم

 - 355علً عباس وشرٌكه (سوبر ماركت العباسً) التجدٌد الثانً  ، 11224 19/2/2513تارٌخ 25181128 :
161927

برلم

 - 351علً عباس وشرٌكه (سوبر ماركت العباسً) التجدٌد الثالث  ، 11225 19/2/2518تارٌخ 25181128 :
161927

برلم

 - 352تعدل الى ورثة حنا عوض عبد المسٌح ( نبٌلة ذكرى مسعود وشركائها ) التجدٌد الخامس ، 11255 27/11/2518
تارٌخ  25181128 :برلم 135318
 - 353بماله حنا عوض عبد المسٌح وشركاه التجدٌد الخامس  ، 11255 27/11/2518تارٌخ 25181128 :
135318
 - 354ام المرى  -دمحم دمحم عطٌة وشركاه التجدٌد الرابع  ، 11313 21/8/2516تارٌخ 25181129 :
 - 355مانهاته التجدٌد الرابع  ، 11313 21/8/2516تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 135182

برلم 135182

 - 356ام المرى  -شركة ابناء دمحم عطٌة جاب هللا التجدٌد الرابع  ، 11313 21/8/2516تارٌخ 25181129 :
135182

برلم

 - 357تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/دمحم محروس أبو ضٌؾ وشركاؤه التجدٌد الثانً  ، 11267 25/5/2518تارٌخ :
 25181129برلم 178385
 - 358دمحم محروس ابو ضٌؾ وهشام محروس ابو ضٌؾ لتجارة لطع ؼٌار السٌارات التجدٌد الثانً ، 11267 25/5/2518
تارٌخ  25181129 :برلم 178385
 - 359الفؤاد للطباعه والتجهٌزات -فؤاد سعد وشرٌكته رابع ، 11311 8/2/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 146133

 - 365عبد الجابر على دمحم احمد وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11355 15/8/2513تارٌخ 25181129 :

برلم 179248

 - 361عبد الجابر على دمحم احمد وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11354 15/8/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 179248

 - 362دمحم حامد عبد الرازق وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 11249 12/9/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 175913

 - 363دمحم حامد عبد الرازق وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 11249 12/9/2517تارٌخ 25181129 :

برلم 175913

ٌ - 364عدل االسم التجارى للشركه لتصبح (دمحم حامد عبد الرازق وشركاه) التجدٌد الثانً  ، 11249 12/9/2517تارٌخ :
 25181129برلم 175913
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ٌ - 365عدل االسم التجارى للشركه لتصبح (دمحم حامد عبد الرازق وشركاه) التجدٌد الثانً  ، 11249 12/9/2517تارٌخ :
 25181129برلم 175913
 - 366ام المرى الدولٌة لالنتٌكات التجدٌد الخامس  ، 11314 6/11/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 135182

 - 367ام المرى دمحم دمحم عطٌه و شرٌكه التجدٌد الخامس  ، 11314 6/11/2518تارٌخ 25181129 :
 - 368ام المرى دمحم دمحم عطٌة وشركاه التجدٌد الخامس  ، 11314 6/11/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 135182
برلم 135182

 - 369ام المرى شركة ابناء دمحم عطٌة جاب هللا التجدٌد الخامس  ، 11314 6/11/2518تارٌخ 25181129 :
135182

برلم

 - 375شركة ام المرى لالستٌراد  -دمحم دمحم عطٌة وشركاه التجدٌد الخامس  ، 11314 6/11/2518تارٌخ 25181129 :
135182
 - 371بنن مصر ش م م التجدٌد الثالث  ، 11255 21/9/2513تارٌخ 25181129 :

برلم 148422

 - 372بنن مصر ش م م التجدٌد الرابع  ، 11256 21/9/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 148422

 - 373ال ٌوجد التجدٌد الثالث  ، 11255 21/9/2513تارٌخ 25181129 :

برلم 148422

 - 374ال ٌوجد التجدٌد الرابع  ، 11256 21/9/2518تارٌخ 25181129 :

برلم 148422

 - 375دمحم السٌد شعبان وشركاه التجدٌد الثالث  ، 11253 25/15/2518تارٌخ 25181129 :

برلم

برلم 166675

 - 376عزٌز رشدي جبره وشرٌكه التجدٌد الثانً  ، 11271 27/12/2514تارٌخ 25181129 :

برلم 167593

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حسن زاٌد حسن شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 6583

 - 2جاكلٌن فتحى اسكندر شطب الرهن  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 117764

 - 3جاكلٌن فتحى اسكندر شطب الرهن  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 117764

 - 4جاكلٌن فتحى اسكندر شطب الرهن  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 117764

 - 5جاكلٌن فتحى اسكندر شطب الرهن  ،تارٌخ 25181129 :

برلم 117764

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
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رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1شركه الخدمات البترولٌه االستثمار (بٌكو) ش.م.م بنظام المناطك الحره العامه باالسكندرٌه لٌد رهن لصالح المصرؾ العربى
الدولى لٌمة الدٌن //457558657اربعة ملٌون وخمسة وسبعون الؾ وستة وثمانون و7/155دوالر  ،تارٌخ  25181157 :برلم
166751
 - 2شركة المروه لصناعة مواد التعبئة والتؽلٌؾ تجدٌد الرهن  ،تارٌخ 25181112 :
 - 3طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 4ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579

 - 5طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 6ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579

 - 7طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 8ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 9ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 15طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 11ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 12طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 13ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579

 - 14طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 15طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 16ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 17طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 18ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 19طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579

 - 25ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 21ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 22طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 23ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 159422

برلم 153579
برلم 153579
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 - 24طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 25ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579

 - 26طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 27طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579

 - 28ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 29طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 35ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 31طة ٌس هندى وشركاة شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :
 - 32ابناء طة ٌس هندى شطب الرهن  ،تارٌخ 25181114 :

برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579
برلم 153579

 - 33نهاد فهنً و شرٌكه للتجارة اكبتس تدوٌن بٌانات للرهن بتعدٌل اسم البنن من البنن االهلى سوستٌة الى بنن لطر الوطنى
االهلى  ،تارٌخ  25181118 :برلم 111725
 - 34نهاد فهمً و شرٌكه للصناعات و التجارة ( اكتبس ) تدوٌن بٌانات للرهن بتعدٌل اسم البنن من البنن االهلى سوستٌة الى بنن
لطر الوطنى االهلى  ،تارٌخ  25181118 :برلم 111725
 - 35نهاد فهنً و شرٌكه للتجارة اكبتس تجدٌد الرهن  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 111725

 - 36نهاد فهمً و شرٌكه للصناعات و التجارة ( اكتبس ) تجدٌد الرهن  ،تارٌخ 25181118 :

برلم 111725

ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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