جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

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

لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حمدان الجالس عثمان ابو العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91513عن عطاره
وبماله جافه  ،بجهة  :عمار  16محل رلم  1ش  592سٌدى بشر لبلى
 - 2احمد اسماعٌل على عبدالمولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91546عن بوفٌه
لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده  ،بجهة  :العصافرة لبلً ش مكه المكرمه بجوار مسجد ابوخروؾ ملن عابدٌن فاضل
 - 3دمحم عبدالحلٌم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91553عن استٌراد وتصدٌر
فٌماعدا المجموعه  19والفمرة  36من المجموعه  ، 6بجهة  3 :ش الفنار من ش المواسٌر جانوتً
 - 4مصطفى خلٌفه مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91567عن تورٌد مواد
كٌماوٌة فً عبوات مؽلمه ( مبٌدات فمط ) بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة  :شمه  311عمارة الفؤادٌة ش
المشٌر دمحم على فهمً
 - 5عبدالرحمن حازم دمحم نسٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91579عن بٌع منتجات
عبر شبكة االنترنت ( تسوٌك الٌكترونً ) عدا االستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  ،بجهة  59 :ش اسكندر فٌكتور عمانوٌل سموحة
 - 6على عطٌه عطافى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91475عن جزارة  ،بجهة  :عزبه
الخمسمائه خورشٌد خلؾ معسكر البحرٌة -
 - 7ابراهٌم راضً عبدالرحٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91512عن االخر /
بماله ومٌاه ؼازٌه  ،بجهة  :ش  16سكه حدٌد رشٌد المعمورة البلد
 - 8عمرو السٌد عبدالعزٌز محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91481عن مركز
ؼٌار زٌت وشحومات وؼسٌل سٌارات  ،بجهة  :ش سمٌه ام عمار السٌوؾ خل لهوه الفراعنه الرمل
 - 9ابراهٌم راضً عبدالرحٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91512عن االخر /
بماله ومٌاه ؼازٌه  ،بجهة  :االخر  /الصوامعه ؼرب بجوار مكتب برٌد الصوامعه ملن  /عبدالرحمن راضً عبدالرحٌم  (-ونشاطه
محل تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه ) طهطا
 - 11سامح العجمى عفٌفى فرؼلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91497عن ورشه لحام
جاكمان دون التصنٌع  ،بجهة  13 :ش العمٌك الحضره المبلٌه شرلى
 - 11ام كلثوم دمحم مصطفى مصطفى عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91514عن
مكتب رحالت بسٌارات الؽٌر  ،بجهة  89 :ش  21عمارات الضباط مصطفى كامل
 - 12هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91534عن بٌع لحوم مجمدة ،
بجهة  :العمار رلم  4تنظٌم  463السٌوؾ
 - 13دمحم احمد فؤاد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91551عن بال ىاستشن دون
استخدام االنتر نت  ،بجهة  17 :ش عمرو بن العاص من جمال عبد الناصر العصافره بحرى
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 - 14مجدي دمحم محمود امٌن جبرٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91613عن دورات
تعلٌمٌه وتدرٌبٌه رٌاضٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  45 :ش الشٌخ عبدالحمٌد فٌكتورٌا من
الجالء
 - 15طلعت محجوب العزب ٌحٌى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91485عن تورٌد
وتجارة لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  :ش التوحٌد من ش الزهور  -الحضرة الجدٌده
 - 16مصطفى احمد عبدالفتاح سٌد احمد دٌاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91515عن
بٌع مستلزمات الكمبٌوتر والمحمول دون االنترنت وماعدا الدعاٌه واالعالن وبعد استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة :
محل رلم  A10بالعمار  4ش االدٌب دمحم زٌتون مول سوق الكمبٌوتر
 - 17بٌشوى بطرس توفٌك بطرس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91543عن بالي
استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  21 :ش مجد العرب سٌدي بشر بحرى
 - 18كوثر احمد زهدى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91568عن تصدٌر  ،بجهة :
 186ش عبدالسالم عارؾ  -سان استٌفانو  -لسم
 - 19دمحم اسماعٌل عبدالمنعم عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91581عن معرض
مفروشات  ،بجهة  49 :ش دمحم السٌد حفنى كلٌوباترا
 - 21رحاب بخٌت دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91595عن مخبز بلدى
نصؾ الى  ،بجهة  35 :ش نور االسالم من الشرلاوي
 - 21سماء مجدى احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91488عن تورٌد
وتسوٌك مستحضرات تجمٌل دون الدعاٌة واالعالن عن هذا النشاط  ،بجهة  :ش الشهٌد مصطفى شعبان  -ارض المفتى الجدٌده -
لسم
 - 22شادي شكري بطرس نسٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91511عن برمجٌات
فٌماعدا االنترنت  ،بجهة  :شمه الدور  2علوي 11ش سٌؾ ملن اعتدال انور سٌدي بشر لبلً
 - 23سلوى توحٌد الرشٌدى عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91516عن بماله
عامه  ،بجهة  :ش عبدهللا عزت  -السٌوؾ -
 - 24السٌد احمد احمد شعٌره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91517عن انتاج مٌاه
معدنٌه فٌماعدا عملٌات التعدٌن واالستخراج وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :عمار بشارع رلم  6من شارع 25
البحرٌة طوسون
 - 25دمحم سمٌر احمد دمحم شون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  91521عن بماله عامه ،
بجهة  :ناصٌة ش بورسعٌد مع  51وٌللً اسبرٌنج السٌؾ
 - 26امٌنه حسن احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91533عن مركز تنمٌه
مهارات بشرٌه لالطفال فٌما عدا برامج االحتٌاجات الخاصه وفٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،
بجهة  22 :ش ابراهٌم العطار زٌزٌنٌا الرمل
 - 27مدحت السٌد دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91559عن بٌع المالبس
واالكسسوارات واالحذٌة ماعدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  38 :ش اسكندر ابراهٌم  -مٌامى  -لسم
 - 28دمحم عبدالنبى عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91592عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :ابٌس الثانٌة  -خلؾ المطافى  -بجوار مسجد عباد الرحمن  -لسم
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 - 29اسماء سعٌد خمٌس سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91612عن تنمٌة مهارات
فوق سن 4سنوات فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :عمار رلم  74ناصٌة ش عمر مكرم
السٌوؾ
 - 31امنٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم الدفراوي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91618عن
تنمٌه مهارات بشرٌة فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :ش المفتش الحضرة المبلٌة عمارة الفل
 - 31كرٌم السٌد احمد السٌد ٌونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91611عن تنمٌه
مهارات بشرٌه فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  5 :خلؽؾ 56متفرع من العٌسوى المنتزه
 - 32اسالم عبد الرازق محمود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91632عن تنمٌه
مهرات بشرٌه ادارٌه باالستعانه لمتخصصٌن مؤهلٌن لعمل فٌماعدا خدمات االنتر نت بشرط الحصول على التراخٌص الالزمه ،
بجهة  :سٌدى جابر 322أ طرٌك الحرٌه
 - 33ابانوب مجدي فالح توفٌلس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91472عن بٌع مالبس
رجالى واحذٌه رجالى فٌماعدا المالبس العسكرٌة ومهماتها  ،بجهة  318 :ش متفرع من ش  311برج المنى
 - 34عمرو مصطفى ابراهٌم خلؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91516عن دار النشر
والطباعه ماعدا اصدار اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على الترخٌص الالزمه ،
بجهة  11 :ش لائد االسراب مع تماطع ش دمحم عوض جبرٌل  -سٌدى بشر  -لسم
 - 35دمحم عبدالخالك عطٌه الجوهرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91531عن صٌانه
معدات ثمٌله  ،بجهة  :ابٌس الثانٌة  -بجوار المطافى  -لسم
 - 36هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91534عن بٌع لحوم مجمدة ،
بجهة  :العمار رلم  4تنظٌم حارة  463السٌوؾ
 - 37هشام عبدالفتاح رضوان خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91562عن
تصنٌع بالستٌن  ،بجهة  31 :ش السالم ارض المفتى المدٌمه  -لسم
 - 38رهام على دمحم حسام الدٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91575عن تنمٌه مهارات
اطفال عدا ذوى االحتٌاجات الخاصة وفٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  116 :ش عمر
لطفى االبراهٌمٌه
 - 39عمرو على محمود عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91576عن بالي
استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  28 :ش مصطفى كامل ؼبلاير االرضً
 - 41اسالم لاسم عبدالعاطى عبدالمولً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91591عن ورشه
الومٌتال شرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة  4 :ش ابواالسود من الطٌار احمد مسعود بولكى
 - 41دمحم احمد دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91614عن ثالجة حفظ المواد
ؼذائٌة بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة  :عزبة االولاؾ خورشٌد المبلٌة
 - 42عبد ربه ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91617عن مكتب رحالت
 ،بجهة  6 :ش احمد ابو سلٌمان منشٌه الزهراء
 - 43عهد ابراهٌم دمحم دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91629عن مركز تنمٌه
مهارات ولدرات الطفل فٌما عدا خدمات االنتر نت  ،بجهة  27 :صفٌحه  13تنظٌم ش دمحم البال لوران الرمل
 - 44رشا عطا بولس للدس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91473عن بٌع ادوات صٌد /
سناره وؼزل  ،بجهة  :العصافره بحرى تماطع المالزم بسٌونى مع ملن حفنى
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 - 45عزٌزة دمحم توفٌك ؼازي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91574عن بٌع فواكه
بالتجزئة وثالجة حفظ مواد ؼذائٌة  ،بجهة  :حوض  11توفٌمً خلؾ لسم ثالث
 - 46عبدالفتاح مصطفى صالح مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91582عن
عموم تصدٌر مالبس جاهزة  ،بجهة  25 :ش الدكتور محمود سلٌم متفرع من ش العٌسوى  -لسم
 - 47عماد مجاهد عزب مجاهد لمٌح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91591عن تسوٌك
عمارى فٌماعدا التسوٌك االلٌكترونً وماعدا الدعاٌه واالعالن فى هذا النشاط  ،بجهة  251 :بلون  28ابٌس المرٌة الثانٌة
 - 48ولٌد مصطفى سعد سلٌمان دسولً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91615عن
مركز حاسب الى ودراسات الجدوى وتمٌٌم المشروعات والتدرٌب فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :ش  288برج السما كالسٌن
امام تاون جاس سموحة شمه  211ؼرفه من الشمه -

 - 49محمود دمحم محمود شرؾ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91635عن تجاره لطع
ؼٌار سٌارات استعمال  ،بجهة  :خلؾ مدرسه عمر مكرم متفرع من جمٌله بو حرٌد المنتزه
 - 51احمد حمدي عبدالعزٌز احمد السعودي  -السعودي لالكسسوارات الموباٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد
فى  21181115برلم  91484عن االكسسوار موباٌل فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  112 :ش محطه السوق باكوس
 - 51دمحم عبدالؽفار دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91538عن محل عصٌر
لصب  ،بجهة  :ش المعهد الدٌنً مع ش الشهداء برج نور االسالم العصافرى لبلً
 - 52البدري السٌد على حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91537عن محل بٌع احذٌه
جمله ولطاعى  ،بجهة  :شارع على ناصٌة عصٌر البسطامً من ش  16االصالح الفلكً
 - 53منسى سعد شحاته حامد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91527عن بالى ستٌشن
فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  5 :ش السواحل المدبمه ابو لٌر
 - 54صبحى خمٌس دمحم خمٌس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91555عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :ابٌس الثانٌة العرٌشه بجوار مصوؼات اوالد الشٌخ
 - 55دمحم عبدالفتاح محمود المرش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91588عن بالى
ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :امام  4سلمان محمود  -كلٌوباترا  -لسم
 - 56وائل احمد توفٌك بلشه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181125برلم  91611عن بالى ستٌشن
ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  29 :ش بهاء الدٌن الؽتورى  -سموحه  -لسم
 - 57السٌد طه احمد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91625عن بٌع السجاد ،
بجهة  :عمار ش سوهاج من ش بن الخطاب بجوار جزاره ادهم العصافره لبلى لسم المنتزه
 - 58اسالم دمحم حسنى عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91624عن بٌع
لطع ؼٌار سٌارات  ،بجهة  :ابراج اسكندرٌه  2خلؾ الشهر العمارى متفرع من ش ادٌب معمد السٌوؾ
 - 59حماده سعد عبد العظٌم السٌد عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91628عن
بٌع وتجاره معدات البان  ،بجهة  :ابٌس الثانٌه الحسٌنٌه امام مصنع الولٌد لمنتجات االلبان الرمل ثانى
 - 61نجاة فتحى جابر السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91637عن كوافٌر  ،بجهة :
 22ش سورٌا عمارة اٌالكو اٌالمار  -لسم
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 - 61على خلؾ فرٌد فرؼلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91474عن مخبز افرنجً ،
بجهة  35 :ش وهران امام مسجد عبدالحلٌم محمود المندرة بحرى
 - 62اٌه ممدوح سعٌد سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91514عن سوبر ماركت (
بماله عامه )  ،بجهة  :ش عمر بن عبدالعزٌز  -محسن الكبرى  -لسم
 - 63منى دمحم عبدالبدٌع ٌوسؾ ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91535عن تنمٌه
مهارات بشرٌة فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  6 :ش ماهر بن لوران الثانً شمه
 - 64مصطفى اشرؾ مصطفى عبٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91541عن تجارة
وتورٌدات االدوات الكهربائٌة وحداٌد  ،بجهة  :العصافرة بحرى ماجٌن مول ابراج االسكان والتعمٌر ش دمحم عوض هللا  -لسم
 - 65عزت دمحم دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91545عن بماله عامه ،
بجهة  :ش الخلٌفه رلم  4سٌدى بشر لبلى  -لسم
 - 66سامى جمعه عبد العزٌز عبد المؽنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91551عن
مماوالت عمومٌه متكامله  ،بجهة  14 :ش احمد باشا ترن فلمنج الرمل
 - 67سامى هشام دمحم هاللى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91561عن بٌع ادوات صٌد
ماعدا االسلحه الخاصه بالصٌد  ،بجهة  :خلؾ كومباوند السالملن  -الطابٌة
 - 68ولٌد لتجارة الكرتون  -ولٌد عزت عباس محرم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم
 91578عن تجارة كرتون  ،بجهة  :ش  21متفرع من ش  16االصالح الفلكً
 - 69اسالم محمود كامل عبدالفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91594عن سوبر
ماركت  ،بجهة  7 :ش الماضى النعمان  -لسم
 - 71على خالد عبدالنبً محمود ال خالد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  91597عن بٌع
مالبس جاهزة فٌماعدا المالبس والمهمات العسكرٌة  ،بجهة  :محل رلم  2عمار رلم  34ب تنظٌم ش  768ش اسكندر ابراهٌم
مٌامً
 - 71محمود عبدالعزٌز ابراهٌم ابوابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91622عن
تجارة وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  ،بجهة  :ش الشٌخ دمحم فخر الدٌن  -لسم
 - 72احمد على دمحم على الخراشى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91627عن مماوالت
عامه وخدمات بترولٌة فى مجال تأجٌر السٌارات والمعدات والمحركات وصٌانتها واصالحها وتورٌد لطع ؼٌارها  ،بجهة  2 :ش
هدى االسالم جانوتى  -لسم
 - 73ؼرٌب لالدوات الكهربائٌة  -سٌؾ الدٌن عمرو ؼرٌب على االزون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى
 21181129برلم  91638عن تجارة ادوات كهربائٌة  ،بجهة  192 :شارع عبدالسالم عارؾ ثروت -
 - 74جمال مسعود عبدالمنعم مسعود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91469عن
مكتب رحالت  ،بجهة  :ش  5التوفٌمٌه الجدٌدة خورشٌد
 - 75احمد عشماوى دمحم عشماوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181112برلم  91519عن بٌع
مفروشات  ،بجهة  3 :ش  12متفرع من ش  16الملن امام مسجد هدى الرحمن  -الفلكى  -لسم
 - 76دمحم على دمحم على حلمى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91521عن كوافٌر  ،بجهة :
 18خلؾ ش الدٌر كلٌوباترا
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 - 77عاصم عبدالرحٌم دمحم عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91541عن تجارة وبٌع
المالبس  ،بجهة  :عمار رلم  872ش السكه الحدٌد  -عزبه الرحمه  -مطار النزهه  -لسم
 - 78احمد ابراهٌم مصطفى فرهود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91557عن تجارة
وتوزٌع مالبس جاهزة واكسسوارتها ماعدا المالبس العسكرٌة  ،بجهة  :ش التوحٌد من الزهور  -الحضرة الجدٌده  -لسم
 - 79احمد السٌد حسن مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91569عن تصدٌر  ،بجهة
 184 :ش عبدالسالم عارؾ  -سان استٌفانو  -لسم
 - 81احمد حسٌن مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  91596عن كافٌترٌا
وبالي استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :محل  11السوق التجارى الفرعً سموحة
 - 81سلوى عفٌفً ابراهٌم عفٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91586عن تنمٌه
مهارات وموارد بشرٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة 19 :ش مٌنا كفرعبده رشدي
 - 82منصور دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91617عن سوبر ماركت ،
بجهة  41 :ش احمد بركات سٌدى بشر  -لسم
 - 83عصام السٌد على دمحم عجوز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91641عن تصلٌج
اجزاء مٌكانٌكٌه  ،بجهة  368 :ش ملن حفنى العصافرة بحرى
 - 84وسام بكر على محمود ندا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91489عن خدمات رجال
االعمال ( تصوٌر مستندات وتلٌفون وفاكس )  ،بجهة  316 :طرٌك الحرٌة  -كلٌوباترا  -لسم
 - 85محمود دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد عماره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91515عن بٌع
محمول وخدماته ماعدا االنترنت  ،بجهة  16 :ش من ش  25امام االدارة التعلٌمٌة  -طوسون  -لسم
 - 86دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91518عن تجارة وبٌع
االحذٌة والمنتجات الجلدٌة  ،بجهة  :مٌدان تورٌل مام مدرسة مراد الراس السوداء
 - 87ادهم محروس عبد الفتاح السالمونى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91526عن
بماله جافه بالتجزئه  ،بجهة  :ش  2127وش  2123برج الصفوه رلم  133بلون  7متفرع من ش النبوى المهندس المندره لبلى
 - 88كٌرلس مكٌن لبٌب جمٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91523عن بٌع اجهزة
تكٌٌؾ  ،بجهة  175 :ش طٌبه سبورتنج
 - 89توفٌك دمحم دمحم متولى الكشن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91542عن تورٌد وبٌع
كاوتش  ،بجهة  9 :ش عمر مكرم عزبه النشا الرمل
 - 91دمحم سالم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91618عن كافٌترٌا  ،بجهة :
 11ش الكامل الظاهرٌة خلؾ السكة الحدٌد اول محل فى العمار
 - 91جٌهان صباح بٌومى حسن فرحات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91642عن
مكتب رحالت  ،بجهة  25 :ش دمحم الصٌرفى متفرع من ش العٌسوى  -لسم
 - 92فٌلٌب مٌشٌل فهمى متى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91471عن
مماوالت عمومٌة  ،بجهة  442 :د  15 /ش مصطفى كامل  -الراس السوداء  -لسم
 - 93امٌرة احمد طه خلٌفه على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91536عن تنمٌه
مهارات بشرٌة لالطفال فوق اربع سنوات بعد الحصول على التراخٌص الالزمه فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :مدخل الجونه
بالرابعه الناصرٌة برج رٌناس االول شمه
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 - 94جٌهان عبدالمنعم حسٌن زٌادة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91539عن اعداد
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :شرق االسكندرٌة من ناحٌة ش
االزالة مع ش التوحٌد الحضرة الجدٌدة الدور االول علوي
 - 95صابر مهنى سعد مهنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91549عن تورٌدات خضار
وفاكهه بالتجزئه  ،بجهة  12 :ش عباد الرحمن كوبرى الناموس الرمل
 - 96شٌحه كافٌه  -دمحم دمحم حافظ السٌد شٌحه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91566عن
تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ( بوفٌه )  ،بجهة  61 :ش الشركة العربٌة السٌوؾ
 - 97فؤاد سامى عبدالعظٌم بدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91584عن تجارة
لوازم خٌاطٌن  ،بجهة  :برج المهٌب ش صالح الدٌن مع جمٌله بوحرٌد  -لسم
 - 98مختار عبدالسمٌع السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91619عن مكتب لوازم
دٌكورات فٌماعدا الدعاٌه واالعالن عن هذا النشاط  ،بجهة  3 :تنظٌم ش دمحم بن طاهر مٌامً
 - 99دمحم محمود محمود الؽرٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91615عن بٌع وشراء
واستبدال سٌارات لحساب الؽٌر  ،بجهة  66 :ش  15سابما حالٌا ش احمد حافظ سٌدي بشر
 - 111صٌدلٌه سوزان على  /سوزان على جاد هللا على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181128برلم
 91621عن صٌدلٌه  ،بجهة  14 :ش الفلكى الراس السوداء المنتزه
 - 111سعٌد دمحم ابراهٌم هارون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91647عن بٌع
محمصات وتورٌدات ؼذائٌة واستئجار بوفٌهات  ،بجهة  36 :ش خلٌل حماده  -سٌدى بشر
 - 112باسم احمد دمحم احمد عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91479عن بالي
استٌشن فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :ناصٌة ش  8مع شمال الفتح جناكلٌس محل رلم - 1
 - 113امانى سعٌد محمود حامد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91499عن تنمٌه
مهارات بشرٌه فوق  4سنوات فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :ش مدرسه المدس
العماروه
 - 114دمحم سعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91512عن بٌع كامٌرات
مرالبه والتورٌدات الؽذائٌة وتورٌدات مستلزمات الفنادق ماعدا الكامٌرات الالسلكٌة وماعدا االنترنت وماعدا الدعاٌة واالعالن عن
هذا النشاط وماعدا تورٌدات مواد االمن والحراسة بجمٌع انواعها وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  75 :ش الفتح
داخل مول بٌت الحاسبات  -فلمنج  -لسم
ٌ - 115سرى عبدالعزٌز السٌد شعبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91518عن
تجهٌزات خشبٌة  ،بجهة  :خورشٌد ش الثالثٌن بجوار جزارة الحمد -
 - 116احمد السعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91524عن بٌع وتجارة
حلوٌات وبسكوٌت  ،بجهة  35 :ش عبدالفتاح الطوٌل فلمنج
 - 117على طارق على عبدالخالك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91556عن تجارة
وتورٌد مالبس جاهزة واكسسواراتها  ،بجهة  :ش عبدالعلٌم من الزهور  -الحضرة الجدٌده  -لسم
 - 118اسالم ناجى على احمد السخاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91577عن دعاٌه
واعالن وادارة المشروعات العمارٌة فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ  ،بجهة  19 :ش
المس مٌخائٌل ابادٌر استانلً الرمل
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 - 119جالل الدٌن اٌمن دمحم شلبى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91583عن
تورٌدات اخشاب  ،بجهة  6 :ش الباز العرٌنى  -ؼبلاير -
 - 111مكتبه كرٌم  -كرٌم خمٌس دمحم ابراهٌم رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم
 91611عن مكتبه  ،بجهة  117 :ش عبدالكرٌم الخطابً
 - 111شٌماء فتحى فهٌم رستم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91619عن مركز تنمٌه
مهارات دون برامج االحتٌاجات الخاصه ( ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه )  ،بجهة  382 :ش
جمال عبدالناصر المندرة البحرٌة
 - 112هشام حامد رمضان السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91631عن تجهٌز وبٌع
ماكوالت جاهزه  ،بجهة  4 :ش بوٌستس كلٌو باترا حمامات سٌدى جابر
 - 113ادوارد لدرى موسى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91468عن تجارة
مالبس حرٌمى  ،بجهة  9 :ش عمر زعفان  -االبراهٌمٌه  -لسم
 - 114عبدهللا سعد ابراهٌم خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91498عن ادوات
منزلٌة ومفروشات  ،بجهة  :ش بن مؤنس ؼبلاير
 - 115عمرو خالد عبدالعزٌز السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91482عن تنمٌة
مهارات بشرٌة ماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  428 :طرٌك الجٌش  -لوران  -لسم
 - 116دمحم على دمحم على دروٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91563عن بٌع مالبس
جاهزة حرٌمى  ،بجهة  1 :ش اسكوت العمومى امام سوبر ماركت الشٌخ
 - 117عباس عبدالرحمن احمد شبل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91572عن عالفه ،
بجهة  :حوض  11توفٌمً طرٌك ال  61خلؾ لسم المنتزة ثالث
 - 118على عبدالحى ابراهٌم عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91587عن االخر
 /معرض مطابخ الومٌتال  ،بجهة  15 :ش مصطفى بولكى الدور االرضً
 - 119على عبدالحى ابراهٌم عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  91587عن االخر
 /معرض مطابخ الومٌتال  ،بجهة  :الرئٌسً  /البناٌٌن بملن ابوالفتوح عالء حسن العمرى ((( ونشاطه ورشة تصنٌع الومٌتال رلم
سجل تجارى  76195كفر الشٌخ ))

 - 121سامٌه على خلٌل سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181126برلم  91616عن بٌع مستلزمات
كمبٌوتر  ،بجهة  :مكتب رلم  1الدور المٌزانٌن  3ش االدٌب دمحم زٌتون سموحه
 - 121معتز عادل عبدالسالم دسولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91612عن عموم
االستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة  36من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر  ،بجهة  18 :ش االخالص الملعه -
لسم
 - 122حمد لالدوات الكهربائٌه  /رجب بخٌت دمحم حمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181128برلم
 91631عن بٌع ادوات كهربائٌه  ،بجهة  42 :ش صالح الدٌن شعبان مٌامى المنتزه اول
 - 123عال العربً صادق ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91648عن تنمٌه
مهارات ( فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه )  ،بجهة  :خلؾ  12ش الدٌر كلٌوباترا حمامات
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 - 124وفاء دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91487عن ورشه المونٌوم
بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذالن  ،بجهة  :عمار رلم  2برامو اخر ش العمومى البكاتوشى المنتزه
 - 125الشٌماء عادل على سٌد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181116برلم  91491عن تننٌه
مهارات ( فٌماعدا االنترنت )  ،بجهة  :شمه بالدور  1علوي عمارة الرٌادة ش بن سالمه من مصطفى كامل فٌكتورٌا
 - 126مصطفى حسٌن دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181113برلم  91522عن تصدٌر ،
بجهة  :مساكن الملعه بلو  12مدخل  6شمه 3
 - 127اٌناس منصور متى منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91554عن مكتب
رحالت  ،بجهة  5 :ش الزهراء العصافرة لبلً امام مسجد التحرٌر
 - 128احمد محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91561عن مطعم فول
وفالفل  ،بجهة  :ش المراؼى المدٌمه  -خورشٌد  -لسم
 - 129احمد ابوالسعود الكالوى عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91571عن
بٌع ادوات صحٌة  ،بجهة  :شارع ارض دمحم حمزاوى متفرع من ش مصطفى كامل ؼبلاير
 - 131حسن دمحم عبدالحمٌد دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91581عن مخبز
وحلوانى  ،بجهة  :ش  25امتداد ش االدارة التعلٌمٌة  -لسم
 - 131مارٌام رٌمون مٌشٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  91599عن مكتب تجارة
مستلزمات لطع ؼٌار وماكٌنات تصوٌر  ،بجهة  6 :مكرر عوض حجازي متفرع من ش خالد بن الولٌد الدور السابع سٌدي بشر
بحرى
 - 132مارٌام رٌمون مٌشٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  91599عن مكتب تجارة
مستلزمات لطع ؼٌار وماكٌنات تصوٌر  ،بجهة  :ش اللٌدزمم بجوار فندق اللٌدو ملن سعٌد عباس دمحم (ونشاطه مكتب تجارة
مستلزمات لطع ؼٌار ماكٌنات تصوٌر )
 - 133دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجزار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91611عن
تشؽٌل منتجات نسٌجٌه  ،بجهة  :شارع رلم  2متفرع من ش البحرٌة امام حضانه جمعٌة لناطر الخٌرٌة
 - 134احمد على حسن الشاعر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91621عن مركز تنمٌه
مهارات ماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص لالزمه  ،بجهة  :ش  25مستشارٌن  -لسم
 - 135عبدالمادر دمحم عاشور على الحصٌوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91633عن
بالى ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :العصافرة بحرى  9ش اطلس  -لسم
 - 136دمحم سمٌر كامل حسن عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91646عن دعاٌه
واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت  ،بجهة  33 :المطائع الدور االرضً
 - 137اٌمن دمحم دمحم امٌن دمحم منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91471عن باللى
استٌشن وتمدٌم الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده فٌما عدا االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :محل
رلم  8محمود حمدى خطاب ارسطو سابما عماره الجبرتى سنتر
 - 138دمحم دمحم موسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  91492عن تعبئة مواد
ؼذائٌة  ،بجهة  2 :ش  16من الدولى من ش  45العصافرة لبلً
 - 139دمحم دمحم موسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  91492عن تعبئة مواد
ؼذائٌة  ،بجهة  :ش العاللمه وبالل بن رباح بملن عاٌده زكً (( ونشاطه تجارة البماله بالمطاعى واستٌراد وتصدٌر وتعبئة المواد
الؽذائٌة )
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 - 141دمحم جمال دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91544عن بالي استٌشن
فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :محل ش  51سابما  35 -ش احمد حافظ سٌدي بشر بحرى
 - 141سامى عطٌه نخله عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91564عن بماله عامه ،
بجهة  :تماطع ش لمعى مع ش  591سٌدي بشر لبلً
 - 142حسام الشناوى سعد الشناوي على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  91573عن
عالفه  ،بجهة  :عزبة كازولٌا طرٌك حوض  11توفٌمً ثالث
 - 143معتز محمود كمال زكرٌا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  91517عن اداره
وتاجٌر واستؽالل الكافترٌات والمطاعم بشرط استصدار التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :سٌدى جابر عمار رلم  1ش  284سموحه
 - 144جابر عادل عبدالمنعم ٌوسؾ بندق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181119برلم  91571عن
بماله عامه  ،بجهة  86 :ش عزٌز فهمً
 - 145عبٌر محمود دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181127برلم  91616عن تصنٌع
مالبس بشرط استصدار كافة التراخٌص الالزمه لذلن  ،بجهة  :عمار رلم  11ش  4متفرع من احمد عبدالوهاب الدور االرضً
المرتفع والدور االول
 - 146احمد دمحم جمعه عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91626عن تورٌد وبٌع
مواد البناء ورفع المخلفات  ،بجهة  :ابٌس الثانٌه بجوار المسجد الرمل
 - 147دمحم شعبان سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91634عن سوبر ماركت ،
بجهة  6 :ش د /رشوان الحسن متفرع من خالد بن الولٌد  -سٌدى بشر بحرى  -لسم
 - 148هاله جابر صالح السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91649عن العاب كمبٌوتر
(بالي استٌشن ) فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  8 :ش الحجاز االبراهٌمٌه
 - 149احمد فؤاد ابوالحمد دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  9143عن تجارة
وتورٌد اتكسسوار موباٌل فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  14 :ش االمناء المندرة لبلً
 - 151فٌفً عبدالمحسن عبدالحلٌم العجوري  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  91476عن
مكتب رحالت  ،بجهة  9 :ش المعهد الدٌنً برج نور االسالم الدور الثانً عصافرة لبلً
 - 151ولٌد عادل دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  91486عن بماله جافه  ،بجهة
 17 :ش رٌاض زٌزٌنٌا الرمل
 - 152مصطفى ابراهٌم عبدالنبى كعموش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  91511عن
مطعم  ،بجهة  41 :ش خالد بن الولٌد  -ابولٌر  -لسم
 - 153دمحم رمضان عبده سالمه ؼانم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91511عن كوافٌر
 ،بجهة  26 :ش االنسه مً سان ستٌفانو
 - 154محمود مصطفى حسن على التركى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  91558عن
بالى ستٌشن ماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  11 :ش الشهٌد دمحم السٌد حنفى  -كلٌوباترا -
 - 155احمد فرؼلى احمد حسٌن سلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  91623عن بٌع
كشرى  ،بجهة  :عمار رلم  7ش  9ابى ذر الؽفارى متفرع من ش الزواٌده  -لسم
 - 156امٌرة عبدالرحمن مصطفى عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181129برلم 91636
عن بٌع مالبس بالجمله  ،بجهة  48 :مكرر حالٌا  51ش دمحم فؤاد جالل  -لسم
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 - 157ؼاده عبدهللا عبدالمادر عبدهللا الفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181129برلم  91645عن
تنمٌه مهارات بشرٌة لالطفال دون سن اربع سنوات فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :ش  24من
ش  31الماهرة برج روجٌنا  6سٌدي بشر لبلً
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الجٌمس سهال لتجاره وتوزٌع االدوات الكهربائٌه  /ولٌد جمعه شعبان عطٌه وشركاه شركة  ،تجاره وتوزٌع االدوات
الكهربائٌه ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 91477عن تجاره وتوزٌع االدوات الكهربائٌه  ،بجهة :
ابٌس الثانٌه بلون  36محل رلم  2الرمل
 - 2دمحم مصطفى عوض منصور وشركاه شركة  -1 ،تجارة وتسوٌك االدوٌة البٌطرٌة واضافات االعالؾ  -2تصنٌع اضافات
االعالؾ سواء كانت سوائل او بودرات لدى الؽٌر  -3تصنٌع اضافات االعالؾ سواء كانت السوائل او بودرات لدى الؽٌر -3
تصنٌع االدوٌة البٌطرٌة لدى الؽٌر فٌماعدا تجارة او تصنٌع االدوٌة البشرٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181113
برلم  ، 91525عن  -1تجارة وتسوٌك االدوٌة البٌطرٌة واضافات االعالؾ  -2تصنٌع اضافات االعالؾ سواء كانت سوائل او
بودرات لدى الؽٌر  -3تصنٌع اضافات االعالؾ سواء كانت السوائل او بودرات لدى الؽٌر  -3تصنٌع االدوٌة البٌطرٌة لدى الؽٌر
فٌماعدا تجارة او تصنٌع االدوٌة البشرٌة  ،بجهة  :شارع  3المتفرع من شارع الهٌلتون اعلى صٌدلٌه مصطفى امٌن برج لؤلؤة
سموحة الدور االول
 - 3دمحم السٌد دمحم السٌد شلبً وشرٌكه  -شركه الشلبً للمماوالت وعموم التورٌدات شركة  ،المماوالت العمومٌة وعموم
التورٌدات الصناعٌة ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 91519عن المماوالت العمومٌة وعموم
التورٌدات الصناعٌة  ،بجهة  7 :ش فؤاد دمحم عوٌس مصطفى كامل
 - 4دمحم عبدالمنعم خلٌل دمحم وشركاه شركه بلو داٌموند  BLUE DIAMONDشركة  ،انشاء وتشؽٌل وصٌانه محطات المٌاه
والتحلٌة والصرؾ وعموم المماوالت والتورٌدات الهندسٌة فٌماعدا خدمات االنترنت ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 91528عن انشاء وتشؽٌل وصٌانه محطات المٌاه والتحلٌة والصرؾ وعموم المماوالت والتورٌدات الهندسٌة
فٌماعدا خدمات االنترنت  ،بجهة  :خلؾ  21متفرع من ابراهٌم العطار
 - 5ورثه ابراهٌم محمود شتا عنهم انصاؾ عبد الموى عبد الرحمن وشركاها شركة  ،بماله عامه وتموٌن ،رأس مالها
، 81110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 91532عن بماله عامه وتموٌن  ،بجهة  :ش دنا العمومى لسم الرمل
 - 6اسالم دمحم رمضان وشرٌكه للدعاٌه واالعالن شركة  ،الامه وتشؽٌل وادارة مكاتب الدعاٌه واالعالن والمطابع بكافة
انواعها واشكالها فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،رأس مالها ، 511110111لٌدت
فى  21181116برلم  ، 91495عن الامه وتشؽٌل وادارة مكاتب الدعاٌه واالعالن والمطابع بكافة انواعها واشكالها فٌماعدا اصدار
الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  23 :ش عمر بن الخطاب السٌوؾ شماعه
 - 7دمحم نبٌل العربً وشركاه  -صٌدلٌه العربً شركة  ،استؽالل صٌدلٌه عامه ،رأس مالها ، 481110111لٌدت فى
 21181129برلم  ، 91644عن استؽالل صٌدلٌه عامه  ،بجهة  55 :ش الشهٌد على صالح الحضرة المبلٌة ملن المهندس  /عثمان
دمحم شلبً
 - 8سمٌر دمحم دمحم خلٌل وشرٌكته شركة  ،مٌاه ؼازٌه وخردوات ،رأس مالها ، 21110111لٌدت فى  21181126برلم
 ، 91613عن مٌاه ؼازٌه وخردوات  ،بجهة  711 :طرٌك الجٌش العصافرة البحرٌة
 - 9عطٌه شمس الدٌن وشركاه شركة  ،انظمه الحماٌه والمرالبه واالحهزة االلكترونٌة والطاله الشمسٌة والتورٌدات
الكهرومٌكانٌكٌة وعموم المماوالت ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 91589عن انظمه الحماٌه
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والمرالبه واالحهزة االلكترونٌة والطاله الشمسٌة والتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة وعموم المماوالت  ،بجهة  :ابٌس الثانٌة بجوار
المطافى بمدخل المرٌة الثانى  -مكتب رلم 3
 - 11كرٌمان اسماعٌل ابراهٌم الشافعى وشركاه شركة  ،شركة ادارة استصالح واستزراع وتنمٌه االراضى الصحراوٌة
واالستثمار الزراعى واالستزراع السمكى واالنتاج الحٌوانى والداجنى فى مناطك فى مناطك التنمٌة الزراعٌه ،رأس مالها
، 12511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 91481عن شركة ادارة استصالح واستزراع وتنمٌه االراضى الصحراوٌة
واالستثمار الزراعى واالستزراع السمكى واالنتاج الحٌوانى والداجنى فى مناطك فى مناطك التنمٌة الزراعٌه  ،بجهة  394 :طرٌك
الحرٌة مصطفى كامل عمارة االشراؾ برج ب الدور الخامس شمه 21
 - 11نائل نزٌه وشرٌكته شركة  ،بٌع الماكوالت سابمه التجهٌز من عجٌن فى عبوات مؽلمة ومٌاه ؼازٌة ،رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 91593عن بٌع الماكوالت سابمه التجهٌز من عجٌن فى عبوات مؽلمة ومٌاه
ؼازٌة  ،بجهة  :محل رلم  2بالعمار رلم  27ش االسماعٌلٌه رشدي
 - 12بهٌج دمحم حسٌن ٌوسؾ وشرٌكه شركة  ،اتٌلٌه بٌع مالبس جاهزة ،رأس مالها ، 1911110111لٌدت فى 21181125
برلم  ، 91598عن اتٌلٌه بٌع مالبس جاهزة  ،بجهة  13 :ش امٌن ٌحً زٌزٌنٌا
 - 13كرٌم مجدي دمحم محمود حسنٌن وشركاه شركة  ،ادارة العاب فٌدٌو على اجهزة بالي ستٌشان وادارة الكافٌهات والمطاعم
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 91491عن ادارة العاب فٌدٌو على اجهزة بالي ستٌشان وادارة
الكافٌهات والمطاعم  ،بجهة  28 :ش توت عنخ امون سموحة
 - 14كرٌم دمحم منصور الصاوى وشرٌكه اٌهاب دمحم كمال الدٌن ذكى عصر شركة  ،صٌانه واصالح االجهزه المنزلٌه ،رأس
مالها ، 111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 91565عن صٌانه واصالح االجهزه المنزلٌه  ،بجهة  19 :ش جابر النماش
متفرع من ش الصاغ دمحم عبد السالم اعلى نفك جمال عبد الناصر سٌدى بشر
 - 15دمحم السٌد عبدالمادر احمد وشركاه شركة  ،كوافٌر ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181129برلم ، 91643
عن كوافٌر  ،بجهة  3 :ش ابراهٌم فتحى جلٌم
 - 16عبدالنبى وشركاه شركة  ،التورٌدات العامه فى مجال االجهزة الرٌاضٌة والصحٌة والمالبس الجاهزة والرٌاضٌة بكافة
انواعها والمواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة والمشروبات بكافة انواعها وادارة واستؽالل النوادى الرٌاضٌة والصحٌة والكافترٌات
والمطاعم ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 91496عن التورٌدات العامه فى مجال االجهزة
الرٌاضٌة والصحٌة والمالبس الجاهزة والرٌاضٌة بكافة انواعها والمواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة والمشروبات بكافة انواعها
وادارة واستؽالل النوادى الرٌاضٌة والصحٌة والكافترٌات والمطاعم  ،بجهة  :الشمه الكائنه بالعمار  6ش البوها  -كامب شٌزار -
لسم
 - 17طارق مجدى على شعبان مرسى وشرٌكه شركة  ،التوكٌالت التجارٌة تسوٌك االدوٌة البشرٌة والمستحضرات الطبٌه
والبان االطفال واالعشاب والنباتات الطبٌه واالدوٌة البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌه والمواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة
الخاصه ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االستخدام الظاهرى والعطور والتركٌبات الطبٌه والصٌدلٌة والمطهرات الطبٌه
والكٌماوٌات واضافات االعالؾ والمركزات ومبٌدات الصحه العامه والصحه المنزلٌة والمبٌدات الحشرٌة ( المحلى والمستورد )
والمبٌدات الزراعٌه واالسمده وكذلن التصنٌع لدى الؽٌر ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 91493عن
التوكٌالت التجارٌة تسوٌك االدوٌة البشرٌة والمستحضرات الطبٌه والبان االطفال واالعشاب والنباتات الطبٌه واالدوٌة البٌطرٌة
والمستلزمات الطبٌه والمواد الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصه ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االستخدام
الظاهرى والعطور والتركٌبات الطبٌه والصٌدلٌة والمطهرات الطبٌه والكٌماوٌات واضافات االعالؾ والمركزات ومبٌدات الصحه
العامه والصحه المنزلٌة والمبٌدات الحشرٌة ( المحلى والمستورد ) والمبٌدات الزراعٌه واالسمده وكذلن التصنٌع لدى الؽٌر  ،بجهة
 54 :ش جمال عبدالناصر برج الرحاب فٌكتورٌا  -لسم
 - 18طارق مجدى على شعبان مرسى وشرٌكه شركة  ،فى كل ماسبك والتسجٌالت الطبٌه والتورٌد للجهات الحكومٌة والمطاع
الخاص ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 91493عن فى كل ماسبك والتسجٌالت الطبٌه والتورٌد
للجهات الحكومٌة والمطاع الخاص  ،بجهة  54 :ش جمال عبدالناصر برج الرحاب فٌكتورٌا  -لسم
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 - 19احمد ابراهٌم عبد هللا حسنٌن وشركاه شركة  ،كافه اعمال المماوالت المتكامله اعمال الصٌانه فى مجال المماوالت
االنشائٌه واعمال االستشارات الهندسٌه ودراسات الجدوى عدا االستشارات المانونٌه والمالٌه -3االعمال العمارٌه بكافه انواعها سواء
تمسٌم االراضى وانشاء المبانى واالتجار فٌها  -4المٌام باعمال شبكات المٌاه والصرؾ الصحى وتطهٌر الترع والمصارؾ ومد
الكبالت بجمٌع انواعها  -5انشاء الطرق والكبارى واالنفاق والتورٌدات العمومٌه فى مجال المماوالت واالالت والمعدات والمواد
الخام الالزمه لتنفٌذ انشطه الشركه واالتجار فٌها ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 91547عن كافه
اعمال المماوالت المتكامله اعمال الصٌانه فى مجال المماوالت االنشائٌه واعمال االستشارات الهندسٌه ودراسات الجدوى عدا
االستشارات المانونٌه والمالٌه -3االعمال العمارٌه بكافه انواعها سواء تمسٌم االراضى وانشاء المبانى واالتجار فٌها  -4المٌام
باعمال شبكات المٌاه والصرؾ الصحى وتطهٌر الترع والمصارؾ ومد الكبالت بجمٌع انواعها  -5انشاء الطرق والكبارى واالنفاق
والتورٌدات العمومٌه فى مجال المماوالت واالالت والمعدات والمواد الخام الالزمه لتنفٌذ انشطه الشركه واالتجار فٌها  ،بجهة 21 :
ش المعز من ش هدى االسالم سٌدى بشر لبلى شمه بالدور االول علوى لسم المنتزه
 - 21ماجد لطفى شكرى جرجاوي وشرٌكه فٌلٌب شكرى جرجاوي شركة  ،توزٌع حدٌد واسمنت ومماوالت عمومٌة ،رأس
مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 91511عن توزٌع حدٌد واسمنت ومماوالت عمومٌة  ،بجهة  47 :ش
 611من ش دمحم فرٌد سٌدي بشر لبلً
 - 21ماٌكل ساهر شحاته بولس وشرٌكه شركة  ،االستثمار العمارى والمماوالت المتكاملة ،رأس مالها 5111110111
،لٌدت فى  21181113برلم  ، 91529عن االستثمار العمارى والمماوالت المتكاملة  ،بجهة  :المكتب الكائن الدور االرضى نموذج
رلم ( )1بالعمار رلم  12ش احمد فاروق على عزت  -برج جوهرة سموحه  -لسم
 - 22االخوة المتحدون  -شرٌؾ خلؾ وشركاه شركة  ،تحضٌر وتشؽٌل وادارة الالندري ( التنظٌؾ الجاؾ ) وتجهٌز وتشؽٌل
الكافٌترٌات والمطاعم واالنشطة المرتبطة فٌماعدا خدمات االنترنت وماعدا خدمات الدعاٌه واالعالن وماعدا خدمات االمن
واالحراسة فى كل ماسبك ،رأس مالها ، 911110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 91548عن تحضٌر وتشؽٌل وادارة
الالندري ( التنظٌؾ الجاؾ ) وتجهٌز وتشؽٌل الكافٌترٌات والمطاعم واالنشطة المرتبطة فٌماعدا خدمات االنترنت وماعدا خدمات
الدعاٌه واالعالن وماعدا خدمات االمن واالحراسة فى كل ماسبك  ،بجهة  :محل رلم  3بالعمارة  b3s3 - b3-انطونٌادس سٌتً
كومباوند ش عبدالسالم المحجوب لبلً لنال المحمودٌة امام كوبري التجنٌد سموحة
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى دمحم صالح الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 62599 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14521بتارٌخ  2118 / 11/ 1لترن التجاره نهائٌا
 - 2صٌدلٌه رسمى  /دمحم دمحم رسمى طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 41629 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14523بتارٌخ 2118 / 11/ 1لترن التجاره نهائٌا
 - 3السٌد عبدالموجود عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 67659 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14528بتارٌخ  2118 / 11/ 4لترن التجاره نهائٌا
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 - 4دمحم عبدالموجود عبدالواحد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 78438 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14527بتارٌخ  2118 / 11/ 4لترن التجاره نهائٌا
 - 5احالم السٌد حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 88331 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14531بتارٌخ  2118 / 11/ 5لترن التجاره نهائٌا
 - 6دمحم سمٌر احمد عبدالمجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 87896 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14536بتارٌخ  2118 / 11/ 6لترن التجاره نهائٌا
 - 7دمحم دمحم حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85738 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14534بتارٌخ  2118 / 11/ 6لترن التجاره نهائٌا
 - 8رضا السٌد دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 45526 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14533بتارٌخ  2118 / 11/ 6لترن التجاره نهائٌا
 - 9مصطفى السٌد دمحم بسطاوى حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 88217 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14539بتارٌخ ى 2118 / 11/ 8لترن التجاره نهائٌا
 - 11محمود موسى عبدالفتاح دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 84316 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14538بتارٌخ  2118 / 11/ 8لترن التجاره نهائٌا
 - 11دهب لمطع ؼٌار السٌارات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 29116 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14541بتارٌخ  2118 / 11/ 11لترن التجاره نهائٌا
 - 12احمد احمد دمحم فوز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 31432 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم 14542بتارٌخ  11ة 2118 / 11/لترن التجاره نهائٌا
 - 13طاهر سعد دمحم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 56271 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14541بتارٌخ  2118 / 11/ 11لترن التجاره نهائٌا
 - 14السٌد عبد السالم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 16712 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14544بتارٌخ  2118 / 11/ 12لترن التجاره نهائٌا
 - 15دمحم مصطفى على احمد العتمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 81693 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14543بتارٌخ  2118 / 11/ 12لترن التجاره نهائٌا
 - 16مها صبرى محمود ابوالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85591 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14548بتارٌخ  2118 / 11/ 13لترن التجاره نهائٌا
 - 17احمد ابراهٌم احمد الشروٌدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 81254 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14549بتارٌخ  2118 / 11/ 13لترن التجاره نهائٌا
 - 18عادل مكى دمحم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 59931 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14546بتارٌخ  2118 / 11/ 13لترن التجاره نهائٌا
 - 19ماجد جمٌل فهمى جبره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 51675 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14547بتارٌخ  2118 / 11/ 13لترن التجاره نهائٌا
 - 21صبرى على خلٌل على خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 85241 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14551فى  13/11/2118بسبب ترن التجارة نهائٌا
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 - 21ناصر عبدالحك دمحم عبدالحك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21269 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل شطب كلى للرهن رلم  413برلم  6فى 14/11/2118
 - 22عبدالسالم بدٌر عبدالحلٌم على البصال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 81794 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14552بتارٌخ  2118 / 11/ 14لترن التجاره نهائٌا
 - 23اسامه عمر دمحم عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 42154 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14551بتارٌخ  2118 / 11/ 14لترن التجاره نهائٌا وكذالن تم شطب الفرع
 - 24انعام حسٌن سلٌمان عاشور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 71493 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل
شطب باملر محو رلم  14554بتارٌخ  2118 / 11/ 15لترن التجاره نهائٌا
ٌ - 25اسر شعبان دمحم مرسً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 64451 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14559بتارٌخ  2118 / 11/ 18لترن التجاره نهائٌا
 - 26دمحم احمد دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 44211 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14558بتارٌخ  2118 / 11/ 18لترن التجاره نهائٌا
 - 27عمرو عبدالفتاح دمحم شرٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 72184 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
شطب باكمر محو رلم  14597بتارٌخ  2118 / 11/ 19لترن التجاره نهائٌا
 - 28السٌد محمود السٌد بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 89364 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14557بتارٌخ  2118 / 11/ 18لترن التجاره نهائٌا
 - 29دمحم احمد فؤاد حسن المفاص  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 83411 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14596بتارٌخ  2118 / 11/ 19لترن التجاره نهائٌا
 - 31دمحم امٌن دمحم العوامرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 18588 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14599بتارٌخ  19/11/2118لترن التجاره نهائٌا
 - 31انجً رجب دمحم احمد علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 51867 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14598بتارٌخ  2118 / 11/ 19لترن التجاره نهائٌا
 - 32خٌرة ماهر بشرى ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 77316 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14612فى 21/11/2118
 - 33امٌن عبدالعاطى السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 49979 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14611فى 21/11/2118
 - 34حسٌن مرسى الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 15319 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل
امر محو رلم  14613فى  21/11/2118لترن التجارة نهائٌا
 - 35موسى دمحم موسى على زاٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 91931 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14614فى 22/11/2118
 - 36هانى شمروخ فرج بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 56916 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14617فى 22/11/2118
 - 37السٌد علً السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 39114 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14615فى 22/11/2118
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 - 38احمد جابر دمحم ادم محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 89864 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14618فى 22/11/2118
 - 39احمد دمحم عٌسى دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 74119 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  64611بتارٌخ  2118 / 11/ 25لترن التجاره نهائٌا
 - 41دمحم كامل دمحم ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 13381 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل شطب
بامر محو رلم  14614بتارٌخ  2118 / 11/ 25لترن التجاره نهائٌا
 - 41اتٌلٌه بهٌج حسٌن  /بهٌج دمحم حسٌن ٌوسؾ دن الباب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 75152 :وفى تارٌخ
 21181125تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14612بتارٌخ  2118 / 11/ 25لترن التجاره نهائٌا
 - 42اٌمن خمٌس احمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 41589 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14611بتارٌخ  2118 / 11/ 25لترن التجاره نهائٌا
 - 43انجً مدحت عبد المحسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 57715 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14613بتارٌخ  2118 / 11/ 25لترن التجاره نهائٌا
 - 44ابراهٌم احمد صبحى عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 47811 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14917بتارٌخ  2118 / 11/ 26لترن التجاره نهائٌا
 - 45هبه هللا احمد عبد هللا الوكٌل  /د  /هبه هللا الوكٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 53199 :وفى تارٌخ 21181126
تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14616فى  26/11/2118بسبب ترن التجارة نهائٌا
 - 46زٌزفون السٌد عبد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 51996 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14615بتارٌخ  2118 / 11/ 26لترن التجاره نهائٌا
 - 47مصطفى ابراهٌم دمحم ؼانم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 83179 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14923بتارٌخ  2118 / 11/ 29لترن التجاره نهائٌا
 - 48ولٌد عوض ابراهٌم عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 52443 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14924بتارٌخ  2118 / 11/ 29لترن التجاره نهائٌا
 - 49طارق السٌد ذكى محمود وهبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 54598 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14922بتارٌخ  2118 / 11/ 29لترن التجاره نهائٌا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سعد احمد عطٌه عبدالبارى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  83381وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  251110111،جنٌه
 - 2صٌدلٌه د /كرٌم دمحم عطٌه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  62311وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
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 - 3مى مجدى على عطٌه تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89536وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 4اشرؾ دمحم توفٌك حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  24254وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 5تم تعدٌل االسم التجارى إلى  /مكتب الجمل للرحالت  /مٌنا عبده ٌوسؾ الجمل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72821وفً
تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 6مٌنا عبده ٌوسؾ الجمل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72821وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 7مصطفى لتجارة االدوات الصحٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 53421وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 5111110111،
جنٌه
 - 8فادى سعٌد سالمه دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  71717وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2511110111،جنٌه
 - 9نور الهدي لالستٌراد والتصدٌر  -اشرؾ فؤاد نور الدٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  35851وفً تارٌخ  21181114 ،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 11االخالص لالستٌراد والتصدٌر اشرؾ لؤاد نور الدٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  35851وفً تارٌخ  21181114 ،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 11نور الهدي لالستٌراد والتصدٌر  -اشرؾ فؤاد نور الدٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  35851وفً تارٌخ 21181114 ،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 12اسالم فوزى احمد دمحم ؼٌطاس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  63115وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  12111110111،جنٌه
 - 13عبٌر احمد عباس عبدهللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  87346وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 14سعد عبدالوهاب سعد بدر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  32873وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21111110111،جنٌه
 - 15منى بخٌت واصؾ سلٌمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  51841وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 16عوض دمحم حسنٌن ابو كلٌله تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  56914وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 17عادل صابر شاكر ارمٌس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  61697وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 18انور السٌد ابراهٌم حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  83924وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 19ابراهٌم حامد ابراهٌم ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  88931وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
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 - 21احمد ٌوسؾ سعد متولى دمحم شراره تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  91167وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2511110111،جنٌه
 - 21ناهد نصرى ؼطاس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11914وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 22مرسً السٌد عبد المجٌد المصاص تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  63926وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 23احمد راضً عبدالمادر سلٌمان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  78431وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  551110111،جنٌه
 - 24صٌدلٌة د /هبه شلش تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  53488وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 25صٌدلٌه د /نورهان مجدى عباس احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  68995وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 26منال محمود حسن الشطورى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  85313وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 27احمد احمد ٌسرى احمد عبداللطٌؾ تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  84797وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 28عمرو حسن محمود رضوان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  38617وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 29باهى مصطفى حازم دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  31212وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 31سامح صدٌك محمود جادهللا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  91858وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2111110111،جنٌه
 - 31دمحم السٌد عبدالمنعم عنانى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  71336وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 32دمحم احمد حسن حافظ جزارٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79641وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 33فوزى شعبان عبد المطلب عماره تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  64885وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 34تعدل االسم التجارى الى عماره لعموم االستٌراد والتصدٌر فوزى شعبان عبد المطلب عماره تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم
 64885وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 5111110111،
جنٌه
 - 35توفٌك السٌد دمحم على الحزٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  66346وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  311110111،جنٌه
 - 36اضافه السمه التجارٌة ستار فاشون تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  73162وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
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 - 37اسالم بدوى عبدالعظٌم السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  73162وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 38فرج دمحم مصطفى عوض تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  86152وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21111110111،جنٌه
 - 39مصطفى ابراهٌم عبداللطٌؾ احمد لندٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  82452وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51111110111،جنٌه
 - 41عادل جالل زكى عبدالنبى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  66916وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 41دمحم شحاته احمد المكباتً تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  62948وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 42اسامه جمعه حافظ رمضان المرش تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  84431وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 43طارق سعٌد سلٌمان الدٌب تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  34196وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 44دمحم فهمى عبدالحك دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72643وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 45اندرو وسام زكرٌا برنابا تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79862وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 46نادر زرزور عبدهللا تاوضروس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  72797وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 47شرٌؾ عرفه دمحم خلٌل المصاص تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  62421وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 48مودى نظمى زخارٌوس خٌله تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  51594وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1511110111،جنٌه
 - 49دمحم مسعد مصطفى رزق عبدالعال تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  78965وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 51عادل محمود عبدالحمٌد سرور تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  9117وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  4111110111،جنٌه
 - 51محمود عبد الراضى دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7799وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 52اشرؾ دمحم توفٌك حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  24254وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  15111110111،جنٌه
 - 53عماد الدٌن مصطفً دمحم مرسً مسعود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  34551وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
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 - 54محمود السٌد حسن لناوي تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79885وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 55كافٌترٌا لناوى  -محمود السٌد حسن لناوي تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  79885وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 56حازم كرٌم شحات دمحم موسى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  86838وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 57اشرؾ ابراهٌم محمود المصرى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  17225وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 58عاطؾ بدٌع ارمانٌوس عوض تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  63916وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 59ابراهٌم دمحم عبدالبالى فرؼلى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  86286وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 61رفعت جبر ابو المجد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  36719وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  111110111،جنٌه
 - 61حمدى محمود احمد اسماعٌل تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  41275وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 62حمدى محمود احمد اسماعٌل ؼانم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  41275وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 63خالد زكرٌا زاهر بٌومى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  53379وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 64عبد المنعم رٌاض على احمد عبد المنعم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  42676وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 65مٌنا جرجس عٌسى شنوده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  49123وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 66سامح دمحم عبد العزٌز عبد الموى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  91336وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 67دمحم محمود دمحم عبدالحمٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  12988وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 68دمحم رجب على دمحم ؼانم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89597وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 69مٌالد عٌاد اندراوس بسالى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  82383وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 71السٌد رجب محمود حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  73347وفً تارٌخ  21181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
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 - 71عامر فاروق على دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  77361وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21111110111،جنٌه
 - 72احمد عوض دمحم عوض تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  67363وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 73دمحم محسن مفٌد صالح دوبان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  67612وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  41111110111،جنٌه
 - 74دوبان للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  67612وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  41111110111،جنٌه
 - 75فٌفً عبدالمحسن عبدالحلٌم العجوري تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  91476وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  211110111،جنٌه
 - 76سهٌله دمحم سعد محمود الرملى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89418وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 77احمد رجب دمحم حسنٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  89357وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 78فادي ادٌب هنري ؼطاس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  45585وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  9111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مى مجدى على عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،افتتاح فرع كائن  73ش خلٌل حماده سٌدى بشر المنتزه

 89536وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 2فٌلٌب مٌشٌل فهمى متى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 442 ، :د  15 /ش مصطفى كامل  -الراس السوداء  -لسم
 - 3ابانوب مجدي فالح توفٌلس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 318 ، :ش متفرع من ش  311برج المنى

 91471وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91472وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 4حنان شعبان حسن السٌد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  86142وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /ش محطه السوق برج الحكمه  -اعلى صٌدلٌة دٌنا عمارة  -باكوس  -لسم
 - 5سعد احمد عطٌه عبدالبارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83381وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  4 /ش الشركة العربٌه  -السٌوؾ  -لسم
 - 6محمود عوض دمحم دمحم دمحم الزهٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85875وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر كائن ش اولٌاء الرحمن برج السماحه بجوار مسجد العزٌز الصبور الساعه لسم المنتزه
ونشاطه سوبر ماركت وراس المال  51111خمسون الؾ جنٌها
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 - 7ادوارد لدرى موسى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش عمر زعفان  -االبراهٌمٌه  -لسم

 91468وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 8جمال مسعود عبدالمنعم مسعود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش  5التوفٌمٌه الجدٌدة خورشٌد

 91469وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 9عماد مٌخائٌل شولً مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  36121وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  735طرٌك الحرٌه لوران لسم الرمل
 - 11اٌمن دمحم دمحم امٌن دمحم منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91471وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  8محمود حمدى خطاب ارسطو سابما عماره الجبرتى سنتر
 - 11احمد دمحم مصطفى عبدالداٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85235وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  24ش االمٌر حلٌم برج الرٌاض زٌزنٌا لسم رمل ثانى
 - 12دمحم عبد الموي دمحم نوار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  63123وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى ش  31امتداد المعهد الدٌنى المندره لبلى برج االندلس شمع رلم 34
 - 13دمحم فتحى لبٌب دمحم زحٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81214وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  49 /ش الشٌخ على عبدالرازق النزهه
 - 14على خلؾ فرٌد فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91474وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 35 ، :ش وهران امام مسجد عبدالحلٌم محمود المندرة بحرى
 - 15فادى سعٌد سالمه دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71717وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،تم تعدٌل العنوان إلى  18 /ش صدٌك شٌبوب  -سٌدى بشر  -لسم
 - 16باسم احمد دمحم احمد عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ناصٌة ش  8مع شمال الفتح جناكلٌس محل رلم - 1
 - 17على عطٌه عطافى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عزبه الخمسمائه خورشٌد خلؾ معسكر البحرٌة -

 91479وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91475وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 18فٌفً عبدالمحسن عبدالحلٌم العجوري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91476وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 9 ، :ش المعهد الدٌنً برج نور االسالم الدور الثانً عصافرة لبلً
 - 19اٌمان رفعت احمد الجزار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  59611وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر كائن فى  14 /ش النبوي المهندس المندرة لبلً ( ونشاطه تورٌد مالبس جاهزة براسمال الؾ جنٌه
)
 - 21دمحم على عبد الحكم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  62461وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /شمه رلم  714بالدور السابع عمارة رلم  5اتحاد مالن مدٌنه الصٌادلة ش  15ماٌو سموحة بجوار
مدٌرٌه االمن
 - 21رشا عطا بولس للدس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،العصافره بحرى تماطع المالزم بسٌونى مع ملن حفنى

 91473وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 22وفاء دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عمار رلم  2برامو اخر ش العمومى البكاتوشى المنتزه

 91487وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
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 - 23طلعت محجوب العزب ٌحٌى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التوحٌد من ش الزهور  -الحضرة الجدٌده
 - 24وسام بكر على محمود ندا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 316 ، :طرٌك الحرٌة  -كلٌوباترا  -لسم

 91485وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 91489وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 25احمد حمدي عبدالعزٌز احمد السعودي  -السعودي لالكسسوارات الموباٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 112 ، :ش محطه السوق باكوس

 91484وفً

 - 26مٌنا عبده ٌوسؾ الجمل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72821وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /عماره رلم  45مدٌنه بنن فٌصل االسالمى  -سٌدى بشر لبلى  -لسم
 - 27تم تعدٌل االسم التجارى إلى  /مكتب الجمل للرحالت  /مٌنا عبده ٌوسؾ الجمل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72821وفً
تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /عماره رلم  45مدٌنه بنن فٌصل االسالمى -
سٌدى بشر لبلى  -لسم
 - 28احمد فؤاد ابوالحمد دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش االمناء المندرة لبلً
 - 29عمرو خالد عبدالعزٌز السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 428 ، :طرٌك الجٌش  -لوران  -لسم

 9143وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91482وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 31عمرو السٌد عبدالعزٌز محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش سمٌه ام عمار السٌوؾ خل لهوه الفراعنه الرمل
 - 31ولٌد عادل دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 17 ،ش رٌاض زٌزٌنٌا الرمل

 91481وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91486وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 32سماء مجدى احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشهٌد مصطفى شعبان  -ارض المفتى الجدٌده  -لسم

 91488وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 33عادل صابر شاكر ارمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش العمروسً برج حورس مٌامً

 61697وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 34عادل صابر شاكر ارمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن  37 /ش  595من ش سٌؾ

 61697وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 35دمحم دمحم موسى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2 ،ش  16من الدولى من ش  45العصافرة لبلً

 91492وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 36دمحم دمحم موسى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91492وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،ش العاللمه وبالل بن رباح بملن عاٌده زكً (( ونشاطه تجارة البماله بالمطاعى واستٌراد وتصدٌر وتعبئة المواد الؽذائٌة )
 - 37مسلم طه مسلم طه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  77849وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
تم تعدٌل العنوان إلى  /عمارة رلم  65تعاونٌات سموحه  -لسم
 - 38احمد حسن عطٌه ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84146وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن ش جامع النخل محل خورشٌد العواٌد المنتزه
 - 39الشٌماء عادل على سٌد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91491وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شمه بالدور  1علوي عمارة الرٌادة ش بن سالمه من مصطفى كامل فٌكتورٌا
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 - 41جاسر فؤاد عبد الحمٌد االدكاوى  /االدكاوى المالبس الجاهزة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  49392وفً تارٌخ
 21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  /الدور االرضً مدخل العمارة من ناحٌة  99ش
عبدالسالم عارؾ جلٌم الرمل
 - 41دمحم على السٌد جاد الكرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  87995وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  11 /ش  814من ش سٌؾ سٌدي بشر
 - 42تدون السمة التجارٌة  /م ع الوطنً ( منشاه فردٌه )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  87995وفً تارٌخ  21181117تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  11 /ش  814من ش سٌؾ سٌدي بشر
 - 43شادي شكري بطرس نسٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91511وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شمه الدور  2علوي 11ش سٌؾ ملن اعتدال انور سٌدي بشر لبلً
 - 44سامح العجمى عفٌفى فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 13 ، :ش العمٌك الحضره المبلٌه شرلى

 91497وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 45شعبان خلٌفه مصطفى خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73115وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر كائن  12ش االندلس االبراهٌمٌه لسم باب شرلى ونشاطه بٌع ماكوالت جاهزه وبٌتزا وفطائر
وراس المال مائه الؾ جنٌها
 - 46حمدان الجالس عثمان ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار  16محل رلم  1ش  592سٌدى بشر لبلى

 91513وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 47د  /دمحم ٌحٌى محمود ابوالخٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42789وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /اسفل كوبري  14ماٌو عمارة الند مارن سموحة محل رلم 33
 - 48مٌنا صبحى شحاته زكى عبدالسٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81185وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :رئٌسً اخر كائن فى  /تمسٌم الحرفٌٌن ملن نبٌل منٌر فارس محل  11ب براسمال خمسه االؾ جنٌه مصرى
ونشاطه ورشة تصنٌع بالستٌن -
 - 49امانى سعٌد محمود حامد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش مدرسه المدس العماروه

 91499وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 51محمود دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد عماره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91515وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 16 ، :ش من ش  25امام االدارة التعلٌمٌة  -طوسون  -لسم
 - 51سلوى توحٌد الرشٌدى عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش عبدهللا عزت  -السٌوؾ -
 - 52مصطفى ابراهٌم عبدالنبى كعموش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 41 ، :ش خالد بن الولٌد  -ابولٌر  -لسم
 - 53اٌه ممدوح سعٌد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش عمر بن عبدالعزٌز  -محسن الكبرى  -لسم

 91516وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,
 91511وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 91514وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 54عبدهللا سعد ابراهٌم خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش بن مؤنس ؼبلاير

 91498وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 55ابراهٌم راضً عبدالرحٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش  16سكه حدٌد رشٌد المعمورة البلد

 91512وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 56ابراهٌم راضً عبدالرحٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91512وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :االخر  /الصوامعه ؼرب بجوار مكتب برٌد الصوامعه ملن  /عبدالرحمن راضً عبدالرحٌم  (-ونشاطه محل تحضٌر
وبٌع المشروبات الساخنه ) طهطا
 - 57دمحم رمضان عبده سالمه ؼانم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 26 ، :ش االنسه مً سان ستٌفانو

 91511وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 58كرٌم دمحم على هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83162وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،تعدل العنوان الى  4ش الفنار من ش المواسٌر جانوتى الرمل
 - 59كرٌم دمحم على هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83162وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،افتتاح فرع كائن  3ش الفنار من ش المواسٌر جانوتى الرمل
 - 61السٌد احمد احمد شعٌره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91517وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عمار بشارع رلم  6من شارع  25البحرٌة طوسون
 - 61احمد احمد ٌسرى احمد عبداللطٌؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84797وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرعان  /االول  /شارع مسجد العزٌز البدٌع الملعه العواٌد لسم المنتزة  -الفرع الثانً  /شارع عزبة
سكٌنه بجوار محطه الكهرباء العواٌد  -لسم
 - 62جمال صالح دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الرئٌس االخر  79ش الفتح فلمنج الرمل

 87532وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 63تعدل االسم التجارى واالسم الذى ٌباشر به التاجر تجارته الى  /جمال صالح الدٌن دمحم احمد طبما لبطالة الرلم المومً  ،تاجر
فرد  ،سبك لٌده برلم  87532وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الرئٌس االخر  79ش الفتح
فلمنج الرمل
 - 64دمحم سعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91512وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 75 ، :ش الفتح داخل مول بٌت الحاسبات  -فلمنج  -لسم
 - 65عبدالرحٌم احمد دمحم حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71413وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى ش العزه مع ش صالح على ماتو سٌان سابما شدس لصر العزٌزٌه الرمل
 - 66سامح العجمى عفٌفى فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91497وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر ناصٌه ش الزهور مع ش لنال المحمودٌه باب شرلى ونشاطه بٌع عصٌر وراس المال  2111الفان
جنٌها
 - 67دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مٌدان تورٌل مام مدرسة مراد الراس السوداء

 91518وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 68حسام دمحم رمضان محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  82636وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن 2ش مدرسه المدس امام مدرسه نبوغ الخاصه العماروه الصؽرى المنتزه
 - 69احمد عبدالواحد حسن عبدالخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85216وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى 13ش المومٌه العربٌه باكوس الرمل
 - 71عمرو حسن محمود رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  38617وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  112 /برج رٌتاج ش المستعدل كٌنج عثمان  -مكتب رلم  68الدور االول -
 - 71معتز محمود كمال زكرٌا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :سٌدى جابر عمار رلم  1ش  284سموحه

 91517وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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ٌ - 72سرى عبدالعزٌز السٌد شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :خورشٌد ش الثالثٌن بجوار جزارة الحمد -
 - 73اٌمن محمود على عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 112 ، :تعاونٌات سموحة الدور االرضً

 91518وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91513وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 74مصطفى احمد عبدالفتاح سٌد احمد دٌاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91515وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :محل رلم  A10بالعمار  4ش االدٌب دمحم زٌتون مول سوق الكمبٌوتر
 - 75ام كلثوم دمحم مصطفى مصطفى عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 89 ، :ش  21عمارات الضباط مصطفى كامل

 91514وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 76عمرو مصطفى ابراهٌم خلؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91516وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 11 ، :ش لائد االسراب مع تماطع ش دمحم عوض جبرٌل  -سٌدى بشر  -لسم
 - 77تامر حامد سٌد حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88997وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 ،تم تعدٌل العنوان إلى  /شمه  143عمار  47مساكن ضباط مصطفى كامل
 - 78صٌدلٌه د /فاطمه الزهراء ساروخ  -فاطمه الزهراء عبدالعزٌز لطب ساروخ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  46318وفً
تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  /ن  26طرٌك اسكندرٌة مطروح امام سٌرامٌن النجار رلم
-1
 - 79حسام الدٌن دمحم سمٌر عبدالحً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  47581وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 55 ، :ش عمر لطفى متفرع من ش احمد الزمر ؼرفه من شمه بالدور االول
 - 81اسماعٌل على السٌد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  77771وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :اضافه السمه التجارٌه للرئٌسى االخر محطه بنزٌنه خورشٌد
 - 81احمد عشماوى دمحم عشماوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91519وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 3 ، :ش  12متفرع من ش  16الملن امام مسجد هدى الرحمن  -الفلكى  -لسم
 - 82عمرو دمحم دمحم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،تعدل العنوان الى  5ش الفردوس الظاهرٌه الرمل

 81535وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 83دمحم سمٌر احمد دمحم شون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ناصٌة ش بورسعٌد مع  51وٌللً اسبرٌنج السٌؾ

 91521وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 84دمحم ابراهٌم محمود احمد لطب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74179وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /محل رلم  3عمارات الفرات رٌزٌدنس ناصٌة شارع ابراهٌم شرٌؾ وفرٌد بن مصطفى كامل -
 - 85تعدل االسم التجارى إلى  /مؤسسه بارتنرز ترٌد  KOTB HOMEلطب هوم  /دمحم ابراهٌم محمود لطب  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  74179وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /محل رلم  3عمارات
الفرات رٌزٌدنس ناصٌة شارع ابراهٌم شرٌؾ وفرٌد بن مصطفى كامل -
 - 86عادل جالل زكى عبدالنبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  66916وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل بالطابك االرضً ش د /مصطفى خلؾ ش الشجاعه من ش عشرٌن ارض حجر
 - 87السٌد دمحم احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67313وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /برج العتى من ش البكباشً محمود العٌسوى امام مسجد رلً االسالم
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 - 88اٌهاب دمحم عبد الحلٌم زٌتون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72939وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 18 ، :رش لرٌه السٌد دروٌش  -برج العرب المدٌمه (( ونشاطه مصنع لطع ؼٌار تبرٌد صناعً براسمال خمسون الؾ
جنٌه ))-
 - 89رومانى كمال كامل سدران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84764وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  327ش مصطفى كامل ؼبلاير الرمل
 - 91دمحم زكرٌا ابراهٌم زكرٌا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67563وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عمار رلم  9ش العائالت ناصٌة مساكن المحرلة من ش  25طوسون
 - 91كٌرلس مكٌن لبٌب جمٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 175 ، :ش طٌبه سبورتنج
 - 92احمد السعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :ش عبدالفتاح الطوٌل فلمنج

 91523وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91524وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 93دمحم عبدالخالك عطٌه الجوهرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ابٌس الثانٌة  -بجوار المطافى  -لسم
 - 94منسى سعد شحاته حامد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش السواحل المدبمه ابو لٌر

 91531وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91527وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 95احمد محمود سعداوى حسان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  52471وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  28 ، 26 /ش باب الكراسته الدور الثالث  -شمه  -28لسم
 - 96مصطفى حسٌن دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مساكن الملعه بلو  12مدخل  6شمه 3

 91522وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 97ادهم محروس عبد الفتاح السالمونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91526وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش  2127وش  2123برج الصفوه رلم  133بلون  7متفرع من ش النبوى المهندس المندره لبلى
 - 98دمحم على دمحم على حلمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :خلؾ ش الدٌر كلٌوباترا

 91521وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 99دمحم سعٌد احمد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  61112وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  57ش الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالى سٌدى بشر
 - 111عباس محمود مبرون بسٌونى شعوط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73615وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع ؼرفه  2من شمه  6بالعمار رلم  32ش سعد زؼلول العطارٌن
 - 111اسامه جمعه حافظ رمضان المرش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84431وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 21 ، :ش دمحم عوض هللا محل الدور االول المٌزان العصافرة بحرى
 - 112عباس محمود مبرون بسٌونى شعوط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73615وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع ؼرفه  2من شمه  6بالعمار رلم  32ش سعد زؼلول العطارٌن
 - 113عاصم عبدالرحٌم دمحم عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91541وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عمار رلم  872ش السكه الحدٌد  -عزبه الرحمه  -مطار النزهه  -لسم
 - 114دمحم فوزى حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  16 /ش دمحم فؤاد جالل

 42114وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 115امال ٌحٌى فرج عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  49678وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل المركز الرئٌسً الى  /الحى المتمٌز مجاوره  2عماره 1
 - 116امال ٌحٌى فرج عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  49678وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز الرئٌسى  3ش النبوى المهندس بلون  15المندره الى فرع بمحافظة
 - 117هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العمار رلم  4تنظٌم  463السٌوؾ

 91534وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 118دمحم عبدالؽفار دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91538وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش المعهد الدٌنً مع ش الشهداء برج نور االسالم العصافرى لبلً
 - 119مروان محمود سعد الدٌن احمد الجعرانى /صٌدلٌه د  /مروان محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65969وفً تارٌخ
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /ناصٌة ش  533من الملن حفنى سٌدي بشر
 - 111سالم زاٌد عبدالعزٌز السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78695وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /عبدالمادر اول مدخل مساكن توشكا  -خلؾ الحدٌد والصلب  -لسم
 - 111عبدالرحمن محمود على السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  82127وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 6 ، :شارع ادٌب معمد عمارة الشروق الدور االول السٌوؾ المنتزة
 - 112جٌهان عبدالمنعم حسٌن زٌادة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91539وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شرق االسكندرٌة من ناحٌة ش االزالة مع ش التوحٌد الحضرة الجدٌدة الدور االول علوي
 - 113مصطفى اشرؾ مصطفى عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91541وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :العصافرة بحرى ماجٌن مول ابراج االسكان والتعمٌر ش دمحم عوض هللا  -لسم
 - 114امٌنه حسن احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :ش ابراهٌم العطار زٌزٌنٌا الرمل

 91533وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 115امٌرة احمد طه خلٌفه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91536وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :مدخل الجونه بالرابعه الناصرٌة برج رٌناس االول شمه
 - 116توفٌك دمحم دمحم متولى الكشن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش عمر مكرم عزبه النشا الرمل
 - 117عزت دمحم دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الخلٌفه رلم  4سٌدى بشر لبلى  -لسم

 91542وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91545وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 118دمحم مسعد مصطفى رزق عبدالعال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78965وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  28 /برج المدٌنة المنورة ش دمحم نجٌب سٌدي بشر
 - 119منى دمحم عبدالبدٌع ٌوسؾ ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :ش ماهر بن لوران الثانً شمه
 - 121اٌهاب عبد الرحمن دمحم لائد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :اضافه السمه التجارٌه للرئٌسى االخر لٌدر جٌم
 - 121هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :العمار رلم  4تنظٌم حارة  463السٌوؾ

 91535وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 51121وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91534وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 91543وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 122بٌشوى بطرس توفٌك بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش مجد العرب سٌدي بشر بحرى

 - 123شعبان السٌد ابراهٌم ٌاسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71247وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان برج الرٌماس رلم  8ش االمان من ش مسجد سٌدى بشر بحرى المنتزه اول
 - 124البدري السٌد على حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91537وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع على ناصٌة عصٌر البسطامً من ش  16االصالح الفلكً
 - 125دمحم جمال دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91544وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل ش  51سابما  35 -ش احمد حافظ سٌدي بشر بحرى
 - 126سعد عبدالوهاب سعد بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  32873وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان  /عمار رلم  6تنظٌم ش حسن سلٌمان  374سابما ش  18من خالد بن الولٌد سٌدي بشر بحرى
 - 127دمحم احمد فؤاد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91551وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 17 ،ش عمرو بن العاص من جمال عبد الناصر العصافره بحرى
 - 128سامى جمعه عبد العزٌز عبد المؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 14 ، :ش احمد باشا ترن فلمنج الرمل

 91551وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 129احمد اسماعٌل على عبدالمولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91546وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :العصافرة لبلً ش مكه المكرمه بجوار مسجد ابوخروؾ ملن عابدٌن فاضل
 - 131دمحم عبدالحلٌم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :ش الفنار من ش المواسٌر جانوتً

 91553وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 131صابر مهنى سعد مهنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :ش عباد الرحمن كوبرى الناموس الرمل

 91549وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 132حمدي دمحم السٌد عبدالؽنً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشٌخ عبدالحمٌد متفرع من ش الجالء فٌكتورٌا

 91552وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 133ماٌكل فاٌز سلٌمان بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83858وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  725 /طرٌك الحرٌة لوران  -لسم
 - 134اٌناس منصور متى منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش الزهراء العصافرة لبلً امام مسجد التحرٌر

 91554وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 135على طارق على عبدالخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش عبدالعلٌم من الزهور  -الحضرة الجدٌده  -لسم

 91556وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 136احمد ابراهٌم مصطفى فرهود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التوحٌد من الزهور  -الحضرة الجدٌده  -لسم

 91557وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 137معتز دمحم دمحم مسعود عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78798وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شمه رلم ٌ 2سار السلم الدور االرضً عمار  29ش  1منشٌه النزهه
 - 138تعدل االسم التجارى الى  /معتز دمحم دمحم مسعود عبدالرازق  -مسعود للتورٌدات وعموم االستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد ،
سبك لٌده برلم  78798وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :شمه رلم ٌ 2سار السلم الدور االرضً
عمار  29ش  1منشٌه النزهه
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 91555وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 139صبحى خمٌس دمحم خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ابٌس الثانٌة العرٌشه بجوار مصوؼات اوالد الشٌخ

 - 141محمود مصطفى حسن على التركى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 11 ، :ش الشهٌد دمحم السٌد حنفى  -كلٌوباترا -

 91558وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 141دمحم ابوبكر امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  44727وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
افتتاح فرع كائن مدخل  2الرابعه الناصرٌه بجانب جراج جوباص ابٌس الرابعه
ٌ - 142صحح االسم التجارى الى دمحم ابو بكر امٌن احمد الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  44727وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن مدخل  2الرابعه الناصرٌه بجانب جراج جوباص ابٌس
الرابعه
 - 143سعٌد احمد طه احمد الخضٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42837وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  41 /شارع العٌسوي من شارع  56مٌامً
 - 144سعٌد احمد طه احمد الخضٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42837وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  /عمار رلم  41ش البكباشً العٌسوي متفرع من ش  56مٌامً
 - 145سعٌد احمد طه احمد الخضٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42837وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /محل رلم  11ابراج السراٌا طرٌك  15ماٌو سموحة
 - 146مدحت السٌد دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 38 ، :ش اسكندر ابراهٌم  -مٌامى  -لسم
 - 147سامى هشام دمحم هاللى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :خلؾ كومباوند السالملن  -الطابٌة

 91559وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91561وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 148ابراهٌم خمٌس ابراهٌم عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17778وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :محل رلم  11عمارة رلم  4ش الهٌلتون عمارات توب هاوس سموحة
 - 149اٌهاب دمحم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن  49ش دمحم السٌد حنفى كلٌو باترا

 72515وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 151اٌهاب دمحم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72515وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الرئٌسى الى  49ش السٌد حنفى كلٌو باترا سٌدى جابر والؽائه كفرع
 - 151هشام عبدالفتاح رضوان خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 31 ، :ش السالم ارض المفتى المدٌمه  -لسم

 91562وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 152كافٌترٌا لناوى  -محمود السٌد حسن لناوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 4 ، :ش عدي بن زٌاد عمارة لصر جلٌم -
 - 153محمود السٌد حسن لناوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش عدي بن زٌاد عمارة لصر جلٌم -

 79885وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 154شٌحه كافٌه  -دمحم دمحم حافظ السٌد شٌحه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 61 ، :ش الشركة العربٌة السٌوؾ
 - 155كوثر احمد زهدى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 186 ، :ش عبدالسالم عارؾ  -سان استٌفانو  -لسم

 79885وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل

 91566وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان

 91568وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 156جابر عادل عبدالمنعم ٌوسؾ بندق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 86 ، :ش عزٌز فهمً
 - 157مصطفى خلٌفه مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمه  311عمارة الفؤادٌة ش المشٌر دمحم على فهمً
 - 158احمد محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المراؼى المدٌمه  -خورشٌد  -لسم

 91571وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 91567وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91561وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
 91563وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 159دمحم على دمحم على دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش اسكوت العمومى امام سوبر ماركت الشٌخ

 - 161على محمود عبدالمنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84774وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز الرئٌسً الى  27 /شارع دمحم حسنٌن هٌكل المندرة
 - 161على محمود عبدالمنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84774وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع الكائن فى  36 /شارع مورٌتانٌا المندرة بحرى
 - 162على محمود عبدالمنعم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  11 /شارع المدشة حوض - 11
 - 163سامى عطٌه نخله عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تماطع ش لمعى مع ش  591سٌدي بشر لبلً

 84774وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91564وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 164عبدهللا ابراهٌم عبدهللا علً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2295وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  77ش مسجد التوبه السٌوؾ شماعه الوسطانٌه الرمل ثانى
 - 165احمد السٌد حسن مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 184 ، :ش عبدالسالم عارؾ  -سان استٌفانو  -لسم

 91569وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 166محمود حسٌن عبد الحمٌد دمحم شتا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  64517وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسً اخر  81 /ش عبدالمنعم من  34ش ممفٌس كامب شٌزار محل  (( 15ونشاطه بالي استٌشن
فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه براسمال  21111عشرون الؾ جنٌه والسمة التجارٌة كاسبر
))casper
 - 167عباس عبدالرحمن احمد شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :حوض  11توفٌمً طرٌك ال  61خلؾ لسم المنتزة ثالث
 - 168دمحم اسماعٌل عبدالمنعم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 49 ، :ش دمحم السٌد حفنى كلٌوباترا
 - 169عبدالرحمن حازم دمحم نسٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 59 ، :ش اسكندر فٌكتور عمانوٌل سموحة

 91572وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91581وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91579وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 171احمد ابوالسعود الكالوى عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91571وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع ارض دمحم حمزاوى متفرع من ش مصطفى كامل ؼبلاير
 - 171عمرو على محمود عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 28 ، :ش مصطفى كامل ؼبلاير االرضً

 91576وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
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 - 172ولٌد لتجارة الكرتون  -ولٌد عزت عباس محرم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :ش  21متفرع من ش  16االصالح الفلكً

 91578وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل

 - 173حسام الشناوى سعد الشناوي على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :عزبة كازولٌا طرٌك حوض  11توفٌمً ثالث
 - 174رهام على دمحم حسام الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 116 ، :ش عمر لطفى االبراهٌمٌه

 91573وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 91575وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 175اٌهاب دمحم عبد الحلٌم زٌتون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72939وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم تصحٌح العنوان إلى  18 /رش ب لرٌه السٌد دروٌش  -برج العرب  -ونشاطه  /تصنٌع وحدات التبرٌد والتجمٌد
لالؼراض الصناعٌه والمبادالت الحرارٌة -
 - 176كوافٌر رامى  /رامى عبد الناصر عبد هللا عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73522وفً تارٌخ  21181121تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /محل بالدور االرضى ٌسار مدخل العمار  19ش عبدالحمٌد العبادى -
بولكلى  -لسم
 - 177عزٌزة دمحم توفٌك ؼازي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :حوض  11توفٌمً خلؾ لسم ثالث

 91574وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91584وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 178فؤاد سامى عبدالعظٌم بدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :برج المهٌب ش صالح الدٌن مع جمٌله بوحرٌد  -لسم

 - 179عبدالفتاح مصطفى صالح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91582وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر 25 ، :ش الدكتور محمود سلٌم متفرع من ش العٌسوى  -لسم
 - 181جالل الدٌن اٌمن دمحم شلبى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 6 ، :ش الباز العرٌنى  -ؼبلاير -

 91583وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 181اسالم ناجى على احمد السخاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 19 ، :ش المس مٌخائٌل ابادٌر استانلً الرمل
 - 182حسن دمحم عبدالحمٌد دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش  25امتداد ش االدارة التعلٌمٌة  -لسم

 91577وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 91581وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 183عبدالرحٌم على عبدالرحٌم ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  13 /ش الزهور امام ش عبدالعلٌم

 75274وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 184صٌدلٌه  /احمد ٌسري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  52173وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /مٌدان الصالحٌة كوبري الناموس شمال
 - 185فرج ضٌؾ محجوب ٌادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71113وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /كٌنج مرٌوط خلؾ مخازن دمحم رجب ش  - 21العامرٌة
 - 186فرج ضٌؾ محجوب ٌادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع

 71113وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 187تعدل االسم التجارى الى  /مؤسسه فرج للتصدٌر واالستٌراد  -فرج ضٌؾ محجوب ٌادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 71113وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /كٌنج مرٌوط خلؾ مخازن دمحم رجب
ش  - 21العامرٌة
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 - 188تعدل االسم التجارى الى  /مؤسسه فرج للتصدٌر واالستٌراد  -فرج ضٌؾ محجوب ٌادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 71113وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع
 - 189اسالم لاسم عبدالعاطى عبدالمولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 4 ، :ش ابواالسود من الطٌار احمد مسعود بولكى

 91591وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 191فهمى عبدالمادر احمد حمٌده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :توضٌح العنوان  49 /شارع بورسعٌد -

 18511وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 191دمحم عبدالفتاح محمود المرش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :امام  4سلمان محمود  -كلٌوباترا  -لسم

 91588وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 192سلوى عفٌفً ابراهٌم عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر19 ، :ش مٌنا كفرعبده رشدي

 91586وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91591وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 193عماد مجاهد عزب مجاهد لمٌح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 251 ، :بلون  28ابٌس المرٌة الثانٌة
 - 194اسالم محمود كامل عبدالفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 7 ، :ش الماضى النعمان  -لسم
 - 195على عبدالحى ابراهٌم عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 15 ، :ش مصطفى بولكى الدور االرضً

 91594وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 91587وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 196على عبدالحى ابراهٌم عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91587وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الرئٌسً  /البناٌٌن بملن ابوالفتوح عالء حسن العمرى ((( ونشاطه ورشة تصنٌع الومٌتال رلم سجل تجارى
 76195كفر الشٌخ ))
 - 197دمحم عبدالنبى عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91592وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ابٌس الثانٌة  -خلؾ المطافى  -بجوار مسجد عباد الرحمن  -لسم
 - 198رحاب بخٌت دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 35 ، :ش نور االسالم من الشرلاوي
 - 199وائل احمد توفٌك بلشه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 29 ، :ش بهاء الدٌن الؽتورى  -سموحه  -لسم

 91595وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91611وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 211مارٌام رٌمون مٌشٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91599وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 6 ، :مكرر عوض حجازي متفرع من ش خالد بن الولٌد الدور السابع سٌدي بشر بحرى
 - 211مارٌام رٌمون مٌشٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91599وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :ش اللٌدزمم بجوار فندق اللٌدو ملن سعٌد عباس دمحم (ونشاطه مكتب تجارة مستلزمات لطع ؼٌار ماكٌنات تصوٌر )
 - 212احمد حسٌن مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل  11السوق التجارى الفرعً سموحة

 91596وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 213دمحم فوزي عبدالمادر احمد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  38161وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسً اخر كائن فى  /محل رلم  1عمار  8ش النمٌب شرٌؾ رمزي الحضرة ( ونشاطه معرض
سٌارات وخدمه لٌموزٌن براسمال خمسه االؾ جنٌه )
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 - 214لطفى دمحم لطفى محمود عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83111وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  38 /ش الكرامه من ش محطه السوق باكوس
 - 215مكتبه كرٌم  -كرٌم خمٌس دمحم ابراهٌم رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 117 ، :ش عبدالكرٌم الخطابً

 91611وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل

 - 216على خالد عبدالنبً محمود ال خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91597وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :محل رلم  2عمار رلم  34ب تنظٌم ش  768ش اسكندر ابراهٌم مٌامً
 - 217رمضان محمود على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  56145وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى العماروه الكبرى من ش مسجد الرضوى الدور االول المنتزه ثانى
 - 218اسماء سعٌد خمٌس سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار رلم  74ناصٌة ش عمر مكرم السٌوؾ

 91612وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 219طارق احمد عبدالعزٌز سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  32481وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم حذؾ الفرع الكائن فى  /مشروع مٌراج مبنى مول ارض الحدٌمه الدولٌة  -محرم بن
 - 211دمحم احمد دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،عزبة االولاؾ خورشٌد المبلٌة

 91614وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:

 - 211سامٌه على خلٌل سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91616وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :مكتب رلم  1الدور المٌزانٌن  3ش االدٌب دمحم زٌتون سموحه
 - 212منصور دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 41 ، :ش احمد بركات سٌدى بشر  -لسم

 91617وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 213هانى دمحم احمد دمحم الشافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84887وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  251ش بور سعٌد كلٌو باترا سٌدى جابر
 - 214ولٌد مصطفى سعد سلٌمان دسولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91615وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش  288برج السما كالسٌن امام تاون جاس سموحة شمه  211ؼرفه من الشمه -
 - 215امنٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم الدفراوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش المفتش الحضرة المبلٌة عمارة الفل

 91618وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,

 - 216احمد دمحم عبدالسالم ماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84197وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان  98,97ش مصطفى نظٌؾ من ش صالح الدٌن السٌوؾ
 - 217محمود حسٌن السٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81715وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  723 /طرٌك الحرٌة لوران شمه  112الدور االول علوي
 - 218عمرو سمٌر سالم ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  69956وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  35تنظٌم  893مٌدان الرصافه محرم بن
 - 219مجدي دمحم محمود امٌن جبرٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 45 ، :ش الشٌخ عبدالحمٌد فٌكتورٌا من الجالء

 91613وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,

 - 221امٌره عوض دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  19589وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر، :
افتتاح محل رئٌسً اخر كائن فى  2 /شارع الجهٌنً الرابعه الناصرٌة (( ونشاطه طهى وتجهٌز ماكوالت براسمال عشرة االؾ
جنٌه )) -
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 - 221دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجزار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91611وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :شارع رلم  2متفرع من ش البحرٌة امام حضانه جمعٌة لناطر الخٌرٌة
 - 222معتز عادل عبدالسالم دسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 18 ، :ش االخالص الملعه  -لسم
 - 223دمحم محمود محمود الؽرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 66 ، :ش  15سابما حالٌا ش احمد حافظ سٌدي بشر

 91612وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91615وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 224اٌمن طعمه خضر نهار طعمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84831وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم افتتاح محل رئٌسى اخر كائن فى  11 /ش مسجد الهداٌا بولكلى  -الممر الداخلى  -لسم الرمل ونشاطه  /بٌع زٌوت
سٌارات  -براس مال لدره خمسه االؾ جنٌه مصرى الؼٌر -
 - 225محمود احمد السٌد حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78547وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  81ش الملن حفنى سٌدى بشر بحرى المنتزه ٌسار مدخل العمار
 91611وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 226كرٌم السٌد احمد السٌد ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :خلؽؾ 56متفرع من العٌسوى المنتزه

 - 227دمحم سالم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91618وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر:
 11 ،ش الكامل الظاهرٌة خلؾ السكة الحدٌد اول محل فى العمار
 - 228صٌدلٌه د /باسم محمود ابراهٌم بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  199 /ش بورسعٌد سبورتنج
 - 229سهٌله دمحم سعد محمود الرملى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  16 /شارع المائد جوهر
 - 231عبد ربه ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش احمد ابو سلٌمان منشٌه الزهراء
 - 231شٌماء فتحى فهٌم رستم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 382 ، :ش جمال عبدالناصر المندرة البحرٌة

 47311وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,

 89418وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91617وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 91619وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 232مختار عبدالسمٌع السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :تنظٌم ش دمحم بن طاهر مٌامً

 91619وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 233اشرؾ ابراهٌم محمود المصرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17225وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  61 /ش لنال المحمودٌة حجر النواتٌه -
 - 234عبٌر محمود دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91616وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عمار رلم  11ش  4متفرع من احمد عبدالوهاب الدور االرضً المرتفع والدور االول
 - 235احمد على حسن الشاعر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش  25مستشارٌن  -لسم

 91621وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 236عبدالمادر دمحم عاشور على الحصٌوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :العصافرة بحرى  9ش اطلس  -لسم

 91633وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 237السٌد طه احمد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91625وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :عمار ش سوهاج من ش بن الخطاب بجوار جزاره ادهم العصافره لبلى لسم المنتزه
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 - 238معتصم دمحم ابراهٌم عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88946وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر كائن تماطع ش الشرباتى مع ش احمد اٌوب محرم بن ونشاطه تحضٌر وجبات جاهزه وراس المال
 5111خمسه االؾ جنٌها
 - 239عهد ابراهٌم دمحم دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 27 ، :صفٌحه  13تنظٌم ش دمحم البال لوران الرمل

 91629وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 241دمحم شعبان سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91634وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 6 ، :ش د /رشوان الحسن متفرع من خالد بن الولٌد  -سٌدى بشر بحرى  -لسم
 - 241دمحم على سلٌمان عبدالتواب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى  61- 59مسجد التائبٌن سٌدى بشر

 78627وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 242احمد دمحم جمعه عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ابٌس الثانٌه بجوار المسجد الرمل

 91626وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 243حمد لالدوات الكهربائٌه  /رجب بخٌت دمحم حمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 42 ، :ش صالح الدٌن شعبان مٌامى المنتزه اول

 91631وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل

 - 244اسالم دمحم حسنى عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91624وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ابراج اسكندرٌه  2خلؾ الشهر العمارى متفرع من ش ادٌب معمد السٌوؾ
 - 245دمحم عبدهللا على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68284وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  1 /ش  5من ش النصر امام جرٌن بالزا -
 - 246محمود عبدالعزٌز ابراهٌم ابوابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :ش الشٌخ دمحم فخر الدٌن  -لسم

 91622وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 247صٌدلٌه سوزان على  /سوزان على جاد هللا على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 14 ، :ش الفلكى الراس السوداء المنتزه
 - 248هشام حامد رمضان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش بوٌستس كلٌو باترا حمامات سٌدى جابر

 91621وفً تارٌخ  21181128تم

 91631وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 249حماده سعد عبد العظٌم السٌد عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91628وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل
العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :ابٌس الثانٌه الحسٌنٌه امام مصنع الولٌد لمنتجات االلبان الرمل ثانى
 - 251محمود دمحم محمود شرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91635وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :خلؾ مدرسه عمر مكرم متفرع من جمٌله بو حرٌد المنتزه
 - 251احمد رجب دمحم حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89357وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :شارع البرماوي متفرع من شارع وادى الملون السٌوؾ
 - 252اسالم عبد الرازق محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :سٌدى جابر 322أ طرٌك الحرٌه
 - 253احمد على دمحم على الخراشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش هدى االسالم جانوتى  -لسم

 91632وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 91627وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 254احمد فرؼلى احمد حسٌن سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91623وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :عمار رلم  7ش  9ابى ذر الؽفارى متفرع من ش الزواٌده  -لسم
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 - 255عال العربً صادق ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :خلؾ  12ش الدٌر كلٌوباترا حمامات

 91648وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,

 - 256ؼاده عبدهللا عبدالمادر عبدهللا الفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91645وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :ش  24من ش  31الماهرة برج روجٌنا  6سٌدي بشر لبلً
 - 257هاله جابر صالح السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش الحجاز االبراهٌمٌه

 91649وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 258جٌهان صباح بٌومى حسن فرحات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصؾ الـتأشٌر 25 ، :ش دمحم الصٌرفى متفرع من ش العٌسوى  -لسم

 91642وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,

 - 259ؼرٌب لالدوات الكهربائٌة  -سٌؾ الدٌن عمرو ؼرٌب على االزون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر 192 ، :شارع عبدالسالم عارؾ ثروت -

 91638وفً تارٌخ

 - 261الشٌماء سمٌر شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51858وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح رئسى اخر كائن محل رلم  6بالعمار  58ش دمحم صفوت تماطع كفر عبده رشدى ونشاطه بٌع ستائر وراس المال
 11111عشره االؾ جنٌها
 91647وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 261سعٌد دمحم ابراهٌم هارون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 36 ، :ش خلٌل حماده  -سٌدى بشر

 - 262امٌرة عبدالرحمن مصطفى عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر 48 ، :مكرر حالٌا  51ش دمحم فؤاد جالل  -لسم

 91636وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان

 - 263طارق دمحم مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51869وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
طرق الجٌش ستانلى لسم الرمل
الـتأشٌر ، :تم الؽاء الفرع الكائن 254
 - 264نجاة فتحى جابر السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :ش سورٌا عمارة اٌالكو اٌالمار  -لسم

 91637وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 265عصام السٌد على دمحم عجوز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 368 ، :ش ملن حفنى العصافرة بحرى

 91641وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 266دمحم سمٌر كامل حسن عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 33 ، :المطائع الدور االرضً

 91646وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مى مجدى على عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89536وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل الالنشاط الى تنمٌه مهارات فوق سن  4سنوات فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه
 - 2مى مجدى على عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89536وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل الالنشاط الى تنمٌه مهارات فوق سن  4سنوات فٌما عدا خدمات االنتر نت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه
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ٌ - 3حٌى محمود صادق معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72887وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط اعمال كهرومٌكانٌن
ٌ - 4حٌى محمود صادق معوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72887وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط اعمال كهرومٌكانٌن
 - 5عمرو دمحم السٌد عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84165وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط خدمات نمل برى داخلى
 - 6دمحم السٌد عبدالؽنى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91486وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى بٌع كافه ماٌصنع من العجائن والمشروبات الؽازٌه والعصائر المعبئه
 - 7دمحم عبد الموي دمحم نوار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  63123وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط تورٌدات مالبس ومفروشات ومواد ؼذائٌه
 - 8عادل وهٌب فرٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68676وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :حذؾ
نشاط االستٌراد والتصدٌر وتعدٌل النشاط الى  /دعم فنى وصٌانه برامج الكمبٌوتر فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على
التراخٌص الالزمنه
 - 9اٌمن سعٌد عبدالؽفار عطا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  43798وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى  /بماله عامه
 - 11عاصم دمحم ابراهٌم دمحم عشرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84598وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر
 - 11صالح سلطان سعد عبدالخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91133وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط  /التورٌدات فى مجال النشاط
 - 12دمحم صالح دمحم ابو الفضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  78649وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط تجاره مواد ؼذائٌه
 - 13دمحم السٌد عبدالعظٌم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  56833وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط  /تجارة وتورٌد فى مجال النشاط لٌصبح النشاط  /صاٌنه التبرٌد والتكٌٌؾ وتجارة وتورٌد فً مجال النشاط
 - 14تم تعدٌل االسم التجارى إلى  /ابوكلٌله للمـماوالت واالنشـاءات  /عادل خالد فتحى عبدالجواد ابوكلٌله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده
برلم  91512وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تم اضافة نشاط  /االنشاءات
 - 15ابوكلٌله للمماوالت  /عادل خالد فتحى عبدالجواد ابوكلٌله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91512وفً تارٌخ 21181117تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تم اضافة نشاط  /االنشاءات
 - 16اشرؾ ربٌع فهمً دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  51681وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تم حذؾ نشاط  /االستٌراد والتصدٌر
 - 17منال محمود حسن الشطورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  85313وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /تصدٌر وتخلٌص جمركى ونمل ( ماعدا النمل الدولى ) ومماوالت ودٌكور وتشطٌبات
 - 18وسام بكر على محمود ندا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91489وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط  /برٌد سرٌع بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن
 - 19صٌدلٌه د /نورهان مجدى عباس احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68995وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :اضافه نشاط  /امتالن وادارة الصٌدلٌات واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وتوزٌع االدوٌة
والمستلزمات الطبٌه ولعب االطفال وتجارة مستحضرات ومستلزمات التجمٌل وتجارة مستلزمات االم والطفل
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 - 21السٌد عبدالمادر حفنى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  49497وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط النمل لحساب الؽٌر
 - 21عبدهللا دمحم عبدالحمٌد على عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  87777وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط المصاعد
 - 22امل مسعد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72238وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة
 - 23احمد دمحم سمٌر السٌد عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91314وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /بٌع معجنات واٌس كرٌم ومٌاه ؼازٌة
 - 24عبدالجواد حسٌن خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  32399وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى تصدٌر
 - 25باهى مصطفى حازم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  31212وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تصدٌر وتورٌد مستلزمات وكٌماوٌات طبٌه دون االدوٌة
 - 26مها صبرى خلٌفه ابراهٌم طلبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91423وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /ورشه حداده
 - 27دمحم ابراهٌم مختار شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  82717وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /بٌع توكتون وموتوسٌكل وتروسٌكل
 - 28توفٌك السٌد دمحم على الحزٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  66346وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط  /تجمٌع علب كرتون دون التصنٌع
 - 29دالٌا سمٌر مورٌس مالن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91426وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافة نشاط  /تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وكافة مستحضرات التجمٌل واالمصال واللماحات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌة
واالؼذٌة الخاصه والمواد الكٌماوٌة وفما للمواصفات المٌاسٌة المحدده لذلن وتسجٌلها فى وزارة الصحه وكذا نفس االنشطه الوارده
بتصنٌعها لدى الؽٌر وتجارتها وتوزٌعها بعد استصدار التراخٌص الالزمه لذلن
 - 31محمود دمحم السٌد عصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  52618وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تم اضافة نشاط  /خردوات
 - 31دمحم السٌد دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  56354وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط تجاره وتوزٌع عطور ومستحضرات تجمٌل
 - 32عبدالعال ابوضٌؾ فهمى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89156وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط السجاد
 - 33عمرو دمحم دمحم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81535وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى تجهٌز وتؽلٌؾ الشوكالته والحلوٌات
 - 34دمحم حسن عبداللطٌؾ بدر الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  57641وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /تجارة خضار وفاكهه بالتجزئة
 - 35اٌهاب دمحم عبد الحلٌم زٌتون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72939وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط  /االستٌراد
 - 36رومانى كمال كامل سدران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84764وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :نعدل النشاط الى مواد ؼذائٌه جمله
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 - 37فوزى ناشد خلٌل شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84588وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى بٌع المشروبات الساخنه والبارده والماكوالت
 - 38دمحم زكرٌا ابراهٌم زكرٌا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  67563وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تجارة وتورٌدات مواد ؼذائٌة ومكتبٌه
 - 39احمد محمود سعداوى حسان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  52471وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدل النشاط إلى  /تخلٌص جمركى
 - 41اسامه جمعه حافظ رمضان المرش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84431وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /بٌع وتسوٌك العطور فٌماعدا الدعاٌه واالعالن وماعدا التسوٌك االلٌكترونً
 - 41دمحم فوزى حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  42114وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /مستحضرات تجمٌل وكوافٌر
 - 42دمحم مجدي انور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  63518وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط االستٌراد واتلتصدٌر
 - 43شعبان السٌد ابراهٌم ٌاسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  71247وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدل النشاط الى انشاءات ومماوالت عمومٌه
 - 44نبٌل احمد حسن بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  62653وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط االستٌراد
 - 45محمود دمحم ابراهٌم ابوجلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  46516وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /بماله عامه والبان وتخمٌر ألبان
 - 46دمحم بخٌت دمحم خلٌفه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  79774وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تصنٌع المخبوزات بكافة انواعها
 - 47احمد جالل احمد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  69157وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تم تعدٌل النشاط إلى  /تورٌد انظمه الطالة الشمسٌة والضوئٌة
 - 48شرٌؾ احمد صبرى دمحم دمحم الطرابٌشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81916وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط بٌع مركزات اعالؾ اسمان واضافؽه نشاط تورٌدات عمومٌة فى مجال البناء وتورٌدات صناعٌة
وؼذائٌة
 - 49احمد على محمود ابراهٌم جوهر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74125وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط المماوالت
 - 51عماد حسنٌن مرسى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91851وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط  /بٌع مٌاه ؼازٌه وبسكوٌت وحلوٌات وعصائر معلبه ومعجنات
 - 51عماد الدٌن مصطفً دمحم مرسً مسعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  34551وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /عموم التصدٌر والمماوالت العامه
 - 52محمود مبرون دمحم ؼنٌم الدمنهورى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  55623وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد
 - 53عادل مصطفى فهمى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65418وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
اضافه نشاط تورٌدات مٌكانٌكٌه
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 - 54احمد الصاوى احمد الصاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  64211وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح النشاط تصدٌر فمط
 - 55ابراهٌم دمحم عبدالبالى فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  86286وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /استٌراد وتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌماعدا الفمرة  36من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه
التاسعه عشر
 - 56علً خلؾ علً عبد العلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  54753وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /صناعه المالبس الجاهزة واالستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة  36من المجموعه السادسة وماعدا
المجموعه التاسعه عشر
 - 57تعدل االسم التجارى الى  /على تكس  -علً خلؾ علً عبد العلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  54753وفً تارٌخ
21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى  /صناعه المالبس الجاهزة واالستٌراد والتصدٌر ماعدا الفمرة
 36من المجموعه السادسة وماعدا المجموعه التاسعه عشر
 - 58مٌالد عطٌه منسً خله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  65422وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط االستٌراد
 - 59هٌثم شعبان عبدالعزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91149وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط انشاء وتعمٌر
 - 61احمد عبدالمنعم دمحم رزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  79881وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
حذؾ نشاط االستٌراد ومركز تدرٌب
 - 61عمرو عبدالسالم عرفان عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88652وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /تنظٌم مؤتمرات
 - 62سامر دمحم عبدالحلٌم زٌتون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  31429وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط  /عموم االستٌراد والتصدٌر
 - 63مٌنا ولٌم عبدالمالن عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74418وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ نشاط  /تورٌدات مولدات كهربائٌة
 - 64تعدل االسم التجارى إلى  /مٌنا ولٌم عبدالمالن عوض  /ولٌم ترانس  ، WILLIM TRANSتاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 74418وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌرٌ :ضاؾ نشاط  /تورٌدات مولدات كهربائٌة
 - 65سامح دمحم عبد العزٌز عبد الموى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91336وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافة نشاط  /صٌانه واصالح السٌارات والمعدات لدى الؽٌر وتأجٌر وتورٌد السٌارات والمحركات والمعدات ولطع
ؼٌارها
 - 66سعد اسماعٌل دمحم ابوجالله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  86596وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد واضافه نشاط تورٌدات المواد الكٌماوٌة الخاصة بالمصانع واالسمدة والمبٌدات
 - 67مجدى احمد فؤاد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22116وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم حذؾ نشاط  /االستٌراد والتصدٌر لٌصبح النشاط  /تخلٌص جمركى فمط
 - 68نصر سعد دمحم هوي ؼزالً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  34791وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌرٌ :ضاؾ نشاط  /خالطه اسفلت بشرط استصدار التراخٌص الالزمه
 - 69عبدالرحٌم على عبدالرحٌم ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75274وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /ادوات منزلٌة
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 - 71لطفى دمحم لطفى محمود عبدالرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  83111وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :حذؾ نشاط  //الخدمات اللوجٌستٌه
 - 71احمد شعبان احمد المنزالوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  72997وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /تجارة مواد ؼذائٌة
 - 72رمضان محمود على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  56145وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى مماوالت عامه
 - 73دمحم دمحم احمد بٌومى عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91334وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدل النشاطالى تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل واالؼذٌه الكامله والتصنٌع لدى الؽٌر
 - 74عمرو سمٌر سالم ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  69956وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى تجهٌز وبٌع ماكوالت
 - 75محمود حسٌن السٌد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  81715وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط  /النشر والطبع والتوزٌع والترجمه وتنظٌم المؤتمرات والفعالٌات والتعلٌم عن بعد فٌما عدا اصدار الصحؾ
والمجالت وماعدا االنترنت وماعدا الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ
 - 76احمد دمحم عبدالسالم ماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84197وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /بٌع مواد ؼذائٌة
 - 77رانى مجدي فخرى جورجً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  88116وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم اضافة نشاط  /التصدٌر
 - 78هانى دمحم احمد دمحم الشافعً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  84887وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدل النشاط الى بٌع نظارات
 - 79اشرؾ ابراهٌم محمود المصرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17225وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط إلى تجارة االلمشه والمالبس الجاهزة وومستلزماتها
 - 81على عطٌت هللا صدٌك عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75377وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد
 - 81دمحم عبدهللا على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68284وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تم حذؾ نشاط  /صناعه برمجٌات كمبٌوتر
 - 82دمحم صبحى محمود احمد خٌرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74264وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه 19
 - 83لطٌفه ٌوسؾ احمد ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  35516وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط مماوالت
 - 84احمد رجب دمحم حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89357وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تورٌدات موادؼذائٌة
 - 85وائل سعد حمزه خلٌل الدبابً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  68514وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :تعدل النشاط الى توزٌع مواد ؼذائٌه جاهزه
 - 86سامح امٌن عبدالحلٌم دمحم بخٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  62941وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى مجال المماوالت واالعمال البحرٌه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه
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 - 87دمحم على حسن بسٌونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  43467وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تجارة بالستٌن
ٌ - 88اسر محمود دٌاب الحداد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  75344وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر:
تعدل النشاط الى مماوالت عامه ومفروشات وادوات منزلٌه
 - 89عاصم لوٌز عطٌه ٌوسؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  74231وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :حذؾ نشاط االستٌراد
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد رجب دمحم حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  89357وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 2اٌمن دمحم دمحم امٌن دمحم منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91471وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 3ابراهٌم راضً عبدالرحٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91512وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 4دمحم رمضان عبده سالمه ؼانم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91511وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 5ادهم محروس عبد الفتاح السالمونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91526وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 6صبحى خمٌس دمحم خمٌس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91555وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 7دمحم اسماعٌل عبدالمنعم عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91581وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 8دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجزار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91611وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 9محمود دمحم محمود شرؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91635وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 11ؼاده عبدهللا عبدالمادر عبدهللا الفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91645وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 11محمود دمحم ابراهٌم عبدالحمٌد عماره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91515وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 12سلوى توحٌد الرشٌدى عبدالرحٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91516وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 13جٌهان عبدالمنعم حسٌن زٌادة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91539وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 14مصطفى اشرؾ مصطفى عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91541وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 15سامٌه على خلٌل سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91616وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 16منصور دمحم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91617وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 17محمود عبدالعزٌز ابراهٌم ابوابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91622وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 18صٌدلٌه سوزان على  /سوزان على جاد هللا على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91621وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 19جمال مسعود عبدالمنعم مسعود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91469وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 21على خلؾ فرٌد فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91474وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 21احمد حمدي عبدالعزٌز احمد السعودي  -السعودي لالكسسوارات الموباٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91484وفً
تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 22دمحم سمٌر احمد دمحم شون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91521وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 23مصطفى حسٌن دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91522وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 24دمحم عبدالحلٌم دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91553وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 25محمود مصطفى حسن على التركى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91558وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 26سامى عطٌه نخله عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91564وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 27احمد حسٌن مصطفى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91596وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 28جٌهان صباح بٌومى حسن فرحات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91642وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 29سماء مجدى احمد ابراهٌم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91488وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 31السٌد احمد احمد شعٌره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91517وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 31ام كلثوم دمحم مصطفى مصطفى عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91514وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 32عمرو مصطفى ابراهٌم خلؾ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91516وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 33عاصم عبدالرحٌم دمحم عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91541وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 34اٌناس منصور متى منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91554وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 35على طارق على عبدالخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91556وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 36احمد ابراهٌم مصطفى فرهود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91557وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 37احمد السٌد حسن مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91569وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 38رحاب بخٌت دمحم احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91595وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 39ولٌد مصطفى سعد سلٌمان دسولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91615وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 41احمد فرؼلى احمد حسٌن سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91623وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 41ولٌد عادل دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91486وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 42مصطفى ابراهٌم عبدالنبى كعموش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91511وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 43اٌه ممدوح سعٌد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91514وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 44حمدي دمحم السٌد عبدالؽنً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91552وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 45عباس محمود مبرون بسٌونى شعوط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  73615وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 46عباس عبدالرحمن احمد شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91572وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 47دمحم عبدالنبى عبداللطٌؾ دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91592وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 48امنٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم الدفراوي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91618وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 49احمد على دمحم على الخراشى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91627وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 51احمد فؤاد ابوالحمد دمحم موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  9143وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 51امانى سعٌد محمود حامد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91499وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 52امٌنه حسن احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91533وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 53امٌرة احمد طه خلٌفه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91536وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 54سامى جمعه عبد العزٌز عبد المؽنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91551وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 55دمحم على دمحم على دروٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91563وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 56عمرو على محمود عبدالسالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91576وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 57ولٌد لتجارة الكرتون  -ولٌد عزت عباس محرم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91578وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 58سلوى عفٌفً ابراهٌم عفٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91586وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 59معتز عادل عبدالسالم دسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91612وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 61دمحم محمود محمود الؽرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91615وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 61هشام حامد رمضان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91631وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 62هاله جابر صالح السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91649وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 63عمرو خالد عبدالعزٌز السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91482وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 64دمحم دمحم موسى على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91492وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 65احمد عشماوى دمحم عشماوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91519وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 66احمد اسماعٌل على عبدالمولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91546وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 67احمد ابوالسعود الكالوى عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91571وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 68عماد مجاهد عزب مجاهد لمٌح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91591وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 69اسالم محمود كامل عبدالفتاح دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91594وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 71مارٌام رٌمون مٌشٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91599وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 71حماده سعد عبد العظٌم السٌد عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91628وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 72باسم احمد دمحم احمد عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91479وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 73دمحم سعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91512وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 74منى دمحم عبدالبدٌع ٌوسؾ ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91535وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 75هشام عبدالفتاح رضوان خلؾ هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91562وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 76اسالم ناجى على احمد السخاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91577وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 77عبٌر محمود دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91616وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 78عهد ابراهٌم دمحم دمحم سلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91629وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 79دمحم شعبان سعٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91634وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 81طلعت محجوب العزب ٌحٌى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91485وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
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 - 81الشٌماء عادل على سٌد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91491وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 82البدري السٌد على حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91537وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 83دمحم جمال دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91544وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 84مصطفى خلٌفه مصطفى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91567وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 85حسام الشناوى سعد الشناوي على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91573وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 86رهام على دمحم حسام الدٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91575وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 87اسالم لاسم عبدالعاطى عبدالمولً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91591وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 88عبد ربه ابراهٌم على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91617وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 89شٌماء فتحى فهٌم رستم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91619وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 91احمد دمحم جمعه عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91626وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 91ادوارد لدرى موسى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91468وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 92حمدان الجالس عثمان ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91513وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 93كٌرلس مكٌن لبٌب جمٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91523وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 94اسماء دمحم الهادي ابورواش زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91531وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 95حسن دمحم عبدالحمٌد دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91581وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 96اسماء سعٌد خمٌس سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91612وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 97مختار عبدالسمٌع السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91619وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 98امٌرة عبدالرحمن مصطفى عبدالمعطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91636وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 99دمحم احمد دمحم عبدالعزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91518وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111دمحم احمد فؤاد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91551وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر:
خاص
 - 111احمد محمود دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91561وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 112دمحم عبدالفتاح محمود المرش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91588وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 113حمد لالدوات الكهربائٌه  /رجب بخٌت دمحم حمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91631وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 114سعٌد دمحم ابراهٌم هارون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91647وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 115ابانوب مجدي فالح توفٌلس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91472وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 116وسام بكر على محمود ندا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91489وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 117مصطفى احمد عبدالفتاح سٌد احمد دٌاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91515وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 118منسى سعد شحاته حامد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91527وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 119توفٌك دمحم دمحم متولى الكشن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91542وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 111كوثر احمد زهدى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91568وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 111عبدالفتاح مصطفى صالح مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91582وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 112على خالد عبدالنبً محمود ال خالد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91597وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 113السٌد طه احمد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91625وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 114نجاة فتحى جابر السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91637وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 115عصام السٌد على دمحم عجوز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91641وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 116فٌلٌب مٌشٌل فهمى متى سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91471وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 117على عطٌه عطافى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91475وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 118فٌفً عبدالمحسن عبدالحلٌم العجوري  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91476وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 119اٌمن محمود على عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91513وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 121احمد السعٌد دمحم عبدالؽفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91524وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 121دمحم عبدالخالك عطٌه الجوهرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91531وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 122عزت دمحم دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91545وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 123شٌحه كافٌه  -دمحم دمحم حافظ السٌد شٌحه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91566وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 124جالل الدٌن اٌمن دمحم شلبى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91583وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 125مكتبه كرٌم  -كرٌم خمٌس دمحم ابراهٌم رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91611وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 126احمد على حسن الشاعر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91621وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 127عبدالمادر دمحم عاشور على الحصٌوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91633وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 128دمحم سمٌر كامل حسن عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91646وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 129شادي شكري بطرس نسٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91511وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 131سامح العجمى عفٌفى فرؼلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91497وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 131هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91534وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 132بٌشوى بطرس توفٌك بطرس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91543وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 133عزٌزة دمحم توفٌك ؼازي  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91574وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 134فؤاد سامى عبدالعظٌم بدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91584وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 135كرٌم السٌد احمد السٌد ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91611وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 136دمحم سالم السٌد سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91618وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 137اسالم دمحم حسنى عبد الحمٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91624وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 138رشا عطا بولس للدس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91473وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 139وفاء دمحم احمد محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91487وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 141معتز محمود كمال زكرٌا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91517وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
ٌ - 141سرى عبدالعزٌز السٌد شعبان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91518وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 142مدحت السٌد دمحم المهدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91559وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 143سامى هشام دمحم هاللى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91561وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 144جابر عادل عبدالمنعم ٌوسؾ بندق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91571وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 145دمحم احمد دمحم عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91614وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 146ؼرٌب لالدوات الكهربائٌة  -سٌؾ الدٌن عمرو ؼرٌب على االزون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91638وفً تارٌخ
21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ التأشٌر :خاص
 - 147عمرو السٌد عبدالعزٌز محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91481وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 148عبدهللا سعد ابراهٌم خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91498وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
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 - 149دمحم على دمحم على حلمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91521وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 151هٌثم ابراهٌم فرج دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91534وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 151دمحم عبدالؽفار دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91538وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 152صابر مهنى سعد مهنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91549وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 153عبدالرحمن حازم دمحم نسٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91579وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 154على عبدالحى ابراهٌم عبدالمادر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91587وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 155وائل احمد توفٌك بلشه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91611وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصؾ
التأشٌر :خاص
 - 156مجدي دمحم محمود امٌن جبرٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91613وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 157اسالم عبد الرازق محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91632وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
 - 158عال العربً صادق ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  91648وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصؾ التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد رجب دمحم حسنٌن  ،تاجر  ،سبك لٌده برلم  89357وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85235الى :تعدل السمه التجارٌه الى  /مسار
لالستشارات والتدرٌب MASAR FOR CONSULTANCY AND TRAINING
 ، - 2فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  36121الى :تعدل السمه التجارٌه الى اٌلٌت للتدرٌب
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 ، - 3فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72887الى :تعدل السمة التجارٌة الى  /الوطنٌه
للتورٌدات واعمال الكهرومٌكانٌن ( منشاه فردٌه )
 ، - 4فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72887الى :تعدل السمه التجارٌه الى الوطنٌه
للتورٌدات واعمال الكهرو مٌكانٌن  /منشاه فردٌه
 ، - 5فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72821الى :تم تعدٌل االسم التجارى إلى  /مكتب
الجمل للرحالت  /مٌنا عبده ٌوسؾ الجمل
 ، - 6فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71717الى :تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى  /سمارت
سٌرفٌس
 ، - 7فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  68676الى :جلوبال سلٌوشن اند ساب سابورت
global solution and sap support
 ، - 8فى تارٌخ 21181116 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  81167الى :تعدل السمه التجارٌه  /الوطنٌه لالستٌراد
والتصدٌر  /منشاه فردٌه
 ، - 9فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  56356الى :تعدل السمه التجارٌه الى المجد للمماوالت
العمومٌه واالستشارات الهندسٌه
 ، - 11فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  87995الى :تدون السمة التجارٌة  /م ع الوطنً (
منشاه فردٌه )
 ، - 11فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91489الى :اضافة السمه التجارٌة  /شٌبكس
 SHIPEXلخدمات رجال االعمال للبرٌد السرٌع الدولى
 ، - 12فى تارٌخ 21181117 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91512الى :تم تعدٌل االسم التجارى إلى  /ابوكلٌله
للمـماوالت واالنشـاءات  /عادل خالد فتحى عبدالجواد ابوكلٌله
 ، - 13فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85216الى :تعدل السمه التجارٌه  /مركز صٌانه
فالتر الؾ ووتر
 ، - 14فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91858الى :اضافه السمة التجارٌة  /جامب
 ، - 15فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85191الى :اٌر سٌستم للتكٌٌؾ والتجارة ( منشاه
فردٌه )
 ، - 16فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  85661الى :تعدل االسم التجارى إلى  /سكاى ترافٌل
 /سوسن فتحً عبدالحمٌد صمر
 ، - 17فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  89156الى :تعدل السمه التجارٌه المعرض الدولى
للسجاد والمفروشات
 ، - 18فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  73162الى :اضافه السمه التجارٌة ستار فاشون
 ، - 19فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  84431الى :مٌلٌا
 ، - 21فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  67563الى :مؤسسه انفنٌتً للتجارة والتورٌدات
الؽذائٌة
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 ، - 21فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  27478الى :السفٌر لالدوات المنزلٌة واالجهزة
الكهربائٌة
 ، - 22فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91415الى :اضافة السمه التجارٌة  /روفر ترٌد
ROVER TRADE
 ، - 23فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  42114الى :اضافه السمة التجارٌة  /ام اؾ M F
لمستحضرات التجمٌل
 ، - 24فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  38849الى :اضافه السمه التجارٌه  /كافٌه ومطعم
تمر حنه
 ، - 25فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  44727الىٌ :صحح االسم التجارى الى دمحم ابو بكر
امٌن احمد الشناوى
 ، - 26فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  69157الى :اضافة السمه التجارٌة  /المؤسسه
المصرٌة النظمه الطاله
 ، - 27فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  78798الى :تعدل االسم التجارى الى  /معتز دمحم دمحم
مسعود عبدالرازق  -مسعود للتورٌدات وعموم االستٌراد والتصدٌر
 ، - 28فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  55623الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /سماارت
للتصدٌر والمماوالت العمومٌة
 ، - 29فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91316الى :تعدٌل السمة التجارٌة  /تمسٌم
( TAKSIMمنشاه فردٌه)
 ، - 31فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  83516الى :مكتب دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم طعمه
 ، - 31فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91149الى :تعدٌل السمة التجارٌة  /السٌؾ لالنشاء
والتعمٌر
 ، - 32فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  54753الى :تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى  /العز
للمالبس الجاهزة
 ، - 33فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  89126الى :مؤمن عادل للخدمات البٌطرٌة  -مؤمن
عادل رمضان دمحم عمار
 ، - 34فى تارٌخ 21181121 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  88652الى :تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى  /المدرب
العرب لتنمٌة مهارات ولدرات اسلسكا ESLSCA
 ، - 35فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22116الى :تم تعدٌل السمه التجارٌة  /االهرام
للتخلٌص الجمركى
 ، - 36فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  89357الى :احمد رجب دمحم حسنٌن
 ، - 37فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  89357الى :وادى الملون للتورٌدات ( منشاه فردٌه
)
 ، - 38فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  86347الى :حذؾ السمه التجارٌه
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 ، - 39فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  48741الى :تعدل االسم التجارى الى منشاه احمد
السٌد عترٌس دمحم ابو دالل
 ، - 41فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  79496الى :الؽاء السمه التجارٌه
 ، - 41فى تارٌخ 21181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91523الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /كول سنترل
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم ابوبكر امٌن  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 44727

 - 2دمحم ابوبكر امٌن  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 44727

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة دمحم سعٌد ابراهٌم النوٌعم وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 67853 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14522بتارٌخ  2118 / 11/ 1تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
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 - 2طارق دمحم امٌن عبد الفتاح وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 52215 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14524بتارٌخ  2118 / 11/ 1تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 3نٌو كوفى شوب سماٌل  /اسامه عزمً دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 78191 :وفى تارٌخ
 21181114تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14529بتارٌخ  2118 / 11/ 4تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 4االتحاد الستٌراد خامات البالستٌن  /سامى جابر رزق ؼالى وشرٌكه ابراهٌم دمحم السٌد محمود  ،شركة تضامن سبك لٌدها
برلم  ، 83229 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14531بتارٌخ  11/ 4ى 2118 /تم
فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 5دمحم حسن دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 55344 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14532بتارٌخ  2118 / 11/ 6تم ةفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 6على مصطفى الحاٌس وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 87946 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب
السجل بموجب عمد فسخ محرر فى  15/9/2118ملخصه مسجل برلم  1416لسنه  2118ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها
نهائٌا
 - 7على مصطفى الحاٌس وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 87946 :وفى تارٌخ  21181116تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14535فى  6/11/2118لترن التجارة نهائٌا
 - 8عبدهللا سعد ابراهٌم خلٌل وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 79559 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب
السجل شطب بامر محو رلم  14537بتارٌخ  2118 / 11/ 7تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 9شركة عالء الدٌن حسام الدٌن عونى مرابط وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 74383 :وفى تارٌخ
 21181112تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14545بتارٌخ  2118 / 11/ 12تم فشخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 11ورثه  /مبروكه عبدهللا ابراهٌم  /عنهم  /عزت دمحم دمحم مصطفى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم ، 83415 :
وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ محرر فى  18/11/2118ثابت التارٌخ برلم 2118 / 8652
ؼٌر مسجل وؼٌرمشهرعنه تم فسخ الشركة وتحوٌلها إلى منشاه فردٌة باسم  /عزت دمحم دمحم مصطفى
 - 11ورثه  /مبروكه عبدهللا ابراهٌم  /عنهم  /عزت دمحم دمحم مصطفى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم ، 83415 :
وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14553فى  14/11/2118بسبب فسخ الشركة وتحوٌلها
إلى منشاه فردٌة باسم  /عزت دمحم دمحم مصطفى
 - 12اشرؾ دمحم السٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 72428 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل
شطب بامر محو رلم  14555بتارٌخ  2118 / 11/ 15لترن التجاره نهائٌا
 - 13وائل بدٌع جرجس ابراهٌم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 86691 :وفى تارٌخ  21181115تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14556بتارٌخ  2118 / 11/ 15تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
 - 14حنان دمحم حلمى دمحم الشاذلى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 65641 :وفى تارٌخ  21181121تم
محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ ملخصه مسجل برلم  1514لسنه  2118ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 15حنان دمحم حلمى دمحم الشاذلى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 65641 :وفى تارٌخ  21181121تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14611فى 21/11/2118
 - 16مخبز بخٌت  /هشام بخٌت دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 81681 :وفى تارٌخ  21181122تم
محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14619فى 22/11/2118
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 - 17الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة  /سعد السٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها
برلم  ، 61211 :وفى تارٌخ  21181127تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14919بتارٌخ  2118 / 11/ 27لترن
التجاره نهائٌا
 - 18الٌوجد  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 61211 :وفى تارٌخ  21181127تم محو/شطب السجل شطب بامر محو
رلم  14919بتارٌخ  2118 / 11/ 27لترن التجاره نهائٌا
 - 19دمحم عبد العزٌزحسن ابراهٌم وشرٌكه  /راما تكس لتشؽٌل المنتجات النسٌجٌه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم 91265 :
 ،وفى تارٌخ  21181127تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14918فى 27/11/2118
 - 21دمحم عبد العزٌزحسن ابراهٌم وشرٌكه  /راما تكس لتشؽٌل المنتجات النسٌجٌه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم 91265 :
 ،وفى تارٌخ  21181127تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ محرر فى  1/9/2118ملخصه مسجل برلم  1465لسنه
 2118ومشهر عنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا وتحوٌلها الى منشاهة فردٌة باسم  /دمحم عبدالعزٌز حسن ابراهٌم الجزار
 - 21ورثه المرحوم  /رمضان حسٌن احمد الصعٌدى  /عنهم  /محمود رمضان حسٌن احمد الصعٌدى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة
سبك لٌدها برلم  ، 86343 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب السجل بموجب عمد فسخ محرر فى  25/11/2118ثابت
التارٌخ برلم  2118 / 5836ؼٌر مسجل وؼٌر مشهرعنه تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 22ورثه المرحوم  /رمضان حسٌن احمد الصعٌدى  /عنهم  /محمود رمضان حسٌن احمد الصعٌدى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة
سبك لٌدها برلم  ، 86343 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14921فى 28/11/2118
بسبب فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 23شركة المجموعه الذهبٌه للتجارة والتوزٌع  /احمد عالم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 72838 :وفى
تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل شطب بامر محو رلم  14921بتارٌخ  2118/ 11/ 29تم فسخ الشركه وتصفٌتها
نهائٌا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  77498،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 2بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  77498،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 3دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  59213،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 4تعدل السمه التجارٌة للشركة لتصبح  /البارون لالستٌراد والتخلٌص الجمركى وخدمات النمل الدولى توصٌة بسٌطة  ،سبك
لٌدها برلم  59213،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 21111110111،جنٌه
 - 5تعدل االسم التجارى الى  /هانى دمحم رمضان صادق وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  59213،وفً تارٌخ
 21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
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 - 6دمحم مصطفً كمال حافظ و شركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  38984،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 7صموئٌل لٌصر فهٌم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  31689،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 8صموئٌل لٌصر فهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  31689،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 9سارة خمٌس حنفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  63178،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 11خمٌس حنفً محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  63178،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  4111110111،جنٌه
 - 11تعدل االسم التجارى  /جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً
لتجارة الخضر والفاكهه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  72622،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 12جمال رجب وٌاسر عبدالراضى سٌد عبدهللا وشركائهم توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  72622،وفً تارٌخ
 21181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 13تعدل االسم التجارى  /جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً
لتجارة الخضر والفاكهه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  72622،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 14جمال رجب وٌاسر عبدالراضى سٌد عبدهللا وشركائهم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  72622،وفً تارٌخ
 21181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 15ممبل محمود دمحم علً وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789،وفً تارٌخ  21181111،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  151111110111،جنٌه
 - 16ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789،وفً تارٌخ
 21181111،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  151111110111،جنٌه
 - 17وائل الحفناوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71542،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 18تعدٌل االسم التجارى الى  /وائل الحفناوي وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71542،وفً تارٌخ 21181112،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 19شركة لاصد كرٌم لعرض وبٌع النظارات الطبٌة والشمسٌة  /كرٌم سالمه وشرٌكه نبٌل شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 6131،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 49990111،
جنٌه
 - 21بسام دمحم منصور على ابوطالب وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  69453،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
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 - 21بموجب عمد تكوٌن مصدق على تولٌعاته برلم  999ـ لسنه  2111ومشهر عنه ملخصه مسجل تحت رلم  316لسنه 2111
ومشهر عنه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  69453،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل
رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 22حسناء وشركاها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  61455،وفً تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 23شركه سنبون للنظارات  -ممدوح ولٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  7598،وفً تارٌخ  21181118،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  151110111،جنٌه
 - 24تعدل االسم التجارى الى  /سنبون للنظارات  -مٌنا ٌونان لطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  7598،وفً
تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  151110111،جنٌه
 - 25شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78233،وفً تارٌخ
 21181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  33711110111،جنٌه
 - 26تعدل االسم التجارى الى  /شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 78233،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 33711110111،جنٌه
 - 27احمد سعد السٌد عبدالمادر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78233،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  33711110111،جنٌه
 - 28تعدل االسم التجارى الى  /شركه اٌناس فاروق رشاد على وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78233،وفً تارٌخ
 21181118،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  33711110111،جنٌه
 - 29ؼورٌال جٌم  -رشا دمحم فاٌز محمود على فودة وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  91119،وفً تارٌخ
 21181119،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 31شرٌؾ سعد زؼلول محمود شرؾ وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  39659،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 31شرٌؾ سعد زؼلول محمود شرؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  39659،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 32شركة االٌمان للتورٌدات والتصدٌر واالستٌراد  /عبد المادر سعد الجمل وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 28125،وفً تارٌخ  21181119،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
 21111110111،جنٌه
 - 33احمد العواد وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  74269،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 34د /منال محجوب وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  83216،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 35شركة دنتا لٌس سنتر /اشرؾ شعبان خمٌس وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  72213،وفً تارٌخ 21181125،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 36شركه السعاده ابوالٌزٌد عبدالرحمن وشرٌكه دمحم ابراهٌم عبدالسالم شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  36389،وفً تارٌخ
 21181126،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  151110111،جنٌه
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 - 37شركه مٌرانا للتجاره والتوكٌالت  /مروان على احمد على لاسم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  75961،وفً
تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  211110111،جنٌه
 - 38دمحم حلمى دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  51111.000،جنٌه
 - 39تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284،وفً تارٌخ  21181127،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 41دمحم حلمى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 41تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284،وفً تارٌخ  21181127،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  511110111،جنٌه
 - 42شركة دنتا لٌس سنتر /اشرؾ شعبان خمٌس وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  72213،وفً تارٌخ 21181128،
تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 43احمد لندٌل وشركائه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  43413،وفً تارٌخ  21181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  211111110111،جنٌه
 - 44تعدل اسم الشركة التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  36511،وفً تارٌخ
 21181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  911110111،جنٌه
 - 45رمضان هاشم عبدالعال وشرٌكه كرم رمضان هاشم عبدالعال شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  36511،وفً تارٌخ
 21181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  911110111،جنٌه
 - 46تعدل اسم الشركة التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  36511،وفً
تارٌخ  21181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  911110111،جنٌه
 - 47رمضان هاشم عبدالعال وشرٌكه كرم رمضان هاشم عبدالعال توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  36511،وفً تارٌخ
 21181128،تم تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  911110111،جنٌه
 - 48دمحم احمد الحلوجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71721،وفً تارٌخ  21181129،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 49تعدٌل االسم التجارى  /حسٌن على فرج وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  71721،وفً تارٌخ  21181129،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 51دمحم احمد الحلوجى وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  71721،وفً تارٌخ  21181129،تم تعدٌل رأس المال ,
وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 51تعدٌل االسم التجارى  /حسٌن على فرج وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  71721،وفً تارٌخ  21181129،تم
تعدٌل رأس المال  ,وصؾ التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1حاتم عبدالبالى محمود بكر وشرٌكه جابر حسن ابراهٌم موسى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  72877وفً تارٌخ
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل مركز عام الشركة الى  682 /ش طرٌك الحرٌة لوران
 - 2حاتم عبدالبالى محمود بكر وشرٌكه جابر حسن ابراهٌم موسى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الؽاء المعرض

 72877وفً تارٌخ

 - 3ورثه على علوانى  /عنهم دمحم على علوانى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  83139وفً تارٌخ 21181117
تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل الى  /ش متفرع من ش المعمورة الجدٌدة ناصٌة صٌدلٌه د /نسرٌن المعمورة البلد
المنتزة
 - 4ممبل محمود دمحم علً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرعان  -الفرع االول  /شارع مصطفى كامل خلؾ نمطة اطفاء المالحة (( وهو المدرسة المصرٌة
االنجلٌزٌه )) -
 - 5ممبل محمود دمحم علً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :الفرع الثانً  /المطعه رلم  13من  6اصلٌة حوض برٌه ابولٌر الفولانً لسم سابع متفرع من شارع مصطفى
كامل  ((-وهو المدرسة االنجلٌزٌه الجدٌدة )) -لسم
 - 6ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرعان  -الفرع االول  /شارع مصطفى كامل خلؾ نمطة اطفاء المالحة
(( وهو المدرسة المصرٌة االنجلٌزٌه )) -
 - 7ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :الفرع الثانً  /المطعه رلم  13من  6اصلٌة حوض برٌه ابولٌر الفولانً لسم
سابع متفرع من شارع مصطفى كامل  ((-وهو المدرسة االنجلٌزٌه الجدٌدة )) -لسم
 - 8ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ
 21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل مركز عام الشركة الى  19 /شارع نور الهدي لوران  -لسم
 - 9ممبل محمود دمحم علً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل مركز عام الشركة الى  19 /شارع نور الهدي لوران  -لسم
 - 11شركة اٌلٌت لبٌع الكتب  /سمٌر مخلوؾ وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  91136وفً تارٌخ  21181113تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /الدور االول مدخل السى ساٌد الكائن بالمركز التجارى  -سان استٌفانو -
لسم
 - 11دمحم احمد عبدالفتاح وشركاه  /شركة اٌلٌت لبٌع الكتب  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  91136وفً تارٌخ
 21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان إلى  /الدور االول مدخل السى ساٌد الكائن بالمركز التجارى
 سان استٌفانو  -لسم - 12لاسم احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 13لاسم احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
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 - 14خالد احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 15خالد احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 16لاسم احمد مرعً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 17لاسم احمد مرعً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 18خالد احمد مرعً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 19خالد احمد مرعً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 21لاسم احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 21لاسم احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 22خالد احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل العنوان الى المطعه رلم  28طرٌك اسكندرٌه الماهره الزراعى الكٌلو  9الناصرٌه ابٌس الرابعه حوض
المالحه المستجد برلم  27الرمل
 - 23خالد احمد مرعً وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم
وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  371طرٌك الحرٌه سٌدى جابر

 46362وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 24حسناء وشركاها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  61455وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز عام الشركة الى  6 /أ مٌدان عرابً برج الفارس االدارى
 - 25حسناء وشركاها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الؽاء الفرع

 61455وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ

 - 26تعدل االسم التجارى الى  /شركه اٌناس فاروق رشاد على وشرٌكٌها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78233وفً
تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /العمار رلم  411المجاورة التاسعة -
 - 27شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  78233وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /العمار رلم  411المجاورة التاسعة -
 - 28تعدل االسم التجارى الى  /شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 78233وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /العمار رلم  411المجاورة التاسعة
-
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 - 29احمد سعد السٌد عبدالمادر وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  /العمار رلم  411المجاورة التاسعة -
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 78233وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان

 - 31دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز العام الى  /العمار رلم  49شارع توت عنخ امون ابراج سٌدى جابر رلم  - 3لسم
 - 31دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  82 /الروٌسات بجوار مسجد الشٌخ محنا شرم الشٌخ  -محافظة
 - 32تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز العام الى  /العمار رلم  49شارع توت عنخ امون ابراج سٌدى جابر رلم 3
 لسم - 33تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  82 /الروٌسات بجوار مسجد الشٌخ محنا شرم الشٌخ  -محافظة
 - 34دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز العام الى  /العمار رلم  49شارع توت عنخ امون ابراج سٌدى جابر رلم  - 3لسم
 - 35دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  82 /الروٌسات بجوار مسجد الشٌخ محنا شرم الشٌخ  -محافظة
 - 36تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدل عنوان المركز العام الى  /العمار رلم  49شارع توت عنخ امون ابراج سٌدى جابر رلم 3
 لسم - 37تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ  21181127تم
تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  82 /الروٌسات بجوار مسجد الشٌخ محنا شرم الشٌخ  -محافظة
 - 38احمد سمٌر احمد هاشم وشرٌكه ٌوسؾ احمد السٌد دمحم  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  84374وفً تارٌخ
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم الؽاء الفرع الكائن فى  /العمار رلم  39الحى االول  6اكتوبر الدور الرابع
امام جامعه  6اكتوبر مباشرة واعلى محل بٌع ستون للمالبس  6 -اكتوبر -
 - 39تعدل االسم التجارى إلى  /هولٌوود ترافل  /احمد سمٌر احمد هاشم وشرٌكه ٌوسؾ احمد السٌد دمحم  ،شركة تضامن  ،سبك
لٌدها برلم  84374وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ الـتأشٌر ، :تم الؽاء الفرع الكائن فى  /العمار رلم 39
الحى االول  6اكتوبر الدور الرابع امام جامعه  6اكتوبر مباشرة واعلى محل بٌع ستون للمالبس  6 -اكتوبر -
 - 41مروة دمحم ابراهٌم حافظ وشركائها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  73914وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع الكائن فى  /العمار رلم  32شارع الخلفاء الراشدٌن ناصٌه شارع ابو بكر الصدٌك
محافظة كفر الشٌخ الى محاتفظة دمٌاط المحل رلم  1مدخل الهدي مٌدان االعصر
 - 41مروة دمحم ابراهٌم حافظ وشركائها  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  73914وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان
 ,وصؾ الـتأشٌر ، :افتتاح فرع كائن فى  272 /شارع مصطفى كامل الدور االول علوي امام مسجد زلزوق ؼبلاير
 - 42احمد الفار وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  89121وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصؾ
الـتأشٌر 531 ، :ش ملن حفنى الدور االول علوي شمه  1المندرة بحرى
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه نشاط  /تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه فى مجال الدعاٌه واالعالن
فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت وفٌماعدا االنترنت وماعدا الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ  ،سبك لٌدها برلم  77498وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 2بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اضافه نشاط  /تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه فى مجال الدعاٌه واالعالن
فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت وفٌماعدا االنترنت وماعدا الكتب الدٌنٌه والمصاحؾ  ،سبك لٌدها برلم  77498وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 3دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدل النشاط الى  /عموم االستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركى وخدمات
النمل الدولى والتورٌدات العمومٌة فى مجال النشاط  ،سبك لٌدها برلم  59213وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4تعدل السمه التجارٌة للشركة لتصبح  /البارون لالستٌراد والتخلٌص الجمركى وخدمات النمل الدولى  ،توصٌة بسٌطة تعدل
النشاط الى  /عموم االستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركى وخدمات النمل الدولى والتورٌدات العمومٌة فى مجال النشاط  ،سبك
لٌدها برلم  59213وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5تعدل االسم التجارى الى  /هانى دمحم رمضان صادق وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدل النشاط الى  /عموم االستٌراد والتصدٌر
والتخلٌص الجمركى وخدمات النمل الدولى والتورٌدات العمومٌة فى مجال النشاط  ،سبك لٌدها برلم  59213وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6سارة خمٌس حنفى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  63178وفً تارٌخ 21181118تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7خمٌس حنفً محمود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  63178وفً تارٌخ 21181118تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8ممبل محمود دمحم علً وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تعدل ؼرض الشركة لٌصبح -خدمات تعلٌمٌه ورٌاضٌة والمتمثلة فى المٌام
بكافة االعمال الخاصة بالخدمات التعلٌمٌه من حٌث انشاء وبناء المدارس وادارتها وتاجٌرها وتاجٌر مدارس اخرى لابله لذلن
وتطوٌرها واالرتماء بها الى المستوي التعلٌمً االفضل  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 9ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة  ،توصٌة بسٌطة تعدل ؼرض الشركة لٌصبح -خدمات
تعلٌمٌه ورٌاضٌة والمتمثلة فى المٌام بكافة االعمال الخاصة بالخدمات التعلٌمٌه من حٌث انشاء وبناء المدارس وادارتها وتاجٌرها
وتاجٌر مدارس اخرى لابله لذلن وتطوٌرها واالرتماء بها الى المستوي التعلٌمً االفضل  ،سبك لٌدها برلم  41789وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11وائل الحفناوى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد واالبماء على نشاط التصدٌر واضافه نشاط تجارة وتورٌدات
المواد الؽذائٌة والخضروات والفاكهه وزٌوت الطعام وعموم التصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  71542وفً تارٌخ 21181112تم
تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11تعدٌل االسم التجارى الى  /وائل الحفناوي وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد واالبماء على نشاط التصدٌر
واضافه نشاط تجارة وتورٌدات المواد الؽذائٌة والخضروات والفاكهه وزٌوت الطعام وعموم التصدٌر  ،سبك لٌدها برلم 71542
وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 12شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر  /دمحم موسً وطه الدروٌش وشركاهما
 ،توصٌة بسٌطة تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 13تعدل اسم الشركة الى  /شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر  -دمحم موسً
وطه الدروٌش  ،توصٌة بسٌطة تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً
تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 14تعدل اسم الشركة الى  /شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  -دمحم موسً وطه الدروٌش  ،توصٌة بسٌطة
تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 15شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر  /دمحم موسً وطه الدروٌش وشركاهما
 ،شركة تضامن تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً تارٌخ
21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 16تعدل اسم الشركة الى  /شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر  -دمحم موسً
وطه الدروٌش  ،شركة تضامن تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً
تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 17تعدل اسم الشركة الى  /شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  -دمحم موسً وطه الدروٌش  ،شركة تضامن
تعدل ؼرض الشركة الى  /بٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  ،سبك لٌدها برلم  33323وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 18بسام دمحم منصور على ابوطالب وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة تعدل النشاط الىال  /مماوالت مع جهات حكومٌة وجهات ملزمة
بالخصم واالضافه والتحصٌل  ،سبك لٌدها برلم  69453وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة
بسٌطة
 - 19بموجب عمد تكوٌن مصدق على تولٌعاته برلم  999ـ لسنه  2111ومشهر عنه ملخصه مسجل تحت رلم  316لسنه 2111
ومشهر عنه  ،توصٌة بسٌطة تعدل النشاط الىال  /مماوالت مع جهات حكومٌة وجهات ملزمة بالخصم واالضافه والتحصٌل  ،سبك
لٌدها برلم  69453وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 21تعدل االسم التجارى للشركة إلى  /خالد دمحم على ابوحلو وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تصدٌر
المنتجات والحاصالت الزراعٌة بكافة اشكالها وانواعها  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 21شرٌن نسٌم عبدالرحٌم وشرٌكها  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تصدٌر المنتجات والحاصالت الزراعٌة
بكافة اشكالها وانواعها  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 22تعدل االسم التجارى للشركة إلى  /خالد دمحم على ابوحلو وشرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تصدٌر
المنتجات والحاصالت الزراعٌة بكافة اشكالها وانواعها  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط ,
وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 23شرٌن نسٌم عبدالرحٌم وشرٌكها  ،شركة تضامن تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح تصدٌر المنتجات والحاصالت الزراعٌة بكافة
اشكالها وانواعها  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 24شركه ابناء مراد للمماوالت العمومٌه حشمت وشرٌكه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط  /المحاجر  ،سبك لٌدها برلم 41117
وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
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 - 25د /منال محجوب وشرٌكها  ،توصٌة بسٌطة تعدل ؼرض الشركة الى  /ادارة المستشفٌات والخدمات الطبٌه  ،سبك لٌدها
برلم  83216وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 26دمحم طاهر وشركاه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  81569وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 27شركه السعاده ابوالٌزٌد عبدالرحمن وشرٌكه دمحم ابراهٌم عبدالسالم  ،شركة تضامن تعدل ؼرض الشركة إلى  /بوفٌه لتمدٌم
المشروبات  ،سبك لٌدها برلم  36389وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 28فاكر فوزى ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اصبح نشاط الشركة  /مكتب رحالت ٌموم بتاجٌر االتوبٌسات المملوكة
للشركة  ،سبك لٌدها برلم  62218وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 29دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط  /االستٌراد لٌصبح النشاط  /تجارة المواد الؽذائٌة وتحضٌر وتعبئة
وتؽلٌؾ وبٌع المواد الؽذائٌة والتصدٌر وتجارة المٌاه المعدنٌه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 31تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط  /االستٌراد لٌصبح النشاط  /تجارة المواد
الؽذائٌة وتحضٌر وتعبئة وتؽلٌؾ وبٌع المواد الؽذائٌة والتصدٌر وتجارة المٌاه المعدنٌه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 31دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط  /االستٌراد لٌصبح النشاط  /تجارة المواد الؽذائٌة وتحضٌر وتعبئة
وتؽلٌؾ وبٌع المواد الؽذائٌة والتصدٌر وتجارة المٌاه المعدنٌه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل
النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 32تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط  /االستٌراد لٌصبح النشاط  /تجارة المواد
الؽذائٌة وتحضٌر وتعبئة وتؽلٌؾ وبٌع المواد الؽذائٌة والتصدٌر وتجارة المٌاه المعدنٌه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 33شركه مٌرانا للتجاره والتوكٌالت  /مروان على احمد على لاسم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،
سبك لٌدها برلم  75961وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 34تعدل اسم الشركة التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه  ،شركة تضامن تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى  /تجارة
الخضر والفاكهه بالجمله  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 35رمضان هاشم عبدالعال وشرٌكه كرم رمضان هاشم عبدالعال  ،شركة تضامن تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى  /تجارة الخضر
والفاكهه بالجمله  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 36تعدل اسم الشركة التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى  /تجارة
الخضر والفاكهه بالجمله  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 37رمضان هاشم عبدالعال وشرٌكه كرم رمضان هاشم عبدالعال  ،توصٌة بسٌطة تم تعدٌل ؼرض الشركة إلى  /تجارة الخضر
والفاكهه بالجمله  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 38احمد الفار وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل ؼرض الشركة الى  /عموم التصدٌر وتورٌد المالبس الجاهزة والمنسوجات
فٌماعدا تورٌد المالبس والمهمات العسكرٌة وفٌماعدا التصنٌع فى كل ماسبك  ،سبك لٌدها برلم  89121وفً تارٌخ
21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 39دمحم احمد الحلوجى وشركاه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة  ،سبك لٌدها برلم  71721وفً
تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
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 - 41تعدٌل االسم التجارى  /حسٌن على فرج وشركاه  ،شركة تضامن حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة  ،سبك لٌدها
برلم  71721وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 41دمحم احمد الحلوجى وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة  ،سبك لٌدها برلم  71721وفً
تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 42تعدٌل االسم التجارى  /حسٌن على فرج وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة  ،سبك لٌدها
برلم  71721وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل النشاط  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تعدل االسم التجارى  /جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً
لتجارة الخضر والفاكهه  ،سبك لٌدها برلم  72622وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة
تضامن
 - 2جمال رجب وٌاسر عبدالراضى سٌد عبدهللا وشركائهم  ،سبك لٌدها برلم  72622وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 3تعدل االسم التجارى للشركة إلى  /خالد دمحم على ابوحلو وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم
تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
 - 4شرٌن نسٌم عبدالرحٌم وشرٌكها  ،سبك لٌدها برلم  87137وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ
التأشٌر :شركة تضامن
 - 5االلصى لتوزٌع االدوٌه دمحم محمود وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  49892وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل الكٌان المانونى ,
وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6شركه االلصً لتوزٌع االدوٌه  /اسامه سالمه وشركاؤه  ،سبك لٌدها برلم  49892وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7تعدل االسم التجارى الى  /صالح دمحم محمود وشركاه  -االلصى لتوزٌع االدوٌة  ،سبك لٌدها برلم  49892وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
توصٌة بسٌطة
 - 9تعدل االسم التجارى الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه  ،سبك لٌدها برلم  86284وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
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 - 11تعدل اسم الشركة التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ
21181128تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11رمضان هاشم عبدالعال وشرٌكه كرم رمضان هاشم عبدالعال  ،سبك لٌدها برلم  36511وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل
الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 12دمحم احمد الحلوجى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  71721وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصؾ التأشٌر:
شركة تضامن
 - 13تعدٌل االسم التجارى  /حسٌن على فرج وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  71721وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل الكٌان
المانونى  ,وصؾ التأشٌر :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  59213الى :تعدل االسم التجارى
الى  /هانى دمحم رمضان صادق وشرٌكه
 ، - 2فى تارٌخ  21181117 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  33563الى :تعدل االسم التجارى
الى  /توب اٌز  -دمحم ابراهٌم رفاعً وشرٌكته
 ، - 3فى تارٌخ  21181111 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72622الى :تعدل االسم التجارى /
جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً لتجارة الخضر والفاكهه
 ، - 4فى تارٌخ  21181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  72622الى :تعدل االسم التجارى /
جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً لتجارة الخضر والفاكهه
 ، - 5فى تارٌخ  21181111 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  91118الى :تعدل االسم التجارى
مٌدٌكال لتورٌد المستلزمات ىالطبٌه والخٌوط الجراحٌه  /عبد هللا دمحم شعبان ومروان دمحم درؼام
الى فامٌلى
 ، - 6فى تارٌخ  21181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71542الى :تعدٌل االسم التجارى
الى  /وائل الحفناوي وشرٌكه
 ، - 7فى تارٌخ  21181113 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  36438الى :تعدل االسم التجارى
الى  /عاصم دمحم عبدالموجود العٌاط وشركاه
 ، - 8فى تارٌخ  21181114 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  33323الى :تعدل اسم الشركة الى /
شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  -دمحم موسً وطه الدروٌش
 ، - 9فى تارٌخ  21181114 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  33323الى :تعدل اسم الشركة الى /
شركة االسكندرٌة لتوزٌع مواد البناء والمنتجات المعدنٌة  -دمحم موسً وطه الدروٌش
 ، - 11فى تارٌخ  21181115 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  83582الى :محمود ثابت دمحم
حسٌن وشركاه
 ، - 11فى تارٌخ  21181115 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  83582الى :محمود ثابت دمحم
حسٌن وشركاه
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 ، - 12فى تارٌخ  21181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  78233الى :تعدل االسم التجارى
الى  /شركه اٌناس فاروق رشاد على وشرٌكٌها
 ، - 13فى تارٌخ  21181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  7598الى :تعدل االسم التجارى
الى  /سنبون للنظارات  -مٌنا ٌونان لطفى وشركاه
 ، - 14فى تارٌخ  21181119 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  39659الى :شرٌؾ سعد زؼلول
محمود شرؾ وشركاه
 ، - 15فى تارٌخ  21181126 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  82671الى :تعدل اسم الشركة
التجارى إلى  /مختار رمضان عبده بشر وشركاه
 ، - 16فى تارٌخ  21181127 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  86284الى :تعدل االسم التجارى
الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه
 ، - 17فى تارٌخ  21181127 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  86284الى :تعدل االسم التجارى
الى  /دمحم حلمى دمحم وشرٌكه
 ، - 18فى تارٌخ  21181128 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  36511الى :تعدل اسم الشركة
التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه
 ، - 19فى تارٌخ  21181128 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  36511الى :تعدل اسم الشركة
التجارى إلى  /كرم رمضان هاشم عبدالعال وشركاه
 ، - 21فى تارٌخ  21181129 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71721الى :تعدٌل االسم التجارى
 /حسٌن على فرج وشركاه
 ، - 21فى تارٌخ  21181129 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  71721الى :تعدٌل االسم التجارى
 /حسٌن على فرج وشركاه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هانى دمحم رمضان صادق توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ////تخارج الشرٌن المتضامن /
دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ من الشركة  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /هانى دمحم رمضان صادق منفردا وله الحك
فى التمثٌل امام كافة الجهات الحكومٌة والبنون والتولٌع على الشٌكات وفى لبض المستخلصات والرهن واالٌداع وااللتراض
والتعامل مع كافة البنون بهذا الخصوص منفردا  ،تارٌخ  21181114 :برلم 59213
 - 2هانى دمحم رمضان صادق توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ////تخارج الشرٌن المتضامن /
دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ من الشركة  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /هانى دمحم رمضان صادق منفردا وله الحك
فى التمثٌل امام كافة الجهات الحكومٌة والبنون والتولٌع على الشٌكات وفى لبض المستخلصات والرهن واالٌداع وااللتراض
والتعامل مع كافة البنون بهذا الخصوص منفردا  ،تارٌخ  21181114 :برلم 59213
 - 3هانى دمحم رمضان صادق توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ////تخارج الشرٌن المتضامن /
دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ من الشركة  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /هانى دمحم رمضان صادق منفردا وله الحك
فى التمثٌل امام كافة الجهات الحكومٌة والبنون والتولٌع على الشٌكات وفى لبض المستخلصات والرهن واالٌداع وااللتراض
والتعامل مع كافة البنون بهذا الخصوص منفردا  ،تارٌخ  21181114 :برلم 59213
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 - 4احمد السٌد فهمى النجار شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  /السٌد فهمً النجار
مصطفى واحمد السٌد فهمً النجار مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدرر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة
وضمن اؼراضها ولتحمٌك اهدافها وفى حاله وفاه ى منهما اللدر هللا ٌكون االخر مسئوال عن االدارة والتولٌع  ، /////تارٌخ :
 21181114برلم 75368
 - 5عمرو السٌد فهمً النجار شركة تضامن شرٌن متضامن تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  /السٌد فهمً
النجار مصطفى واحمد السٌد فهمً النجار مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدرر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة
وضمن اؼراضها ولتحمٌك اهدافها وفى حاله وفاه ى منهما اللدر هللا ٌكون االخر مسئوال عن االدارة والتولٌع  ، /////تارٌخ :
 21181114برلم 75368
 - 6عبدالرحمن السٌد فهمى النجار شركة تضامن شرٌن متضامن تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن  /السٌد فهمً
النجار مصطفى واحمد السٌد فهمً النجار مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدرر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة
وضمن اؼراضها ولتحمٌك اهدافها وفى حاله وفاه ى منهما اللدر هللا ٌكون االخر مسئوال عن االدارة والتولٌع  ، /////تارٌخ :
 21181114برلم 75368
 - 7كامل عبدالنبى متولى شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ////تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن كامل عبد النبى متولى واحمد
على عبد النبى متولى مجتمعٌن او ومنفردٌن ولهم الحك فى التعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وكذا التعامل مع البنون سحبا واٌداعا
باسم الشركه وحسابها وٌكون لهم الحك فى المٌام بكافه االؼمال الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه واهدافها وٌكون لهم الحك فى
االلتراض والرهن من البنون باسم الشركه ولهم اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه  ،تارٌخ  21181115 :برلم
29183
 - 8برسوم موسً برسوم شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ////تعدٌل صفه شرٌن موصى
لاصر الى شرٌن موصى بالػ مذكور بالعمد  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  /برسوم موسى برسوم و صموئٌل نسٌم جاب
هللا مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 31689
 - 9برسوم موسً برسوم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ////تعدٌل صفه شرٌن موصى
لاصر الى شرٌن موصى بالػ مذكور بالعمد  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن  /برسوم موسى برسوم و صموئٌل نسٌم جاب
هللا مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 31689
 - 11عبد هللا الٌاس سلٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،تم اضافة إلى االدارة والتولٌع حك بٌع اصول الشركة إلى الشركاء
المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 45454
 - 11احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 12احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 13احمد حسن حافظ جزارٌن توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
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 - 14احمد حسن حافظ جزارٌن توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 15احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 16احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،،،بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة فارما
اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة بتارٌخ  21/11/2118والمعتمد من الهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحرة بتارٌخ 28/11/2118
تم الموافمه باالجماع على تفوٌض الدكتور  /خالد حسٌن حسن الروبى  -موالٌد  - 1958 / 2 / 3مصرى الجنسٌة  -فى التولٌع على
طلبات فتح االعتمادات المستندٌة المتعلمه بعملٌات االستٌراد لصالح شركة فارما اوفرسٌز لتجارة وتوزٌع االدوٌة فى البنون وطلبات
التصدٌر وكذلن جمٌع التفوٌضات وااللرارات الخاصه باالعتمادات  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 17احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 18احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 19احمد حسن حافظ جزارٌن توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 21احمد حسن حافظ جزارٌن توصٌة بسٌطة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 21احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 22احمد حسن حافظ جزارٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لعملٌات االستٌراد ومستندات التظهٌر والتخلٌص على
البضائع المستورده فى الموانى والمطارات لصالح الشركة  ،تارٌخ  21181117 :برلم 11111
 - 23هبه محمود دمحم زكً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنه  ، ///////تارٌخ 21181117 :
برلم 33563
 - 24هبه محمود دمحم زكً شركة تضامن شرٌن متضامن انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنه  ، ///////تارٌخ 21181117 :
برلم 33563
 - 25دمحم ابراهٌم رفاعً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنه  ، ///////تارٌخ :
 21181117برلم 33563
 - 26دمحم ابراهٌم رفاعً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضمت الى الشركة كشرٌكة متضامنه  ، ///////تارٌخ :
 21181117برلم 33563
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 - 27هبه محمود دمحم زكً شركة تضامن شرٌن متضامن  ///تخارج الشرٌن المتضامن  /حسن عبدالحكٌم عبدالممصود من
الشركة  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /دمحم ابراهٌم رفاعً حسن منفردا  ،تارٌخ  21181117 :برلم
33563
 - 28هبه محمود دمحم زكً شركة تضامن شرٌن متضامن  ///تخارج الشرٌن المتضامن  /حسن عبدالحكٌم عبدالممصود من
الشركة  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /دمحم ابراهٌم رفاعً حسن منفردا  ،تارٌخ  21181117 :برلم
33563
 - 29دمحم ابراهٌم رفاعً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ///تخارج الشرٌن المتضامن  /حسن عبدالحكٌم عبدالممصود من
الشركة  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /دمحم ابراهٌم رفاعً حسن منفردا  ،تارٌخ  21181117 :برلم
33563
 - 31دمحم ابراهٌم رفاعً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ///تخارج الشرٌن المتضامن  /حسن عبدالحكٌم عبدالممصود من
الشركة  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /دمحم ابراهٌم رفاعً حسن منفردا  ،تارٌخ  21181117 :برلم
33563
 - 31احمد خمٌس حنفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  //////انضمام خمٌس حنفى محمود كشرٌن متضامن موالٌد9/ 16
 1956/اسكندرٌه مصرى وتعدل حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181118 :برلم
63178
 - 32احمد خمٌس حنفى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  //////انضمام خمٌس حنفى محمود كشرٌن متضامن موالٌد9/ 16
 1956/اسكندرٌه مصرى وتعدل حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ 21181118 :
63178

برلم

 - 33عبدهللا دمحم شعبان صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ////حك االداره والتولٌع مكفوله للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم حك التعامل مع الجهات الحكزمٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات وخالفه ولهم حك تمثٌل الشركه وفتح الحسابات
البنكٌه الجارٌه مع كافه البنون المصرٌه واالجنبٌه وتحصٌل الشٌكات وخالفه ولهم حك االلتراض والرهن واالٌداع والتولٌع على
الشٌكات وسحبها من جمٌع البنون العامله فى مصر اجنبٌه ومحلٌه ولهم حك التعامل مع الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات
والواردات ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى  ،تارٌخ  21181111 :برلم 91118
 - 34عبدهللا دمحم شعبان صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ////حك االداره والتولٌع مكفوله للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او
منفردٌن ولهم حك التعامل مع الجهات الحكزمٌه والؽٌر حكومٌه والبنون والشركات وخالفه ولهم حك تمثٌل الشركه وفتح الحسابات
البنكٌه الجارٌه مع كافه البنون المصرٌه واالجنبٌه وتحصٌل الشٌكات وخالفه ولهم حك االلتراض والرهن واالٌداع والتولٌع على
الشٌكات وسحبها من جمٌع البنون العامله فى مصر اجنبٌه ومحلٌه ولهم حك التعامل مع الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات
والواردات ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى  ،تارٌخ  21181111 :برلم 91118
 - 35عبدهللا دمحم شعبان صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن كل او بعض ماكر بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما ضمن
ؼرض الشركه وعدا ذالن من تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان
تصدر منهما مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181111 :برلم 91118
 - 36عبدهللا دمحم شعبان صالح شركة تضامن مدٌر و شرٌن كل او بعض ماكر بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما ضمن
ؼرض الشركه وعدا ذالن من تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه فٌجب ان
تصدر منهما مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181111 :برلم 91118
 - 37ممبل محمود دمحم علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌد الدكتور  /ممبل محمود دمحم
علً وله حك االدارة والتولٌع والبٌع وااللتراض والرهن وتوكٌل الؽٌر وذلن لصالح البنون وهو الممثل المانونً للشركة وله حك
التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة ووزارة التربٌة والتعلٌم وله حك السحب واالٌداع من جمٌع البنون العامله بمصر  ، ///////تارٌخ
 21181111 :برلم 41789
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 - 38ممبل محمود دمحم علً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ////////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌد الدكتور  /ممبل محمود دمحم
علً وله حك االدارة والتولٌع والبٌع وااللتراض والرهن وتوكٌل الؽٌر وذلن لصالح البنون وهو الممثل المانونً للشركة وله حك
التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة ووزارة التربٌة والتعلٌم وله حك السحب واالٌداع من جمٌع البنون العامله بمصر  ، ///////تارٌخ
 21181111 :برلم 41789
 - 39عبدالراضً كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن
 ، /////////////تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 41عبدالراضً كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن
 ، /////////////تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 41سٌد كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، /////////////
تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 42سٌد كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، /////////////
تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 43عبدالراضً كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن
 ، /////////////تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 44عبدالراضً كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن
 ، /////////////تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 45سٌد كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، /////////////
تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 46سٌد كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، /////////////
تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 47عبدالراضً كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن /////
تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك
االلتراض واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى
تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 48عبدالراضً كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن /////
تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك
االلتراض واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى
تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 49سٌد كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  /////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك االلتراض
واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم
باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 51سٌد كمال عبدالراضً شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  /////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك االلتراض
واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم
باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
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 - 51عبدالراضً كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن /////
تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك
االلتراض واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى
تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 52عبدالراضً كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن /////
تعدل حك االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك
االلتراض واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى
تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 53سٌد كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  /////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك االلتراض
واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم
باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 54سٌد كمال عبدالراضً توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  /////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وللطرؾ الثالث ٌ /اسر عبدالراضً سٌد عبدهللا حك االلتراض
واالستدانة والسحب واالٌداع من جمٌع البنون منفردا دون الرجوع الى الشركاء االخرٌن وعلى ان تكون االعمال التى تصدر منهم
باسم الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 55وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ////تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  ////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى وله صالحٌات تعٌٌن مدٌر الشركة او اكثر حسب حاله العمل
ورؤساء االلسام او تعٌٌن وفصل العمال وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل باسم ولحساب الشركة
والتولٌع علً العمود الالزمه لذلن واستالم وتسلم البضائع واالوراق وصرؾ الشٌكات واٌداعها والسحب من حساب الشركة فى كافة
البنون والتمثٌل المانونً للشركة داخل ج م ع وخارجها  ،تارٌخ  21181112 :برلم 71542
 - 56وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ////تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بالعمد  ////تعدل حك
االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى وله صالحٌات تعٌٌن مدٌر الشركة او اكثر حسب حاله العمل
ورؤساء االلسام او تعٌٌن وفصل العمال وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل باسم ولحساب الشركة
والتولٌع علً العمود الالزمه لذلن واستالم وتسلم البضائع واالوراق وصرؾ الشٌكات واٌداعها والسحب من حساب الشركة فى كافة
البنون والتمثٌل المانونً للشركة داخل ج م ع وخارجها  ،تارٌخ  21181112 :برلم 71542
 - 57وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله حك توكٌل الؽٌر والتفوٌض فى كل او بعض ماذكر وله
اوسع الصالحٌات  ،تارٌخ  21181112 :برلم 71542
 - 58وائل احمد رفمى السٌد الحفناوى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله حك توكٌل الؽٌر والتفوٌض فى كل او بعض ماذكر وله
اوسع الصالحٌات  ،تارٌخ  21181112 :برلم 71542
 - 59دمحم مصطفى زكرٌا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ///////تخارج الشرٌن المتضامن  /احمد هانى دمحم مرسى من الشركة
 ///تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /دمحم مصطفى زكرٌا وٌجوز تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ماهو موكل الٌه من
اعمال كما ان له الحك فى فتح وؼلك الحسابات باسم الشركة والتعامل مع كافة البنون فى ج م ع بالسحب او باالٌداع كما ٌحك له
االلتراض او الرهن من البنون باسم الشركة وذلن منفردا  ، ////تارٌخ  21181112 :برلم 65842
 - 61كرٌم سالمه حسن راضى شركة تضامن شرٌن متضامن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا  ،تارٌخ :
 21181112برلم 6131
 - 61حازم دمحم عبدالموجود العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ، ////تارٌخ 21181113 :
برلم 36438
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 - 62حازم دمحم عبدالموجود العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ، ////تارٌخ 21181113 :
برلم 36438
 - 63دمحم عبد الموجود السٌد العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ، ////تارٌخ 21181113 :
برلم 36438
 - 64دمحم عبد الموجود السٌد العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ، ////تارٌخ 21181113 :
برلم 36438
 - 65حازم دمحم عبدالموجود العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ///تعدل حك االدارة
والتولٌع للشرٌن  /عاصم دمحم عبدالموجود السٌد العٌاط منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 36438
 - 66حازم دمحم عبدالموجود العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ///تعدل حك االدارة
والتولٌع للشرٌن  /عاصم دمحم عبدالموجود السٌد العٌاط منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 36438
 - 67دمحم عبد الموجود السٌد العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ///تعدل حك االدارة
والتولٌع للشرٌن  /عاصم دمحم عبدالموجود السٌد العٌاط منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 36438
 - 68دمحم عبد الموجود السٌد العٌاط توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدلت صفته الى شرٌن موصى  ///تعدل حك االدارة
والتولٌع للشرٌن  /عاصم دمحم عبدالموجود السٌد العٌاط منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 36438
 - 69بسام دمحم منصور على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول وله حك االدارة
والتولٌع عن الشركة ولهن حك تمثٌل الشركة او التعالد باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌة واالهلٌة والبنون بكافة انواعها وكذلن
التوكٌل او التفوٌض للؽٌر فى كل او بعض مما ذكر وكذلن له حك االلتراض والرهن من البنون بكافة انواعها وكذلن حك بٌع
اصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 69453
 - 71بسام دمحم منصور على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول وله حك االدارة
والتولٌع عن الشركة ولهن حك تمثٌل الشركة او التعالد باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌة واالهلٌة والبنون بكافة انواعها وكذلن
التوكٌل او التفوٌض للؽٌر فى كل او بعض مما ذكر وكذلن له حك االلتراض والرهن من البنون بكافة انواعها وكذلن حك بٌع
اصول الشركة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 69453
 - 71محمود ثابت دمحمد حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 72محمود ثابت دمحمد حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 73محمود ثابت دمحمد حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 74السٌد عبدالجٌد كرٌم على شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
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 - 75السٌد عبدالجٌد كرٌم على شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
 - 76السٌد عبدالجٌد كرٌم على شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
 - 77محمود ثابت دمحمد حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 78محمود ثابت دمحمد حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 79محمود ثابت دمحمد حسٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى و
تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح والؽاء
حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 83582
 - 81السٌد عبدالجٌد كرٌم على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
 - 81السٌد عبدالجٌد كرٌم على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
 - 82السٌد عبدالجٌد كرٌم على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفة الشرٌن  /مصطفى دمحم عبدالحمٌد الى شرٌن موصى
و تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع بالبنون وفتح
والؽاء حسابات الشركة لدى البنون والسحب واالٌداع من البنون وحك االلتراض والرهن واالستدانة باسم الشركة  ،تارٌخ :
 21181115برلم 83582
 - 83محمود حامد خضر شاهٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج شرٌن موصى
مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذالن فى االؼراض التى تكون فى مصلحه الشركه وله
حك االداره وتوكٌل الؽٌر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 87137
 - 84محمود حامد خضر شاهٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج شرٌن موصى
مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذالن فى االؼراض التى تكون فى مصلحه الشركه وله
حك االداره وتوكٌل الؽٌر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 87137
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 - 85محمود حامد خضر شاهٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج شرٌن موصى
مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذالن فى االؼراض التى تكون فى مصلحه الشركه وله
حك االداره وتوكٌل الؽٌر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 87137
 - 86محمود حامد خضر شاهٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج شرٌن موصى
مذكور بالعمد وتعدل حك االداره والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وذالن فى االؼراض التى تكون فى مصلحه الشركه وله
حك االداره وتوكٌل الؽٌر  ،تارٌخ  21181115 :برلم 87137
 - 87اٌناس فاروق رشاد على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌكان المتضامنان  /عمرو حسن عطٌه ابراهٌم
واحمد سعد السٌد عبدالمادر من الشركة /////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌدة  /اٌناس فاروق رشاد على منفردا  ////انضمام عدد
واحد شرٌن موصى مذكور بالعمد  ، ////////تارٌخ  21181118 :برلم 78233
 - 88اٌناس فاروق رشاد على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌكان المتضامنان  /عمرو حسن عطٌه ابراهٌم
واحمد سعد السٌد عبدالمادر من الشركة /////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌدة  /اٌناس فاروق رشاد على منفردا  ////انضمام عدد
واحد شرٌن موصى مذكور بالعمد  ، ////////تارٌخ  21181118 :برلم 78233
 - 89اٌناس فاروق رشاد على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌكان المتضامنان  /عمرو حسن عطٌه ابراهٌم
واحمد سعد السٌد عبدالمادر من الشركة /////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌدة  /اٌناس فاروق رشاد على منفردا  ////انضمام عدد
واحد شرٌن موصى مذكور بالعمد  ، ////////تارٌخ  21181118 :برلم 78233
 - 91اٌناس فاروق رشاد على توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌكان المتضامنان  /عمرو حسن عطٌه ابراهٌم
واحمد سعد السٌد عبدالمادر من الشركة /////تعدل حك االدارة والتولٌع للسٌدة  /اٌناس فاروق رشاد على منفردا  ////انضمام عدد
واحد شرٌن موصى مذكور بالعمد  ، ////////تارٌخ  21181118 :برلم 78233
 - 91مٌنا ٌونان لطفى وحش جرجس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////////رفع اسم شرٌن موصى للوفاه وانضمام ورثته ////
انضمام عدد ثالث شركاتء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد كموصٌٌن بلػ  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /مٌنا ٌونان
لطفى وحش جرجس منفردا  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /ممدوح ولٌم رٌاض من الشركة  ، ////تارٌخ  21181118 :برلم
7598
 - 92مٌنا ٌونان لطفى وحش جرجس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////////رفع اسم شرٌن موصى للوفاه وانضمام ورثته ////
انضمام عدد ثالث شركاتء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد كموصٌٌن بلػ  ////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /مٌنا ٌونان
لطفى وحش جرجس منفردا  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /ممدوح ولٌم رٌاض من الشركة  ، ////تارٌخ  21181118 :برلم
7598
 - 93جمال عبدالفتاح عمر دمحم عمر توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وله حك االدارة والتولٌع منفردا  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 78162
 - 94اٌمن دمحم علً علً حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدل حك االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول وله كافة السلطات
لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك االلتراض والرهن من
كافة البنون المصرٌة بعنوان الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11669
 - 95اٌمن دمحم علً علً حسن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدل حك االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول وله كافة السلطات
لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك االلتراض والرهن من
كافة البنون المصرٌة بعنوان الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11669
 - 96اٌمن دمحم علً علً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدل حك االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول وله كافة السلطات
لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك االلتراض والرهن من
كافة البنون المصرٌة بعنوان الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11669
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 - 97اٌمن دمحم علً علً حسن شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدل حك االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول وله كافة السلطات
لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك االلتراض والرهن من
كافة البنون المصرٌة بعنوان الشركة وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181121 :برلم 11669
 - 98منال دمحم محجوب متولى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اضٌفػ للمدٌر المسئول د /منال دمحم محجوب متولى حك االلتراض
والرهن من البنون والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها او تظهٌرها  ،تارٌخ  21181125 :برلم 83216
 - 99عبد الحمٌد خورشٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن //تخارجت من االشركه الشرٌكه الموصٌه  /عزه دمحم الفار اعتبارا من
 ///2118 / 11/ 17وٌضاؾ الى اختصاصات المدٌر المسئول وله حك بٌع اصول الشركه ومعدات الشركه وسٌارات الشركه وتظل
بالى بنود عمد الشركه االصلى وتعدٌالتها التى لم ٌتناولها التعدٌل كماهى سارٌه المفعول  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11835
 - 111عبد الحمٌد خورشٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن //تخارجت من االشركه الشرٌكه الموصٌه  /عزه دمحم الفار اعتبارا من
 ///2118 / 11/ 17وٌضاؾ الى اختصاصات المدٌر المسئول وله حك بٌع اصول الشركه ومعدات الشركه وسٌارات الشركه وتظل
بالى بنود عمد الشركه االصلى وتعدٌالتها التى لم ٌتناولها التعدٌل كماهى سارٌه المفعول  ،تارٌخ  21181126 :برلم 11835
 - 111نسرٌن دمحم جمال الدٌن فؤاد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدلت صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ////
وتعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام الؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وااللتراض من البنون وكذلن الرهن للشرٌكان
المتضامنان مجتمعان او منفردان ولهما فى سبٌل اوسع السلطات شرٌطة ان تكون االعمال والتصرفات الصادرة منها باسم الشركة
وضمن اؼراضها  ،تارٌخ  21181126 :برلم 74798
 - 112دمحم مختار رمضان عبده بشر شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة الى من الشركاء
مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 82671
 - 113دمحم مختار رمضان عبده بشر شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة الى من الشركاء
مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 82671
 - 114دمحم مختار رمضان عبده بشر شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركة الى من الشركاء
مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181126 :برلم 82671
 - 115دمحم حلمى دمحم حاتم شركة تضامن مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /احمد حلمى دمحم حاتم من الشركة ////
انضمام شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد  //////تعدل حك االدارة والتولٌع وااللتراض لصالح الشركة رهن الو بٌع عمارات الشركة
وابرام كافة العمود وكافة التصرفات لصالح الشركة والحك فى االدارة والتولٌع عن الشركة تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى الؽٌر
وتمثل الشركة والتولٌع عنها لدى البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة واالٌداع والسحب من حسابات
الشركة لدى البنون والمٌام بكافة العمالٌات  ،تارٌخ  21181127 :برلم 86284
 - 116دمحم حلمى دمحم حاتم شركة تضامن مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /احمد حلمى دمحم حاتم من الشركة ////
انضمام شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد  //////تعدل حك االدارة والتولٌع وااللتراض لصالح الشركة رهن الو بٌع عمارات الشركة
وابرام كافة العمود وكافة التصرفات لصالح الشركة والحك فى االدارة والتولٌع عن الشركة تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى الؽٌر
وتمثل الشركة والتولٌع عنها لدى البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة واالٌداع والسحب من حسابات
الشركة لدى البنون والمٌام بكافة العمالٌات  ،تارٌخ  21181127 :برلم 86284
 - 117دمحم حلمى دمحم حاتم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /احمد حلمى دمحم حاتم من الشركة ////
انضمام شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد  //////تعدل حك االدارة والتولٌع وااللتراض لصالح الشركة رهن الو بٌع عمارات الشركة
وابرام كافة العمود وكافة التصرفات لصالح الشركة والحك فى االدارة والتولٌع عن الشركة تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى الؽٌر
وتمثل الشركة والتولٌع عنها لدى البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة واالٌداع والسحب من حسابات
الشركة لدى البنون والمٌام بكافة العمالٌات  ،تارٌخ  21181127 :برلم 86284
 - 118دمحم حلمى دمحم حاتم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  /////تخارج الشرٌن المتضامن  /احمد حلمى دمحم حاتم من الشركة ////
انضمام شرٌكة موصٌة مذكوره بالعمد  //////تعدل حك االدارة والتولٌع وااللتراض لصالح الشركة رهن الو بٌع عمارات الشركة
وابرام كافة العمود وكافة التصرفات لصالح الشركة والحك فى االدارة والتولٌع عن الشركة تمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى الؽٌر
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وتمثل الشركة والتولٌع عنها لدى البنون وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة واالٌداع والسحب من حسابات
الشركة لدى البنون والمٌام بكافة العمالٌات  ،تارٌخ  21181127 :برلم 86284
 - 119دمحم حلمى دمحم حاتم شركة تضامن مدٌر و شرٌن البنكٌه لصالح الشركة وموكله الطرؾ االول الشرٌن المتضامن على ان
تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  ، /////////تارٌخ  21181127 :برلم
86284
 - 111دمحم حلمى دمحم حاتم شركة تضامن مدٌر و شرٌن البنكٌه لصالح الشركة وموكله الطرؾ االول الشرٌن المتضامن على ان
تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  ، /////////تارٌخ  21181127 :برلم
86284
 - 111دمحم حلمى دمحم حاتم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن البنكٌه لصالح الشركة وموكله الطرؾ االول الشرٌن المتضامن على ان
تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  ، /////////تارٌخ  21181127 :برلم
86284
 - 112دمحم حلمى دمحم حاتم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن البنكٌه لصالح الشركة وموكله الطرؾ االول الشرٌن المتضامن على ان
تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها  ، /////////تارٌخ  21181127 :برلم
86284
 - 113عبدهللا عبدالمجٌد عبدالمنعم حماد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج عدد اثنان شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ،
تارٌخ  21181127 :برلم 41111
 - 114عبدهللا عبدالمجٌد عبدالمنعم حماد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج عدد اثنان شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد ،
تارٌخ  21181127 :برلم 41111
 - 115رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه مذكوره
بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 116رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه مذكوره
بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 117كرم رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه
مذكوره بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 118كرم رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه
مذكوره بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 119رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن شرٌن متضامن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه مذكوره
بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 121رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن شرٌن متضامن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه مذكوره
بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 121كرم رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه
مذكوره بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 122كرم رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،تخارج من الشركة لوفاته وتخارجت شرٌكه موصٌه
مذكوره بالعمد  ،،،وانضمام عدد تسعه شركاء موصٌٌن مذكورٌٌن بالعمد  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
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 - 123رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 124رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 125كرم رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك
فى التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 126كرم رمضان هاشم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك
فى التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 127رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن شرٌن متضامن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 128رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن شرٌن متضامن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 129كرم رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 131كرم رمضان هاشم عبد العال شركة تضامن مدٌر و شرٌن  ،،،وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا وله الحك فى
التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وااللتراض والرهن وجمٌع المصالح الرسمٌة والؽٌر رسمٌة دون الرجوع إلى الشركاء
االخرٌن على ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة وضمن اؼراضها وبما الٌضر على انه ٌسرى هذا البند فى مواجهه
الماصر وحك الماصر  ،تارٌخ  21181128 :برلم 36511
 - 131سمٌر لبٌب ناروز عبد المالن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ////تعدل حك االداره والتولٌع للشركه للطرؾ االول سمٌر
لبٌب ناروز عبد المالن والطرؾ الثالث سامر سمٌر لبٌب ناروز مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض ورهن اموال الشركه
العمارٌه والمنموله والبٌع للسٌارات المملوكه للشركه بصفتهم الممثلٌن المانونٌن للشركه ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض من
صالحٌاتهم  ،تارٌخ  21181129 :برلم 11728
 - 132حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
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 - 133حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 134هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 71721
 - 135هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 71721
 - 136حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 137حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 138هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 71721
 - 139هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  ،تارٌخ :
 21181129برلم 71721
 - 141حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج الشركاء
المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على عثمان
وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن
بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ  21181129 :برلم
71721
 - 141حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج الشركاء
المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على عثمان
وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن
بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ  21181129 :برلم
71721
 - 142هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج
الشركاء المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على
عثمان وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 143هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج
الشركاء المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على
عثمان وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721

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

82

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 144حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج الشركاء
المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على عثمان
وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن
بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ  21181129 :برلم
71721
 - 145حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج الشركاء
المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على عثمان
وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن
بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم الشركة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ  21181129 :برلم
71721
 - 146هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج
الشركاء المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على
عثمان وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 147هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن انضم الى الشركة كشرٌن متضامن  /////تخارج
الشركاء المتضامنٌن  /شادي عبداللطٌؾ دمحم الظاهر و دمحم احمد حسن الحلوجى ودمحم رمضان على عثمان واحمد رمضان على
عثمان وعصمت عبدالحمٌد حسن منصور واٌمان عبدالحمٌد السٌد جوهر من الشركة باالضافه الى تخارج شرٌكٌن موصٌٌن
مذكورٌن بالعمد  /////تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن  /حسٌن على فرج عٌسً الدٌب وحك التولٌع والتعامل باسم
الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال  ،تارٌخ 21181129 :
برلم 71721
 - 148حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 149حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 151هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 151هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
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المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 152حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 153حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 154هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 155هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع
البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع
المبالػ وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل اما التولٌع على عمود االلتراض
والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت  ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 156حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر //////////
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 157حسٌن على فرج عٌسً الدٌب شركة تضامن مدٌر و شرٌن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر //////////
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 158هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر
 ، //////////تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 159هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه شركة تضامن شرٌن متضامن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر
 ، //////////تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 161حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر //////////
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
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 - 161حسٌن على فرج عٌسً الدٌب توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر //////////
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 162هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر
 ، //////////تارٌخ  21181129 :برلم 71721
 - 163هشام دمحم جالل عبدالعزٌز سالمه توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن باسم الشركة ولصالحها وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة فتكون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر
 ، //////////تارٌخ  21181129 :برلم 71721
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

برلم 47314

 - 1ناجى تادرس تاوضروس بولس تجدٌد اول  ، 11529 2116 / 11/ 31تارٌخ 21181111 :
 - 2مصطفى دمحم صالح الدٌن تجدٌد ثانى  ، 11542 2118 / 9/ 14تارٌخ 21181111 :

برلم 62599

 - 3صٌدلٌه د /كرٌم دمحم عطٌه تجدٌد اول فى  ، 11526 24/8/2113تارٌخ 21181111 :

برلم 62311

 - 4صٌدلٌه د /كرٌم دمحم عطٌه تجدٌد ثانى فى  ، 11526 24/8/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 62311

 - 5صٌدلٌه د /كرٌم دمحم عطٌه تجدٌد ثانى فى  ، 11527 24/8/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 62311

 - 6هانً عمر طوسون دمحم تجدٌد اول  ، 11544 2112 / 4/ 2تارٌخ 21181111 :

برلم 54616

 - 7هانً عمر طوسون دمحم تجدٌد ثانى  ، 11545 2117 / 4/ 2تارٌخ 21181111 :

برلم 54616

 - 8هانى محمود السٌد دمحم تجدٌد اول  ، 11551 2118 / 4/ 29تارٌخ 21181111 :

برلم 79258

 - 9ناجى تادرس تاوضروس بولس تجدٌد ثانى  ، 11528 2115 / 8/ 7تارٌخ 21181111 :

برلم 47314
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 - 11عالء الدٌن ابراهٌم دمحم هاشم تجدٌد  ، 11556 23/11/2113تارٌخ 21181111 :

برلم 63158

 - 11عالء الدٌن ابراهٌم دمحم هاشم تجدٌد  ، 11557 23/11/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 63158

 - 12مهدى عبدالحلٌم صابر تجدٌد ثالث فى  ، 11554 1/8/2116تارٌخ 21181111 :

برلم 33741

 - 13طارق عبدالمادر السٌد تجدٌد ثالث  ، 11521 24/8/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 41563

 - 14سعٌد دمحم ابراهٌم حسن تجدٌد ثانى  ، 11521 2118 / 2/ 17تارٌخ 21181111 :
 - 15احمد حبٌب علً حبٌب تجدٌد ثان  ، 11577 23/11/2116تارٌخ 21181114 :

برلم 59313
برلم 52789

 - 16السٌد عبدالموجود عبدالواحد تجدٌد اول  ، 1157 2114 / 11/ 8تارٌخ 21181114 :
 - 17دمحم فتحى لبٌب دمحم زحٌر تجدٌد اول  ، 11572 13/11/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 67659
برلم 81214
برلم 74991

 - 18عبده عبد ربه حسن مرعى تجدٌد اول فى  ، 11611 9/6/2118تارٌخ 21181114 :
 - 19ؼبلاير بشرى ؼبلاير ٌوسؾ تجدٌد اول فى  ، 11575 4/11/2115تارٌخ 21181114 :
 - 21جمال برٌمع عبدالحفٌظ ابوزٌد تجدٌد  ، 11593 28/4/2118تارٌخ 21181114 :
 - 21دمحم عادل دمحم على تجدٌد اول  ، 11591 15/1/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 72526

برلم 21619

برلم 75711

 - 22دمحم عبدالموجود عبدالواحد ابراهٌم تجدٌد اول  ، 11565 2118 / 1/ 3تارٌخ 21181114 :
 - 23ابراهٌم السٌد ابراهٌم سٌد احمد تجدٌد اول فى  ، 11611 8/9/2115تارٌخ 21181114 :
 - 24فاطمه جابر دمحم عبدالحك تجدٌد ثانى فى  ، 11568 29/5/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 78438
برلم 72162

برلم 61859

 - 25اسالم فوزى احمد دمحم ؼٌطاس تجدٌد ثان  ، 11618 27/11/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 63115

 - 26نور الهدي لالستٌراد والتصدٌر  -اشرؾ فؤاد نور الدٌن تجدٌد ثالث فى  ، 11637 1/4/2117تارٌخ 21181114 :
برلم 35851
برلم

 - 27االخالص لالستٌراد والتصدٌر اشرؾ لؤاد نور الدٌن تجدٌد ثالث فى  ، 11637 1/4/2117تارٌخ 21181114 :
35851
 - 28نور الهدي لالستٌراد والتصدٌر  -اشرؾ فؤاد نور الدٌن تجدٌد ثالث فى  ، 11637 1/4/2117تارٌخ 21181114 :
برلم 35851
 - 29اٌمن سعٌد عبدالؽفار عطا تجدٌد اول  ، 11581 4/8/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 43798

 - 31اٌمن سعٌد عبدالؽفار عطا تجدٌد ثان  ، 11582 4/8/2114تارٌخ 21181114 :

برلم 43798

 - 31مصطفى لتجارة االدوات الصحٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات تجدٌد اول 11/1/2112
 ، 11614تارٌخ  21181114 :برلم 53421
 - 32مصطفى لتجارة االدوات الصحٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات تجدٌد ثان 11/1/2117
 ، 11615تارٌخ  21181114 :برلم 53421
 - 33صابر دمحم على ابو طالب تجدٌد ثان  ، 11569 26/11/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 58118
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 - 34عبده عبد ربه حسن مرعى تجدٌد اول فى  ، 11619 11/11/2116تارٌخ 21181114 :
 - 35دمحم على عبد الحكم على تجدٌد ثان  ، 11598 3/9/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 74991

برلم 62461

 - 36شعبان السٌد ابراهٌم ٌاسٌن تجدٌد اول  ، 11574 2115 / 6/ 24تارٌخ 21181114 :
 - 37دمحم فتحى عبدالجٌد تجدٌد رابع  ، 11589 15/11/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 71247

برلم 22551

 - 38اٌمان محمود دمحم السٌد حجاب تجدٌد اول  ، 11622 13/9/2115تارٌخ 21181115 :

برلم 47722

 - 39اشرؾ حسنً دمحم مرزوق تجدٌد ثانى  ، 11612 2117 / 11/ 4تارٌخ 21181115 :

برلم 57729

 - 41محمود دمحم السٌد الفلو تجدٌد ثان  ، 11629 4/6/2117تارٌخ 21181115 :

برلم 55711
برلم 52298

 - 41هانً عطٌه تادرس تجدٌد ثانى  ، 11644 2116 / 11/ 12تارٌخ 21181115 :

 - 42دمحم فتحى حسن حسن ربٌعه تجدٌد اول  ، 11619 21/11/2116تارٌخ 21181115 :
 - 43سامح تهامى كامل احمد تجدٌد رابع  ، 11628 2118 / 9/ 9تارٌخ 21181115 :

برلم 75284

برلم 22121
برلم 76152

 - 44صبحى دمحم ابراهٌم دسولى تجدٌد اول فى  ، 11645 22/2/2117تارٌخ 21181115 :
 - 45عبدالحكٌم فتحى عبدالحكٌم تجدٌد خامس  ، 11621 2118 / 11/ 29تارٌخ 21181115 :
 - 46دمحم عباس عباس دمحم تجدٌد ثانى فى  ، 11613 25/11/2117تارٌخ 21181115 :

برلم 8113

برلم 57628
برلم 77491

 - 47خالد مصطفى ٌوسؾ بٌرم تجدٌد اول  ، 11634 2117 / 9/ 6تارٌخ 21181115 :

 - 48صٌدلٌه د /فاطمه الزهراء ساروخ  -فاطمه الزهراء عبدالعزٌز لطب ساروخ تجدٌد اول  ، 11639 4/5/2111تارٌخ :
 21181115برلم 46318
 - 49صٌدلٌه د /فاطمه الزهراء ساروخ  -فاطمه الزهراء عبدالعزٌز لطب ساروخ تجدٌد ثانى  ، 11641 4/5/2115تارٌخ :
 21181115برلم 46318
برلم 56914

 - 51عوض دمحم حسنٌن ابو كلٌله تنجدٌد ثان  ، 11626 27/8/2117تارٌخ 21181115 :

 - 51تعدٌل االسم التجارى الى  /المؤسسة المتحدة للتورٌدات الصناعٌة واالعمال الهندسٌة  -دمحم فتحى دمحم ٌالوت ( منشاه فردٌة )
تجدٌد اول  ، 11618 2116 / 6/ 7تارٌخ  21181115 :برلم 74175
 - 52دمحم فتحى دمحم ٌالوت تجدٌد اول  ، 11618 2116 / 6/ 7تارٌخ 21181115 :

برلم 74175

 - 53على احمد حسٌن سعد تجدٌد ثان  ، 11621 18/9/2118تارٌخ 21181115 :

برلم 62666

 - 54عمرو دمحم عبدالخالك تهامى تجدٌد اول فى  ، 11714 24/2/2115تارٌخ 21181116 :

برلم 69433

 - 55عادل دمحم عبدالرؤؾ خفاجى تجدٌد اول  ، 11711 2118 / 6/ 24تارٌخ 21181116 :

برلم 79627

 - 56عادل صابر شاكر ارمٌس تجدٌد اول  ، 11661 8/4/2114تارٌخ 21181116 :

برلم 61697

 - 57دمحم احمد ٌوسؾ احمد تجدٌد ثانى  ، 11655 2117 / 11/ 23تارٌخ 21181116 :
 - 58مالن حنا رزق تجدٌد ثان  ، 11683 29/7/2118تارٌخ 21181116 :

برلم 57574

برلم 61919

 - 59اٌهاب دمحم شاكر بكر على تجدٌد اول  ، 11671 2112 / 11/ 27تارٌخ 21181116 :

برلم 58153

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

87

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 58153

 - 61اٌهاب دمحم شاكر بكر على تجدٌد ثانى  ، 11672 2117 / 11/ 27تارٌخ 21181116 :
 - 61اٌمن عبد المجٌد عبد السالم تجدٌد ثانى فى  ، 11699 15/9/2118تارٌخ 21181116 :
 - 62رضا السٌد دمحم السٌد تجدٌد اول  ، 11677 2115 / 2/ 21تارٌخ 21181116 :

برلم 62625

برلم 45526
برلم 35492

 - 63اشرؾ احمد ابو زٌد سالمه تجدٌد ثالث  ، 11669 2117 / 2/ 13تارٌخ 21181116 :
 - 64السٌد سعد ابراهٌم بسٌونى نجم تجدٌد اول  ، 11658 2116/ 6/ 26تارٌخ 21181116 :

برلم 74239

 - 65دمحم ابو المكارم احمد الحضري تجدٌد ثانى فى  ، 11715 24/11/2118تارٌخ 21181116 :
 - 66حسام الدٌن بدرى اسماعٌل تجدٌد اول  ، 11657 2118 / 11/ 11تارٌخ 21181116 :
 - 67امٌل ابراهٌم عزٌز بشاى تجدٌد اول  ، 11682 8/11/2117تارٌخ 21181116 :

برلم 63558

برلم 81194

برلم 77992

 - 68رضا عبد المنعم ابراهٌم دمحم تجدٌد اول  ، 11691 2113 / 12/ 1تارٌخ 21181116 :

برلم 63669

 - 69رضا عبد المنعم ابراهٌم دمحم تجدٌد ثانى  ، 11691 2118 / 12/ 1تارٌخ 21181116 :

برلم 63669

 - 71هانً دمحم عبد العال علً تجدٌد ثانى فى  ، 11694 21/11/2118تارٌخ 21181116 :

برلم 63117

 - 71كافترٌا المصرى تجدٌد اول فى  ، 11717 23/5/2112تارٌخ 21181116 :

برلم 55511

 - 72كافترٌا المصرى تجدٌد ثانى فى  ، 11718 23/5/2117تارٌخ 21181116 :

برلم 55511
برلم 78431

 - 73احمد راضً عبدالمادر سلٌمان تجدٌد اول  ، 11763 3/1/2118تارٌخ 21181117 :
 - 74هانى منٌر دمحم دمحم تجدٌد اول  ، 11729 2118 / 12/ 28تارٌخ 21181117 :

برلم 41615

 - 75هانى منٌر دمحم دمحم تجدٌد ثانى  ، 11731 2113 / 12/ 28تارٌخ 21181117 :

برلم 41615
برلم 73115

 - 76شعبان خلٌفه مصطفى خلٌفه تجدٌد اول  ، 11741 2116 / 1/ 5تارٌخ 21181117 :

 - 77حسام الدٌن احمد عبدالعزٌز عوض هللا تجدٌد ثانى  ، 11719 2118 / 8/ 7تارٌخ 21181117 :

برلم 62149

 - 78اضافة االسم التجارى  /حسام عبدالعزٌز تجدٌد ثانى  ، 11719 2118 / 8/ 7تارٌخ 21181117 :
 - 79هٌثم عبد العظٌم السٌد العٌسوي تجدٌد ثان  ، 11711 27/11/2118تارٌخ 21181117 :
 - 81عبدهللا دمحم السٌد عثمان تجدٌد اول  ، 11711 2115 / 2/ 17تارٌخ 21181117 :
 - 81عمر احمد دمحم بدران تجدٌد اول  ، 11719 2117 / 6/ 11تارٌخ 21181117 :
 - 82فتحى دمحم على عثمان تجدٌد ثانى  ، 11733 2118 / 7/ 24تارٌخ 21181117 :

برلم 62149

برلم 63194

برلم 69319
برلم 76957
برلم 61833

 - 83محمود احمد على المدخوم تجدٌد ثالث  ، 11768 2111 / 11/ 31تارٌخ 21181117 :

برلم 15252

 - 84محمود احمد على المدخوم تجدٌد رابع  ، 11769 2116 / 11/ 31تارٌخ 21181117 :

برلم 15252

 - 85اشرؾ ربٌع فهمً دمحم تجدٌد ثانى فى  ، 11765 12/6/2116تارٌخ 21181117 :
 - 86السٌد كامل ابراهٌم حسن تجدٌد ثالث فى  ، 11813 21/6/2115تارٌخ 21181118 :

برلم 51681
برلم 29697
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برلم 48138

 - 87عادل على عبدالسالم تجدٌد ثان  ، 11784 15/11/2115تارٌخ 21181118 :

 - 88ابوعرب لالستثمار العمارى  /عادل على عبدالسالم على ابوعرب تجدٌد ثان  ، 11784 15/11/2115تارٌخ :
 21181118برلم 48138
برلم 4166

 - 89دمحم السٌد دمحم احمد تجدٌد خامس فى  ، 11815 17/11/2116تارٌخ 21181118 :
 - 91دمحم باهر فؤاد دمحم ٌوسؾ تجدٌد ثانى  ، 11789 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181118 :

برلم 81111

 - 91عمرو سعٌد ابوالمجد تجدٌد اول فى  ، 11787 13/8/2111تارٌخ 21181118 :

برلم 51515

 - 92عمرو سعٌد ابوالمجد تجدٌد ثانى فى  ، 11788 13/8/2116تارٌخ 21181118 :

برلم 51515

 - 93صٌدلٌة د  /مروة فوده تجدٌد ثانى  ، 1817 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181118 :

برلم 62994

 - 94دمحم سعٌد كامل دمحم تجدٌد ثالث  ، 11781 2118 / 4/ 31تارٌخ 21181118 :

برلم 39377

 - 95دمحم سعٌد كامل دمحم تجدٌد اول  ، 11782 2115 / 7/ 11تارٌخ 21181118 :

برلم 39377

 - 96عنانى لالستثمار العمارى م /هشام دمحم عبد المنعم عنانى تجدٌد ثانى  ، 11776 2118/ 9/ 15تارٌخ 21181118 :
برلم 62623
برلم 81153

 - 97مٌنا صبحً مسعد فرج تجدٌد اول  ، 11777 2118 / 11/ 3تارٌخ 21181118 :

 - 98طارق دمحم محمود عٌسى مؤسسة الطارق للمماوالت تجدٌد اول  ، 11772 2114 / 2/ 24تارٌخ 21181118 :
64761
 - 99امل مسعد دمحم ابراهٌم تجدٌد اول  ، 11811 5/11/2115تارٌخ 21181118 :

برلم 72238

 - 111حسن عبدالعزٌز دمحم دوٌدار تجدٌد اول  ، 11814 19/9/2116تارٌخ 21181118 :

برلم 74821

 - 111دمحم لبارى السٌد اسماعٌل تجدٌد ثانى  ، 11771 2118 / 5/ 4تارٌخ 21181118 :

برلم 61383

 - 112ابراهٌم شعبان على رجب تجدٌد ثانى  ، 11778 2111 / 9/ 9تارٌخ 21181118 :

برلم 34156

 - 113ابراهٌم شعبان على رجب تجدٌد ثالث  ، 11779 2116 / 9/ 9تارٌخ 21181118 :

برلم 34156

 - 114فكرٌه كامل دمحم مسلم تجدٌد اول  ، 1175 2113 / 8/ 24تارٌخ 21181118 :

برلم 62311

 - 115فكرٌه كامل دمحم مسلم تجدٌد ثانى  ، 11796 2118 / 8/ 24تارٌخ 21181118 :

برلم 62311

 - 116بٌتر عادل ٌوسؾ سالمه ؼبلاير تجدٌد اول فى  ، 11867 11/3/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 78955

 - 117عبدالجواد حسٌن خلٌل تجدٌد ثالث  ، 11838 =28/3/2116تارٌخ 21181111 :

برلم 32399

 - 118دمحم السٌد عبدالمنعم عنانى تجدٌد اول  ، 11856 31/6/2115تارٌخ 21181111 :

برلم 71336

 - 119دمحم همام عثمان بخٌت تجدٌد ثان  ، 11845 7/9/1999تارٌخ 21181111 :

برلم 161

 - 111دمحم همام عثمان بخٌت تجدٌد ثالث  ، 11846 7/9/2114تارٌخ 21181111 :
 - 111دمحم همام عثمان بخٌت تجدٌد رابع  ، 11846تارٌخ 21181111 :

برلم

برلم 161

برلم 161

 - 112دمحم همام عثمان بخٌت تجدٌد رابع  ، 11847 7/9/2114تارٌخ 21181111 :

برلم 161

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

89

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 113معتز دمحم السٌد دمحم عبد الؽنى تجدٌد اول  ، 11832 21/1/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 78574

 - 114طاهر سعد دمحم عبد الحمٌد تجدٌد ثانى  ، 11824 2117 / 7/ 18تارٌخ 21181111 :

برلم 56271

برلم 31432

 - 115احمد احمد دمحم فوز تجدٌد اول  ، 11864 2115 / 12/ 6تارٌخ 21181111 :

 - 116االمٌر صالح الدٌن توفٌك احمد حسٌن عزوز تجدٌد اول  ، 11829 5/6/2111تارٌخ 21181111 :

برلم 46651

 - 117االمٌر صالح الدٌن توفٌك احمد حسٌن عزوز تجدٌد ثان  ، 11831 5/6/2115تارٌخ 21181111 :

برلم 46651

 - 118إٌهاب السٌد جابر محمود ابوالعال تجدٌد اول فى  ، 11879 8/1/2117تارٌخ 21181111 :

برلم 75634

 - 119الشرشابى للمماوالت تجدٌد اول فى  ، 11876 29/4/2114تارٌخ 21181111 :

برلم 24714

 - 121الشرشابى للمماوالت تجدٌد ثانى فى  ، 11877 29/4/2119تارٌخ 21181111 :

برلم 24714

 - 121الشرشابى للمماوالت تجدٌد ثالث فى  ، 11878 29/4/2114تارٌخ 21181111 :

برلم 24714

 - 122عمرو احمد اسماعٌل خمٌس تجدٌد اول  ، 11827 2118 / 1/ 11تارٌخ 21181111 :

برلم 78495

 - 123عالء الدٌن حسن السٌد تجدٌد خامس فى  ، 11831 26/11/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 7888

 - 124دٌنا جبرٌل عبد الحمٌد دمحم تجدٌد اول  ، 11822 29/1/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 78641

 - 125خالد علً عبدهللا خلٌل تجدٌد ثانى فى  ، 11871 11/1/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 58689

 - 126احمد عثمان صبره عبداللطٌؾ تجدٌد اول فى  ، 11874 28/11/2111تارٌخ 21181111 :

برلم 48443

 - 127احمد عثمان صبره عبداللطٌؾ تجدٌد ثانى فى  ، 11875 28/11/2115تارٌخ 21181111 :

برلم 48443

 - 128دهب لمطع ؼٌار السٌارات تجدٌد اول  ، 11852 2115 / 4/ 31تارٌخ 21181111 :

برلم 29116

 - 129دمحم سعٌد احمد دمحم ابراهٌم تجدٌد ثانى  ، 11834 2118 / 4/ 11تارٌخ 21181111 :

برلم 61112

 - 131دمحم عبدالمادر عبدهللا سالم تجدٌد  ، 11861 5/8/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 7466

 - 131عادل السٌد السٌد ابراهٌم تجدٌد اول  ، 11912 2111 / 11/ 1تارٌخ 21181112 :
 - 132عادل السٌد السٌد ابراهٌم تجدٌد ثان  ، 11913 1/11/2116تارٌخ 21181112 :

برلم 52136
برلم 52136

 - 133السٌد عبد السالم اسماعٌل تجدٌد اول  ، 11911 2117 / 4/ 13تارٌخ 21181112 :
 - 134عوض على دمحم ؼرٌب تجدٌد اول  ، 11913 3/1/2118تارٌخ 21181112 :

برلم 16712

برلم 78439
برلم 56354

 - 135دمحم السٌد دمحم ابراهٌم تجدٌد ثانى  ، 11911 2117 / 7/ 11تارٌخ 21181112 :
 - 136دمحم ابراهٌم محمود احمد تجدٌد اول  ، 11887 2118 / 4/ 2تارٌخ 21181112 :

برلم 79199

 - 137طاهر احمد دمحم مدنى تجدٌد ثانى  ، 11892 2118 / 11/ 24تارٌخ 21181112 :

برلم 63561

 - 138عالء احمد دمحم احمد تجدٌد اول فى  ، 11931 22/3/2115تارٌخ 21181112 :
 - 139جمال دمحم احمد مهران تجدٌد اول  ، 11918 24/8/2115تارٌخ 21181112 :

برلم 69827
برلم 71952
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 - 141رمزي نظٌر اسكندر سعٌد تجدٌد ثانى ، 11928 2118 / 9/ 14تارٌخ 21181112 :
 - 141ظرٌفة دمحم على احمد تجدٌد اول  ، 11881 2113 / 8/11تارٌخ 21181112 :

برلم 62591

برلم 61172
برلم 61172

 - 142ظرٌفة دمحم على احمد تجدٌد ثانى  ، 11882 2118 / 8/ 11تارٌخ 21181112 :

برلم 64217

 - 143دعاء دمحم ابراهٌم على عمر تجدٌد اول  ، 11912 15/1/2114تارٌخ 21181112 :

 - 144عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال العنانً تجدٌد اول  ، 11896 5/6/2118تارٌخ 21181112 :

برلم 79496

 - 145دمحم حسن عبداللطٌؾ بدر الدٌن تجدٌد اول  ، 11932 28/11/2112تارٌخ 21181112 :

برلم 57641

 - 146دمحم حسن عبداللطٌؾ بدر الدٌن تجدٌد ثان  ، 11933 28/11/2117تارٌخ 21181112 :

برلم 57641

 - 147نادر زرزور عبدهللا تاوضروس تجدٌد اول  ، 11995 12/12/2115تارٌخ 21181113 :
 - 148طارق سعٌد سلٌمان الدٌب تجدٌد ثان  ، 11944 15/9/2111تارٌخ 21181113 :

برلم 34196

 - 149طارق سعٌد سلٌمان الدٌب تجدٌد ثالث  ، 11945 15/9/2116تارٌخ 21181113 :
 - 151دمحم الجبالى سعد تجدٌد  ، 11981 18/9/2114تارٌخ 21181113 :

برلم 72797

برلم 34196

برلم 223

 - 151دمحم الجبالى سعد الؽندور تجدٌد  ، 11981 18/9/2114تارٌخ 21181113 :

برلم 223

 - 152ماجد جمٌل فهمى جبره تجدٌد ثانى  ، 11953 2116 / 6/ 12تارٌخ 21181113 :
 - 153عادل مكى دمحم صالح تجدٌد ثانى ، 11947 2118 / 3/ 23تارٌخ 21181113 :

برلم 51675
برلم 59931

 - 154فاٌك فؤاد بخٌت نخلة ابراهٌم تجدٌد ثانى  ، 11949 2118 / 11/ 5تارٌخ 21181113 :
 - 155على السٌد على السٌد تجدٌد اول  ، 11984 25/12/2117تارٌخ 21181113 :

برلم 63261

برلم 78352

 - 156دمحم زكرٌا ابراهٌم زكرٌا تجدٌد اول  ، 11991 28/9/2114تارٌخ 21181113 :

برلم 67563

 - 157محمود ابراهٌم دمحم جوده تجدٌد اول  ، 11954 2111 / 2/ 28تارٌخ 21181113 :

برلم 49283

 - 158محمود ابراهٌم دمحم جوده تجدٌد ثانى  ، 11955 2116 / 2/ 28تارٌخ 21181113 :

برلم 49283

 - 159ولٌد دمحم عبدالرحمن حاتم تجدٌد اول  ، 11939 2112 / 3/ 18تارٌخ 21181113 :

برلم 54412
برلم 54412

 - 161ولٌد دمحم عبدالرحمن حاتم تجدٌد ةثانى  ، 11942 2117 / 3/ 18تارٌخ 21181113 :

برلم 41362

 - 161دمحم حسن عبد الرحٌم المالح تجدٌد ثالث  ، 11938 2118 / 11/ 22تارٌخ 21181113 :

 - 162منشأة المؤمنٌن  /دمحم حسن عبد الرحٌم تجدٌد ثالث  ، 11938 2118 / 11/ 22تارٌخ 21181113 :

برلم 41362

 - 163الشٌماء محمود احمد محمود تجدٌد ثانى فى  ، 11116 7/9/2118تارٌخ 21181113 :

برلم 62493

 - 164ابراهٌم عبدالحفٌظ مصطفى تجدٌد ثانى  ، 11951 2118 / 5/ 18تارٌخ 21181113 :

برلم 61635

 - 165دمحم فتحى محمود لطب الحرٌرى تجدٌد  ، 11982 1/9/2112تارٌخ 21181113 :

برلم 18115

 - 166دمحم فتحى محمود لطب الحرٌرى تجدٌد  ، 11983 1/9/2117تارٌخ 21181113 :

برلم 18115
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 - 167تعدل االسم التجارى  /محمود دمحم ؼرٌب مرسً  /ؼرٌب لمطع ؼٌار سٌارات ومعدات ثمٌله واصالحها وعموم االستٌراد
والتصدٌر تجدٌد ثالث  ، 11993 2117 / 1/ 14تارٌخ  21181113 :برلم 35211
 - 168محمود دمحم ؼرٌب مرسً تجدٌد ثالث  ، 11993 2117 / 1/ 14تارٌخ 21181113 :
 - 169اندرو وسام زكرٌا برنابا تجدٌد اول  ، 11958 25/8/2118تارٌخ 21181113 :

برلم 35211

برلم 79862
برلم 78229

 - 171كامل حسنى كامل ابوطالب تجدٌد اول فى  ، 11975 11/12/2117تارٌخ 21181113 :
 - 171عبد الكرٌم دمحم محمود السنٌنى تجدٌد اول  ، 11978 22/9/2118تارٌخ 21181113 :

برلم 41838

 - 172عبد الكرٌم دمحم محمود السنٌنى تجدٌد ثان  ، 11979 22/9/2113تارٌخ 21181113 :

برلم 41838

 - 173عبد الكرٌم دمحم محمود السنٌنى تجدٌد ثالث  ، 11981 22/9/2118تارٌخ 21181113 :
 - 174دمحم شحاته احمد المكباتً تجدٌد ثان  ، 11963 19/11/2118تارٌخ 21181113 :

برلم 41838

برلم 62948
برلم 72661

 - 175مازن مصطفى محمود عبده تجدٌد اول فى  ، 11111 24/11/2115تارٌخ 21181113 :

 - 176اسالم عبدالممصود فتحى عبدالممصود تجدٌد اول فى  ، 11117 5/3/2113تارٌخ 21181113 :

برلم 59595

 - 177اسالم عبدالممصود فتحى عبدالممصود تجدٌد ثانى فى  ، 11118 5/3/2118تارٌخ 21181113 :

برلم 59595

 - 178احمد مختار احمد احمد حسنٌن تجدٌد ثانى  ، 11111 2118 / 11/ 5تارٌخ 21181114 :

برلم 63256

 - 179فٌصل ابراهٌم احمد دمحم المدنً تجدٌد ثان  ، 11132 9/7/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 56312

 - 181سالم زاٌد عبدالعزٌز السٌد تجدٌد اول فى  ، 11124 5/2/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 78695

 - 181احمد السٌد امٌن شعبان تجدٌد  ، 11143 11/11/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 41139
برلم 41381

 - 182السٌد علً جمعه موسً تجدٌد ثالث فى  ، 11115 29/11/2118تارٌخ 21181114 :

 - 183احمد بكر دمحم احمد بكر لتجارة السٌارات تجدٌد ثانى  ، 11146 2118 / 11/ 19تارٌخ 21181114 :
62947

برلم

ٌ - 184عدل االسم التجارى إلى /احمد بكر دمحم احمد تجدٌد ثانى  ، 11146 2118 / 11/ 19تارٌخ 21181114 :
62947
ٌ - 185عدل االسم التجارى إلى المتحدة لتجارة السٌارات احمد بكر
تارٌخ  21181114 :برلم 62947

دمحم

برلم

احمد تجدٌد ثانى ، 11146 2118 / 11/ 19

 - 186دمحم مسعد مصطفى رزق عبدالعال تجدٌد اول  ، 11126 11/3/2118تارٌخ 21181114 :
 - 187احمد عبدالعاطى على عبدالعاطى تجدٌد  ، 11136 3/4/2118تارٌخ 21181114 :
 - 188دمحم مجدي انور دمحم تجدٌد ثان  ، 11121 21/11/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 78965

برلم 6886

برلم 63518

 - 189محمود عبد الراضى دمحم تجدٌد خامس فى  ، 11171 11/11/2118تارٌخ 21181115 :

برلم 7799

 - 191مدحت جرجس بخٌت ؼبلاير تجدٌد اول  ، 11161 2114 / 11/ 13تارٌخ 21181115 :

برلم 67717

 - 191نبٌل احمد حسن بدر تجدٌد ثانى  ، 11168 2118/ 9/ 17تارٌخ 21181115 :

برلم 62653
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برلم 17611

 - 192رافت عبدالحك دمحم عبدالحك تجدٌد رابع فى  ، 11166 13/7/2117تارٌخ 21181115 :
 - 193حسن فهمى عبد الواحد ابو طالب تجدٌد ثان  ، 11173 17/12/2116تارٌخ 21181115 :
 - 194ماهر ولٌم هرمٌنا سمعان تجدٌد اول  ، 11167 26/7/2117تارٌخ 21181115 :

برلم 77261

 - 195احمد اسماعٌل عبدالمادر حسن تجدد اول  ، 11185 2114\9\9تارٌخ 21181115 :
 - 196شعبان دمحم حسٌن الدفتار تجدٌد ثان  ، 11188 21/7/2118تارٌخ 21181115 :

برلم 53141

برلم 51879

برلم 61789

 - 197احمد اسماعٌل عبدالمادر حسن دوٌدار تجدٌد ثان  ، 11185 25/6/2116تارٌخ 21181115 :
 - 198دمحم بخٌت دمحم خلٌفه تجدٌد اول  ، 11165 29/7/2118تارٌخ 21181115 :

برلم 51879

برلم 79774

 - 199على دمحم على دمحم تجدٌد ثانى فى  ، 11181 31/8/2118تارٌخ 21181115 :

برلم 51754

 - 211باهر بشرى مسٌحه ٌوسؾ تجدٌد اول  ، 11132 2118 / 3/ 21تارٌخ 21181118 :
ٌ - 211اسر شعبان دمحم مرسً تجدٌد اول  ، 11119 2114 / 2/ 2تارٌخ 21181118 :
 - 212دمحم احمد دمحم احمد تجدٌد ثانى  ، 11129 2114 / 9/ 19تارٌخ 21181118 :

برلم 79131

برلم 64451
برلم 44211
برلم 63469

 - 213وجٌه عبد هللا دمحم شعٌر تجدٌد ثانى  ، 11114 2118 / 11/ 18تارٌخ 21181118 :

ٌ - 214وسؾ جبرائٌل مٌنا جبرائٌل تجدٌد ثانى فى  ، 11141 11/12/2116تارٌخ 21181118 :
 - 215دمحم فتحى عبدالعال سرحان تجدٌد االول  ، 11139 23/8/2116تارٌخ 21181118 :

برلم 74667

 - 216ماٌكل سعٌد ابراهٌم حنا مٌخائٌل تجدٌد اول فى  ، 11141 13/1/2118تارٌخ 21181118 :
 - 217اشرؾ حامد حسن داود تجدٌد ثان  ، 11137 8/8/2114تارٌخ 21181118 :

برلم 53131

برلم 78518

برلم 43824

 - 218احمد عبد المنعم احمد دمحم خالؾ تجدٌد اول  ، 11111 8/5/2118تارٌخ 21181118 :
 - 219المصرى دمحم سٌد احمد تجدٌد اول  ، 11115 2112/ 11/ 15تارٌخ 21181118 :
 - 211المصرى دمحم سٌد احمد تجدٌد ثانى ، 1116 2117 / 11/ 15تارٌخ 21181118 :

برلم 79313

برلم 18518
برلم 18518
برلم 18518

 - 211المصرى دمحم سٌد احمد تجدٌد ثالث  ، 11117 2112 / 11/ 15تارٌخ 21181118 :
 - 212المصرى دمحم سٌد احمد تجدٌد رابع  ، 111118 2117 / 11/ 18تارٌخ 21181118 :

برلم 18518

 - 213مكنب صمر الدلتا للتصدٌر  /مصطفً علً عبٌد تجدٌد ثالث  ، 11195 22/11/2118تارٌخ 21181118 :
41348
 - 214خمٌس عبدالمادر دمحم الشاهد تجدٌد  ، 11113 28/12/2114تارٌخ 21181118 :

برلم

برلم 45166

 - 215نور الدٌن ترافل  -نور الدٌن دمحم سلٌمان سلٌمان النجار تجدٌد اول  ، 11131 16/5/2118تارٌخ 21181118 :
79359
 - 216دمحم كمال دمحم عمر تجدٌد ثان  ، 11134 17/6/2118تارٌخ 21181118 :
 - 217جاكلٌن نسٌم ؼالى تجدٌد ثالث  ، 11196 2115/ 3/ 14تارٌخ 21181118 :

برلم

برلم 61216
برلم 28683
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 - 218اشرؾ دمحم دمحم الجندى تجدٌد رابع  ، 11125 2116 / 11/ 31تارٌخ 21181118 :

برلم 14845

 - 219عماد الدٌن مصطفً دمحم مرسً مسعود تجدٌد ثالث  ، 11127 17/11/2116تارٌخ 21181118 :
 - 221دمحم حمدى دمحم جاد تجدٌد اول  ، 11142 2118 / 11/ 2تارٌخ 21181118 :

برلم 34551

برلم 81147

 - 221تم تعدٌل السمه التجارٌة إلى  /الحمد للمماوالت وتورٌدات البناء تجدٌد اول  ، 11142 2118 / 11/ 2تارٌخ :
 21181118برلم 81147
 - 222عبدالرحمن محمود احمد متولى تجدٌد اول فى  ، 11112 23/4/2118تارٌخ 21181118 :

برلم 79226

 - 223محمود مبرون دمحم ؼنٌم الدمنهورى تجدٌد ثان  ، 11158 31/5/2117تارٌخ 21181119 :

برلم 55623
برلم 72815

 - 224احمد رمضان عوض السٌد تجدٌد اول  ، 11148 2115 / 12/ 14تارٌخ 21181119 :

 - 225هانى كار  -هانى فاروق ابراهٌم جورجً تجدٌد اول  ، 11171 13/11/2118تارٌخ 21181119 :
 - 226احمد الصاوى احمد الصاوى تجدٌد اول  ، 11163 4/11/2115تارٌخ 21181119 :
 - 227دمحم امٌن دمحم العوامرى تجدٌد رابع ، 11181 2117 / 11/ 21تارٌخ 21181119 :
 - 228السٌد دمحم السٌد فوده تجدٌد  ، 11181 21/3/2118تارٌخ 21181119 :
 - 229احمد الصاوي احمد الصاوي

 ، 11164تارٌخ 21181119 :

برلم 81213

برلم 64211
برلم 18588

برلم 21268

برلم 64211
برلم 79427

 - 231عماد منٌر تادرس عبدالمسٌح تجدٌد اول  ، 11151 2118 / 5/ 27تارٌخ 21181119 :

 - 231تاج الدٌن سعد مصطفى النجار  /مؤسسه النجار للتجاره واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه تجدٌد 23/9/2118
 ، 11219تارٌخ  21181121 :برلم 62718
برلم 79881

 - 232احمد عبدالمنعم دمحم رزق تجدٌد  ، 11222 1/9/2118تارٌخ 21181121 :

 - 233سلوى فراج نفادى عبدالعاطى تجدٌد اول  ، 11217 14/5/2118تارٌخ 21181121 :
 - 234رفعت جبر ابو المجد تجدٌد اول  ، 11218 29/6/2117تارٌخ 21181121 :

برلم 79331

برلم 36719

 - 235دمحم عبدالصادق عبداللطٌؾ عبدالواحد تجدٌد اول  ، 11214 22/12/2116تارٌخ 21181121 :
 - 236دمحم على دمحم دبور تجدٌد رابع فى  ، 11261 22/4/2118تارٌخ 21181121 :

برلم 21591

 - 237ثروت سعٌد جرجس تجدٌد اول  ، 11225 18/9/2112تارٌخ 21181121 :

برلم 18261

 - 238ثروت سعٌد جرجس تجدٌد ثان  ، 11226 18/9/2117تارٌخ 21181121 :

برلم 18261

 - 239ثروت سعٌد جرجس تجدٌد ثالث  ، 1127 18/9/2112تارٌخ 21181121 :

برلم 18261

 - 241ثروت سعٌد جرجس تجدٌد  ، 11227 18/9/2117تارٌخ 21181121 :

برلم 75537

برلم 18261

 - 241عمرو جمال الدٌن فتحى سالم تجدٌد اول  ، 11216 25/12/2118تارٌخ 21181121 :

برلم 81518

 - 242صٌدلٌة د  /اٌمن بدر  /اٌمن دمحم عبدالحمٌد حسن بدر تجدٌد اول  ، 11232 31/8/2115تارٌخ 21181121 :
71988
 - 243دمحم عبد الرحمن سعٌد ادم تجدٌد  ، 11245 25/11/2118تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 63574
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 - 244مجدى ناشد مشرلى تجدٌد رابع فى  ، 11248 7/11/2118تارٌخ 21181121 :

برلم 22443
برلم 71369

 - 245عبدالمادر السٌد احمد حسن تجدٌد اول  ، 11215 4/7/2115تارٌخ 21181121 :

 - 246حمدى محمود احمد اسماعٌل تجدٌد ثانى  ، 11239 2113 / 11/ 11تارٌخ 21181121 :

برلم 41275

 - 247حمدى محمود احمد اسماعٌل تجدٌد ثالث  ، 11241 2118 / 11/ 11تارٌخ 21181121 :

برلم 41275

 - 248حمدى محمود احمد اسماعٌل ؼانم تجدٌد ثانى  ، 11239 2113 / 11/ 11تارٌخ 21181121 :

برلم 41275

 - 249حمدى محمود احمد اسماعٌل ؼانم تجدٌد ثالث  ، 11241 2118 / 11/ 11تارٌخ 21181121 :

برلم 41275

 - 251جالل عبدالحفٌظ احمد سالم تجدٌد اول فى  ، 11246 9/1/2119تارٌخ 21181121 :
 - 251والء ابراهٌم محمود ابراهٌم تجدٌد اول  ، 11215 9/12/2117تارٌخ 21181121 :

برلم 81582
برلم 78221

 - 252كوافٌر رامى  /رامى عبد الناصر عبد هللا عبد العال تجدٌد اول فى  ، 11221 27/3/2116تارٌخ 21181121 :
73522
 - 253عاطؾ بدٌع ارمانٌوس عوض تجدٌد  ، 11242 23/12/2118تارٌخ 21181121 :
 - 254خٌرة ماهر بشرى ٌوسؾ تجدٌد اول  ، 11235 2/8/2117تارٌخ 21181121 :

برلم 63916

برلم 77316

 - 255مجدى احمد فؤاد مصطفى تجدٌد رابع فى  ، 11311 8/9/2118تارٌخ 21181122 :

برلم 22116

 - 256ابراهٌم فهمً عبدالجلٌل تجدٌد ثانى فى  ، 11273 16/11/2115تارٌخ 21181122 :

برلم 48164

 - 257عبد الناصر محمود دمحم عبد الحمٌد تجدٌد اول فى  ، 11282 12/2/2114تارٌخ 21181122 :
 - 258هانى شمروخ فرج بطرس

 ، 11298تارٌخ 21181122 :

برلم 64585

برلم 56916

 - 259السٌد علً السٌد دمحم

 ، 11274تارٌخ 21181122 :

برلم 39114

 - 261السٌد علً السٌد دمحم

 ، 11275تارٌخ 21181122 :

برلم 39114

 - 261السٌد علً السٌد دمحم

 ، 11276تارٌخ 21181122 :

برلم 39114

 - 262حماده ابراهٌم عبد الفتاح دمحم تجدٌد اول  ، 11266 31/11/2118تارٌخ 21181122 :

برلم 81167

 - 263دمحم على رفاعى عبدالفتاح تجدٌد ثالث فى  ، 11263 14/11/2112تارٌخ 21181122 :

برلم 18515

 - 264دمحم على رفاعى عبدالفتاح تجدٌد رابع فى  ، 12264 14/11/2117تارٌخ 21181122 :

برلم 18515

 - 265سعٌد بشندى سعٌد تاوضروس تجدٌد اول فى  ، 11265 24/1/2115تارٌخ 21181122 :
 - 266دمحم على حسن بسٌونى تجدٌد ثان  ، 11311 31/6/2114تارٌخ 21181122 :

برلم 68981

برلم 43467

 - 267عبدالمنعم كمال الدٌن الشاذلى حبٌب تجدٌد ثالث فى  ، 11293 4/11/2117تارٌخ 21181122 :

برلم 37889

 - 268اسالم اسماعٌل خلٌل ابراهٌم  /مؤسسه اسالم الكسسوار المحمول تجدٌد ثانى  ، 11111 17/8/2116تارٌخ :
 21181122برلم 51565
 - 269دمحم كامل دمحم ٌوسؾ تجدٌد رابع  ، 11349 2116 / 6/ 1تارٌخ 21181125 :

برلم 13381

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

95

برلم

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
برلم 78499

 - 271خلؾ دمحم عبدالحافظ رضوان تجدٌد اول  ، 11331 13/1/2118تارٌخ 21181125 :
 - 271مرسى دمرداش دمحم السٌد تجدٌد اول فى  ، 11312 6/1/2113تارٌخ 21181125 :

برلم 58647

 - 272مرسى دمرداش دمحم السٌد تجدٌد ثانى فى  ، 11313 6/1/2118تارٌخ 21181125 :

برلم 58647

 - 273ؼباشى لتجارة لطع ؼٌار السٌارات  /عبدالسالم دمحم خلٌل ؼباشى تجدٌد ثانى ، 11317 2115 / 8/ 21تارٌخ :
 21181125برلم 47436
برلم 47436

 - 274عبد السالم دمحم خلٌل ؼباشً تجدٌد ثانى ، 11317 2115 / 8/ 21تارٌخ 21181125 :
 - 275السٌد ٌوسؾ عبدالمجٌد مخلوؾ تجدٌد اول  ، 11337 12/12/2118تارٌخ 21181125 :
 - 276احمد دمحم عٌسى دمحم ابراهٌم تجدٌد اول  ، 11314 2116 / 6/ 12تارٌخ 21181125 :
 - 277دمحم محمود دمحم عبدالحمٌد تجدٌد  ، 11324 1/4/2116تارٌخ 21181125 :

برلم 81446
برلم 74119

برلم 12988

 - 278سامٌه بلتاجى عرفه اللٌثى تجدٌد رابع  ، 11311 2118 / 7/ 15تارٌخ 21181125 :
 - 279حسن دمحم حسن عرفه تجدٌد رابع  ، 11334 2117 / 12/ 21تارٌخ 21181125 :

برلم 21559

برلم 19357

 - 281محروس جرجس لدوس جنٌدي تجدٌد اول  ، 11339 3/5/2111تارٌخ 21181125 :

برلم 46289

 - 281محروس جرجس لدوس جنٌدي تجدٌد ثان  ، 11341 3/5/2115تارٌخ 21181125 :

برلم 46289

 - 282السٌد الوردانى دمحم الصؽٌر تجدٌد ثانى  ، 11317 22/4/2117تارٌخ 21181125 :

برلم 55111

 - 283اٌمن خمٌس احمد شحاته تجدٌد ثالث  ، 11318 2118 / 8/ 26تارٌخ 21181125 :

برلم 41589

 - 284محرم احمد دمحم على تجدٌد اول  ، 11319 4/11/2117تارٌخ 21181125 :

برلم 57727

 - 285دمحم فوزي عبدالمادر احمد عبدالرحمن تجدٌد ثالث  ، 11314 11/12/2117تارٌخ 21181125 :
 - 286احمد شعبان احمد المنزالوى تجدٌد اول  ، 11321 4/1/2116تارٌخ 21181125 :

برلم 72997

 - 287سامح دمحم ابوضٌؾ احمد تجدٌد اول  ، 11326 1/11/2111تارٌخ 21181125 :

برلم 52483

 - 288سامح دمحم ابوضٌؾ احمد تجدٌد ثان  ، 11327 1/11/2116تارٌخ 21181125 :

برلم 52483

 - 289دمحم عادل عبدالمؽنى فرج بط تجدٌد  ، 11313 1/7/2118تارٌخ 21181125 :
 - 291دمحم عادل عبد الؽنى فرج تجدٌد  ، 11313 1/7/2118تارٌخ 21181125 :

برلم 38161

برلم 7278
برلم 7278

 - 291انجً مدحت عبد المحسن تجدٌد ثانى  ، 11329 2117 / 11/ 1تارٌخ 21181125 :

برلم 57715

 - 292مصطفى رزق على العارؾ تجدٌد اول فى  ، 11315 25/6/2111تارٌخ 21181125 :

برلم 51871

 - 293مصطفى رزق على العارؾ تجدٌد ثانى فى  ، 11316 25/6/2116تارٌخ 21181125 :

برلم 51871

 - 294نصر فتوح مبرون على تجدٌد  ، 11341 28/11/2115تارٌخ 21181125 :

برلم 2685

 - 295حماده دمحم عبده موسى تجدٌد اول  ، 11366 4/5/2113تارٌخ 21181126 :

برلم 61393

 - 296حماده دمحم عبده موسى تجدٌد ثان  ، 11367 4/5/2118تارٌخ 21181126 :

برلم 61393
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 - 297حلم لالعالن المتطور  /اشرؾ دمحم توفٌك تجدٌد اول  ، 11389 18/7/2115تارٌخ 21181126 :
 - 298دمحم سعٌد دمحم علً حسن تجدٌد ثان  ، 11384 4/7/2115تارٌخ 21181126 :

برلم 71575

برلم 46964
برلم 61622

 - 299ماهر سعٌد جٌد جودة ابراهٌم تجدٌد ثان  ، 11378 15/5/2118تارٌخ 21181126 :

 - 311هبه هللا احمد عبد هللا الوكٌل  /د  /هبه هللا الوكٌل تجدٌد ثانى فى  ، 11375 13/12/2116تارٌخ 21181126 :
53199
 - 311انطوان البٌر ونس روفائٌل تجدٌد اول  ، 11313 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181126 :

برلم 81116

 - 312زهراء سعد احمد دعبٌس تجدٌد رابع  ، 11376 2118 / 9/ 19تارٌخ 21181126 :

برلم 22212

 - 313زٌزفون السٌد عبد الكرٌم تجدٌد اول  ، 11358 2111 / 9/ 18تارٌخ 21181126 :

برلم 51996

 - 314زٌزفون السٌد عبد الكرٌم تجدٌد ثانى  ، 11359 2116 / 9/ 18تارٌخ 21181126 :

برلم 51996

 - 315على عبد الصادق حسٌن احمد تجدٌد ثانى فى  ، 11398 12/12/2117تارٌخ 21181126 :
 - 316مجدى دمحم على حبٌبه تجدٌد اول  ، 11396 16/2/2115تارٌخ 21181126 :

برلم 58369

برلم 69313

 - 317هشام دمحم السعٌد معروؾ تجدٌد رابع فى  ، 11365 3/11/2118تارٌخ 21181126 :

برلم 22789

 - 318احمد دمحم حسن على الشعراوى تجدٌد ثانى فى  ، 11364 5/11/2116تارٌخ 21181126 :

برلم 52518

 - 319جوزٌؾ انٌس ٌوسؾ شحاته تجدٌد اول  ، 11377 12/9/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 77534

 - 311بٌتر مجدى نظٌؾ جرجس تجدٌد اول فى  ، 11374 2/9/2112تارٌخ 21181126 :

برلم 56985

 - 311بٌتر مجدى نظٌؾ جرجس تجدٌد ثانى فى  ، 11374 2/9/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 56985

 - 312بٌتر مجدى نظٌؾ جرجس تجدٌد ثانى فى  ، 11375 2/9/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 56985

 - 313عمرو سمٌر سالم ٌوسؾ تجدٌد اول  ، 11363 2115 / 3/ 29تارٌخ 21181126 :

برلم 69956

 - 314عصام حمدي مرسً دمحم تجدٌد اول  ، 11371 13/7/2111تارٌخ 21181126 :

برلم 47167

 - 315عصام حمدي مرسً دمحم تجدٌد ثان  ، 11371 13/7/2115تارٌخ 21181126 :

برلم 47167

 - 316محمود احمد السٌد حسنٌن تجدٌد اول  ، 11437 2118 / 1/ 17تارٌخ 21181127 :
 - 317محمود دمحم ثابت ٌونس تجدٌد اول  ، 11435 2118/ 11/ 27تارٌخ 21181127 :

برلم 78547
برلم 63622

 - 318اشرؾ ابراهٌم محمود المصرى تجدٌد ثالث فى  ، 11423 8/6/2117تارٌخ 21181127 :
 - 319احمد دمحم حسن صالح تجدٌد ثان  ، 11453 18/12/2118تارٌخ 21181127 :

برلم

برلم 17225

برلم 63829

ٌ - 321عدل االسم التجارى الى  /العالمٌة للسٌارات  -سعد حسٌن الدٌاش تجدٌد  ، 11454 15/12/2118تارٌخ 21181127 :
برلم 8231
 - 321اضافه االسم التجارى  /العالمٌة للسٌارات  -سعد حسٌن الدٌاش تجدٌد  ، 11454 15/12/2118تارٌخ 21181127 :
برلم 8231
 - 322سعد حسٌن حسن الدٌاش تجدٌد  ، 11454 15/12/2118تارٌخ 21181127 :

برلم 8231
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برلم 4491

 - 323احمد احمد دمحم على السمان تجدٌد ثالث  ، 11428 12/12/2116تارٌخ 21181127 :
 - 324احمد احمد دمحم على السمان تجدٌد  ، 11427 12/12/2111تارٌخ 21181127 :

برلم 4491

 - 325احمد احمد دمحم على السمان تجدٌد  ، 11428 12/12/2116تارٌخ 21181127 :

برلم 4491

 - 326احمد ابراهٌم عبدالعظٌم السٌد تجدٌد  ، 11443 17/11/2115تارٌخ 21181127 :

برلم 72325

 - 327المكاوى للتجارة والتصدٌر تجدٌد ثان  ، 11457 16/9/2112تارٌخ 21181127 :

برلم 37424

 - 328المكاوى للتجارة والتصدٌر تجدٌد ثان  ، 12458 16/9/2117تارٌخ 21181127 :

برلم 37424
برلم 63317

 - 329دمٌان رمزي عطا هللا خلٌفه تجدٌد ثانى  ، 11414 2118/ 11/ 9تارٌخ 21181127 :

برلم 61642

 - 331على فهمى على حسانٌن تجدٌد ثانى فى  ، 11513 13/7/2118تارٌخ 21181128 :

 - 331على عطٌت هللا صدٌك عبدالعزٌز تجدٌد اول  ، 11498 2116 / 12/ 4تارٌخ 21181128 :
 - 332خالد ٌحً جمعه دمحم تجدٌد ثانى فى  ، 11511 18/3/2117تارٌخ 21181128 :

برلم 75377

برلم 54411

 - 333صٌدلٌه د /نادر فهمى مٌخائٌل سعد تجدٌد اول  ، 11511 2113 / 5/ 13تارٌخ 21181128 :

برلم 61552

 - 334صٌدلٌه د /نادر فهمى مٌخائٌل سعد تجدٌد ثانى  ، 11512 2118 / 5/ 13تارٌخ 21181128 :

برلم 61552

برلم 71418

 - 335الحسٌنى رمضان اسمنتى دمحم تجدٌد اول فى  ، 11493 6/7/2115تارٌخ 21181128 :

برلم 81227

 - 336اٌمان دمحم فوزى حسن سلٌمان تجدٌد اول  ، 11465 2118 / 11/ 14تارٌخ 21181128 :
 - 337سامح امٌن عبدالحلٌم دمحم بخٌت تجدٌد ثانى  ، 11492 2118 / 11/ 16تارٌخ 21181128 :
 - 338وائل سعد حمزه خلٌل الدبابً تجدٌد اول  ، 11517 2114 / 12/ 21تارٌخ 21181128 :

برلم 62941
برلم 68514

 - 339صالح عبد الفتاح مصطفى على تجدٌد اول  ، 11563 2118 / 9/ 15تارٌخ 21181129 :
 - 341عابد عبدالظاهر دمحم عشره تجدٌد ثالث  ، 11559 29/9/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 79955

برلم 41921

 - 341شرٌؾ فرٌد ٌوسؾ بطرس تجدٌد اول فى  ، 11531 9/6/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 79524

 - 342دمحم مصطفى احمد دمحم الشافعى تجدٌد اول فى  ، 11544 27/1/2118تارٌخ 21181129 :
 - 343دمحم السٌد دمحم عبدهللا تجدٌد اول فى  ، 11532 6/7/2115تارٌخ 21181129 :

برلم 78616

برلم 71421
برلم 63789

 - 344عادل عبد الحً علً عبد الداٌم تجدٌد ثانى  ، 11556 2118 / 12/ 15تارٌخ 21181129 :
 - 345احمد محمود عبدالحفٌظ عبداللطٌؾ تجدٌد ثانى ، 11518 2117 / 2/ 15تارٌخ 21181129 :
 - 346ولٌد عوض ابراهٌم عوض تجدٌد ثانى  ، 11555 2116 / 11/ 29تارٌخ 21181129 :
 - 347كامل دمحم عبد الجواد تجدٌد  ، 11552 25/2/2113تارٌخ 21181129 :

برلم 21111

 - 348كامل دمحم عبد الجواد تجدٌد  ، 11553 25/2/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 21111

 - 349طارق السٌد ذكى محمود وهبه تجدٌد ثانى  ، 11541 2117 / 3/ 29تارٌخ 21181129 :
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ٌ - 351اسر محمود دٌاب الحداد تجدٌد اول  ، 11551 2116 / 11/ 28تارٌخ 21181129 :
 - 351خضره دمحم عوض االمام تجدٌد ثان  ، 11517 24/9/2118تارٌخ 21181129 :

برلم 75344

برلم 62733

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1طارق دمحم امٌن عبد الفتاح وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11539 2111 / 11 / 8تارٌخ 21181111 :

برلم 52215

 - 2طارق دمحم امٌن عبد الفتاح وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11541 2116 / 11/ 8تارٌخ 21181111 :

برلم 52215

 - 3العـربٌة الـدولٌة للـكهرباء والطـالة  /شـركة ٌاسـر زكـى وشركاه Arabian INTERNATIONL FOR Electericty
 Energyتجدٌد ثانى  ، 11551 2118 / 9/ 15تارٌخ  21181111 :برلم 62627
 - 4دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه تجدٌد  ، 11558 11/4/2112تارٌخ 21181111 :

برلم 54831

 - 5دمحم متولى دمحم متولى وشرٌكه تجدٌد  ، 11559 11/4/2117تارٌخ 21181111 :

برلم 54831

 - 6دمحم ابو على هرٌدى وشرٌكه تجدٌد رابع فى  ، 11554 12/8/2116تارٌخ 21181111 :

برلم 13889

 - 7دمحم ٌسرى دمحم الشرٌؾ وشرٌكه تجدٌد ثان  ، 11579 11/12/2118تارٌخ 21181114 :

برلم 59213

 - 8تعدل السمه التجارٌة للشركة لتصبح  /البارون لالستٌراد والتخلٌص الجمركى وخدمات النمل الدولى تجدٌد ثان 11/12/2118
 ، 11579تارٌخ  21181114 :برلم 59213
 - 9تعدل االسم التجارى الى  /هانى دمحم رمضان صادق وشرٌكه تجدٌد ثان  ، 11579 11/12/2118تارٌخ 21181114 :
برلم 59213
 - 11سعٌد الطرابٌشى و شركاه تجدٌد  ، 11611 22/4/2116تارٌخ 21181114 :
 - 11ورثه المرحومه  /ممطفه على دمحم رشٌد  /عنهم  /دمحم الجارحى امٌن عرالى وشركاه
برلم 59772

برلم 13161
 ، 11573تارٌخ 21181114 :

 - 12بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11576 6/9/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 77498

 - 13بوبٌنجا  /دمحم فوزى الحسٌنً وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11576 6/9/2117تارٌخ 21181114 :

برلم 77498

 - 14طلعت على احمد سالم وشركاه تجدٌد اول  ، 11645 2117 / 11/ 19تارٌخ 21181115 :

برلم 78151

 - 15كامل عبدالنبى متولى وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11623 2115 / 4/ 26تارٌخ 21181115 :

برلم 29183

 - 16شركة اٌمن فتحى عبدهللا وعبدالفتاح ناجى السمالوى  /شركة مودرن ٌونٌفورم تجدٌد اول  ، 11615 12/12/2115تارٌخ
 21181115 :برلم 72811
 - 17شركه مجموعه االنشاءات العربٌه عصام البسٌونى وعبدهللا دٌمترى وشركاهما تجدٌد  ، 11659 12/11/2118تارٌخ :
 21181116برلم 7816
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 - 18مجموعه االنشاءات العربٌه عصام البسٌونى ومجدى شعٌب وشركاهما  /اركونز تجدٌد  ، 11659 12/11/2118تارٌخ :
 21181116برلم 7816
 - 19تعدل االسم التجارى لٌصبح مجموعه االنشاءات العربٌه عصام البسٌونى وعالء البسٌونى وشركاهما والسمه التجارٌه
اركونز تجدٌد  ، 11659 12/11/2118تارٌخ  21181116 :برلم 7816
برلم 41117

 - 21حسن دمحم حسٌن وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11688 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181116 :

 - 21عبدالنبى جابر مجلى حسٌن وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11688 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181116 :
 - 22حسن دمحم حسٌن وشركاه للتجارة تجدٌد ثالث  ، 11688 2118 / 11/ 21تارٌخ 21181116 :
 - 23السٌد مصطفى السٌد وشرٌكه تجدٌد اول فى  ، 11667 13/11/2118تارٌخ 21181116 :

برلم 41117

برلم 41117
برلم 81212

 - 24تعدل االسم التجارى لٌصبح  /السٌد مصطفى السٌد على وشرٌكه تجدٌد اول فى  ، 11667 13/11/2118تارٌخ :
 21181116برلم 81212
ٌ - 25سرٌه دمحم على وهبه وشركاها تجدٌد اول  ، 11684 2115/ 2/ 9تارٌخ 21181116 :

برلم 28224

ٌ - 26سرٌه دمحم على وهبه وشركاها تجدٌد ثانى  ، 11685 2111 / 2/ 9تارٌخ 21181116 :

برلم 28224

ٌ - 27سرٌه دمحم على وهبه وشركاها تجدٌد ثالث  ، 11686 2115 / 2/ 9تارٌخ 21181116 :

برلم 28224

 - 28دمحم حسن دمحم وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11674 2117 / 5/ 14تارٌخ 21181116 :

برلم 55344
برلم 38984

 - 29دمحم مصطفً كمال حافظ و شركاه تجدٌد ثالث  ، 11696 12/3/2118تارٌخ 21181116 :

 - 31شركة الشروق للتبرٌد والتورٌدات الصناعٌه  /دمحم كامل حجازى وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11761 2115 / 1/ 17تارٌخ :
 21181117برلم 27976
 - 31احمد كامل حجازى وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11761 2115 / 1/ 17تارٌخ 21181117 :

برلم 27976

 - 32تعدل االسم التجارى الى  /فتحى ثابت لالستٌراد والتصدٌر تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :
برلم 61643
 - 33تعدل االسم التجارى الى  /فتحى ثابت لالستٌراد والتصدٌر تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :
برلم 61643
 - 34فتحى ثابت عبٌد وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :

برلم 61643

 - 35فتحى ثابت عبٌد وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :

برلم 61643

 - 36فتحً ثابت عبٌد وشركاه لالستٌراد والتصدٌر تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :
61643

برلم

 - 37فتحً ثابت عبٌد وشركاه لالستٌراد والتصدٌر تجدٌد ثانى  ، 11721 2118 / 7/ 13تارٌخ 21181117 :
61643

برلم

 - 38تعدل االسم التجارى الى  /توب اٌز  -دمحم ابراهٌم رفاعً وشرٌكته تجدٌد ثالث  ، 11757 16/7/2116تارٌخ :
 21181117برلم 33563
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برلم

 - 39توب اٌز -حسن عبد الحكٌم عبد الممصود و شرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11757 16/7/2116تارٌخ 21181117 :
33563

ٌ - 41عدل االسم التجارى إلى  /رٌنبو للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة  /لواء  /مصطفى اٌوب وشركاه تجدٌد ثالث
 ، 11722 23/1/2117تارٌخ  21181117 :برلم 35286
 - 41رٌنبو للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه والتخلٌص الجمركً /لواء مصطفً اٌوب و شركاه تجدٌد ثالث
 ، 11722 23/1/2117تارٌخ  21181117 :برلم 35286
 - 42اشرؾ مصطفى ابراهٌم خلٌل وشركاه تجدٌد اول  ، 11791 2118 / 2/ 21تارٌخ 21181118 :

برلم 78827

 - 43اشرؾ مصطفى ابراهٌم خلٌل وشركاه تجدٌد اول  ، 11791 2118 / 2/ 21تارٌخ 21181118 :

برلم 78827

برلم 63178

 - 44سارة خمٌس حنفى وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11817 2118 / 11/ 31تارٌخ 21181118 :
 - 45خمٌس حنفً محمود وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11817 2118 / 11/ 31تارٌخ 21181118 :
 - 46لادوس وشاكر تجدٌد ثالث  ، 11775 25/11/2118تارٌخ 21181118 :

برلم 63178

برلم 41131

 - 47خالد عبد الخالك ٌس وشركاه تجدٌد رابع فى  ، 11793 18/3/2117تارٌخ 21181118 :
 - 48ممبل محمود دمحم علً وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11818 15/9/2118تارٌخ 21181111 :

برلم 16386
برلم 41789

 - 49ممبل محمود دمحم علً وشركاه  -شركة الشرق للخدمات التعلٌمٌة تجدٌد ثالث  ، 11818 15/9/2118تارٌخ :
 21181111برلم 41789
 - 51دمحم محمود دمحم امٌن البؽدادلى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11866 8/4/2117تارٌخ 21181111 :

برلم 76435

 - 51تعدل االسم التجارى  /جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً
لتجارة الخضر والفاكهه تجدٌد اول  ، 11836 14/11/2115تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 52تعدل االسم التجارى  /جمال ورجب وٌاسر عبدالراضً سٌد عبدهللا وعبدالراضً كمال عبدالراضً وسٌد كمال عبدالراضً
لتجارة الخضر والفاكهه تجدٌد اول  ، 11836 14/11/2115تارٌخ  21181111 :برلم 72622
 - 53جمال رجب وٌاسر عبدالراضى سٌد عبدهللا وشركائهم تجدٌد اول  ، 11836 14/11/2115تارٌخ 21181111 :
72622

برلم

 - 54جمال رجب وٌاسر عبدالراضى سٌد عبدهللا وشركائهم تجدٌد اول  ، 11836 14/11/2115تارٌخ 21181111 :
72622

برلم

 - 55سعاد حلمى السعٌد وشركاها تجدٌد رابع فى  ، 11872 21/11/2115تارٌخ 21181111 :

برلم 12235

 - 56لوسى امرٌكان  /عادل جورجى وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11894 2111 / 11/ 18تارٌخ 21181112 :

برلم 15177

 - 57لوسى امرٌكان  /عادل جورجى وشركاه تجدٌد رابع  ، 11895 2116 / 11/ 18تارٌخ 21181112 :

برلم 15177

 - 58كافتٌرٌا الؾ لٌله ولٌله  -احمد عثمان وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11916 2112 / 2/ 27تارٌخ 21181112 :
16168

برلم

 - 59كافتٌرٌا الؾ لٌله ولٌله  -احمد عثمان وشرٌكه تجدٌد رابع  ، 11917 2117 / 2/ 27تارٌخ 21181112 :
16168

برلم
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 - 61شركة الزهراء للتجارة والتوكٌالت  -هانً عمر عبد الؽنً وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11914 2111 / 8/ 11تارٌخ :
 21181112برلم 33858
 - 61شركة الزهراء للتجارة والتوكٌالت  -هانً عمر عبد الؽنً وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11915 2116 / 8/ 11تارٌخ :
 21181112برلم 33858
ٌ - 62وسؾ رشوان مسعود الجالى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11962 3/4/2116تارٌخ 21181113 :
 - 63تعدل الشركه الى تضامن تجدٌد اول  ، 11962 3/4/2116تارٌخ 21181113 :

برلم 73567

برلم 73567

 - 64تعدل االسم التجارى الى ٌ /وسؾ رشوان مسعود الجالى وشرٌكته ناهد دمحم رشاد تجدٌد اول  ، 11962 3/4/2116تارٌخ :
 21181113برلم 73567
 - 65شركه ال سٌؾ للهندسة والمماوالت مهندس  /جمعة سٌؾ وشركاة تجدٌد ثالث  ، 11961 2113 / 12/ 7تارٌخ :
 21181113برلم 23213
 - 66شركه ال سٌؾ للهندسة والمماوالت مهندس  /جمعة سٌؾ وشركاة تجدٌد رابع  ، 11961 2118 / 12/ 7تارٌخ :
 21181113برلم 23213
 - 67وشرة الصادق لكهرباء السٌارات ٌ/سرى الصادق دمحم وشرٌكه عصام الصادق تجدٌد رابع فى ، 11133 12/9/2113
تارٌخ  21181114 :برلم 7639
 - 68وشرة الصادق لكهرباء السٌارات ٌ/سرى الصادق دمحم وشرٌكه عصام الصادق تجدٌد خامس فى ، 11134 12/9/2118
تارٌخ  21181114 :برلم 7639
ٌ - 69سري الصادق دمحم وشرٌكه عصام الصادق دمحم تجدٌد رابع فى  ، 11133 12/9/2113تارٌخ 21181114 :
7639
ٌ - 71سري الصادق دمحم وشرٌكه عصام الصادق دمحم تجدٌد خامس فى  ، 11134 12/9/2118تارٌخ 21181114 :
7639

برلم

برلم

 - 71شركه على عبداللطٌؾ عوض عبداللطٌؾ وابراهٌم دمحم جمال الدٌن راجح تجدٌد اول  ، 11151 14/4/2118تارٌخ :
 21181114برلم 79161
 - 72احمد دمحم عبدالسالم ماضى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11113 22/2/2115تارٌخ 21181114 :

برلم 69382

 - 73مٌنا فؤاد حنا وشرٌكه حسٌن دمحم حسٌن  /شركه العدل لالستٌراد والتصدٌر الحاصالت الزراعٌه والمواد الؽذائٌه تجدٌد اول
 ، 11157 15/4/2118تارٌخ  21181114 :برلم 79174
 - 74فوزه حافظ وشرٌكتها تجدٌد ثانى فى  ، 11131 18/11/2115تارٌخ 21181114 :

برلم 48186

 - 75ورثه المرحوم  /احمد عبد الباسط /عنهم رسمٌه دمحم و شركاها تجدٌد  ، 11121 31/7/2117تارٌخ 21181114 :
برلم 36988
 - 76ورثه المرحوم حافظ دمحم سعٌد  -على حافظ دمحم سعٌد وشركاه تجدٌد ثانى ، 11119 2111 / 5/ 22تارٌخ 21181114 :
برلم 32951
 - 77ورثه المرحوم حافظ دمحم سعٌد  -على حافظ دمحم سعٌد وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11111 2116 / 5/ 22تارٌخ 21181114 :
برلم 32951
 - 78هانى دمحم وشرٌكه دمحم على حسن تجدٌد ثانى فى  ، 11114 3/2/2118تارٌخ 21181114 :
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 - 79احمد مجدي دمحم واسالم رجب تجدٌد ثانى  ، 11175 2118 / 11/ 11تارٌخ 21181115 :

برلم 63335

 - 81زمزم عبدالوهاب حمٌده وشركاه تجدٌد اول فى  ، 11189 3/3/2114تارٌخ 21181115 :

برلم 24134

 - 81زمزم عبدالوهاب حمٌده وشركاه تجدٌد ثانى فى  ، 11191 3/3/2119تارٌخ 21181115 :

برلم 24134

 - 82زمزم عبدالوهاب حمٌده وشركاه تجدٌد ثالث فى  ، 11191 3/3/2114تارٌخ 21181115 :

برلم 24134
برلم 54915

 - 83على ماهر المصرى على وشرٌكته تجدٌد ثانى  ، 11199 2117 / 4/ 16تارٌخ 21181118 :

 - 84شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشركاه تجدٌد اول  ، 11143 11/12/2117تارٌخ 21181118 :
78233

برلم

 - 85تعدل االسم التجارى الى  /شركه صالح خٌري عبدهللا عبدالعزٌز المشالن وشرٌكه تجدٌد اول ، 11143 11/12/2117
تارٌخ  21181118 :برلم 78233
برلم 78233

 - 86احمد سعد السٌد عبدالمادر وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11143 11/12/2117تارٌخ 21181118 :

 - 87تعدل االسم التجارى الى  /شركه اٌناس فاروق رشاد على وشرٌكٌها تجدٌد اول  ، 11143 11/12/2117تارٌخ :
 21181118برلم 78233
 - 88نجٌه ابراهٌم رجب  /نجاة سعٌد عبدالداٌم تجدٌد ثانى ، 11194 2/1/2117تارٌخ 21181119 :

برلم 15695

 - 89نجٌه ابراهٌم رجب  /نجاة سعٌد عبدالداٌم تجدٌد ثالث ، 11195 2/1/2112تارٌخ 21181119 :

برلم 15695

 - 91نجٌه ابراهٌم رجب  /نجاة سعٌد عبدالداٌم تجدٌد  ، 11195 2/1/2117تارٌخ 21181119 :

برلم 15695

 - 91المطورون جروب مهندسون مماولون  -احمد شحاته احمد وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11173 11/6/2117تارٌخ :
 21181119برلم 36522
 - 92شركه ابناء مراد للمماوالت العمومٌه حشمت وشرٌكه تجدٌد ثالث فى  ، 11188 29/6/2118تارٌخ 21181119 :
برلم 41117
 - 93محمود حنفى محمود زٌن الدٌن وشرٌكته تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :

برلم 8136

 - 94محمود حنفى محمود زٌن الدٌن وشرٌكته تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :

برلم 8136

 - 95مٌرفت عبدالحكٌم خراشً حسٌن وشرٌكها تجدٌد رابع فى  ، 11155 2/1/2117تارٌخ 21181119 :

برلم 15718

 - 96تعدل االسم التجارى الى  /احمد فرؼلى وشركاه اٌه  -تو  -اؾ تجدٌد رابع فى  ، 11155 2/1/2117تارٌخ :
 21181119برلم 15718
 - 97احمد فرؼلً وشركاه تجدٌد رابع فى  ، 11155 2/1/2117تارٌخ 21181119 :

برلم 15718

 - 98نجٌه كفافً وشرٌكها تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :

برلم 8136

 - 99نجٌه كفافً وشرٌكها تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :

برلم 8136

 - 111تعدل االسم التجارى لٌصبح عطٌات عبد العال جمعه وشرٌكها تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :
برلم 8136
 - 111تعدل االسم التجارى لٌصبح عطٌات عبد العال جمعه وشرٌكها تجدٌد  ، 11192 18/11/2118تارٌخ 21181119 :
برلم 8136
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 - 112اصبحت الشركة توصٌه بسٌطه بعمد عرفى ملخصه مسجل ومشهر عنه رلم  2116 / 2تجدٌد ، 11192 18/11/2118
تارٌخ  21181119 :برلم 8136
 - 113اصبحت الشركة توصٌه بسٌطه بعمد عرفى ملخصه مسجل ومشهر عنه رلم  2116 / 2تجدٌد ، 11192 18/11/2118
تارٌخ  21181119 :برلم 8136
 - 114احمد صالح البدوى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11162 2118 / 11/ 22تارٌخ 21181119 :

برلم 81134

 - 115احمد صالح البدوى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11161 2118 / 11/ 22تارٌخ 21181119 :

برلم 81134

 - 116خالد مصطفى خالد وشركاه تجدٌد اول  ، 11176 9/11/2111تارٌخ 21181119 :

برلم 48263

 - 117خالد مصطفى خالد وشركاه تجدٌد ثان  ، 11177 9/11/2115تارٌخ 21181119 :

برلم 48263

 - 118احمد حسٌن على وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11176 9/11/2111تارٌخ 21181119 :

برلم 48263

 - 119احمد حسٌن على وشرٌكه تجدٌد ثان  ، 11177 9/11/2115تارٌخ 21181119 :

برلم 48263

 - 111دمحم انور رسالن وشرٌكه تجدٌد ثالث فى  ، 11214 11/3/2118تارٌخ 21181121 :

برلم 38956
برلم

 - 111شركه فرصه التجارٌه  -اٌمن شولً فهٌم وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11253 11/3/2118تارٌخ 21181121 :
38966

 - 112شركة دهب الدارة واستؽالل المنشات السٌاحٌة  -دمحم جالل زناتً وشركاه تجدٌد ثانى فى  ، 11259 7/6/2117تارٌخ :
 21181121برلم 55786
 - 113شركة دهب الدارة واستؽالل المنشات السٌاحٌة  -دمحم جالل زناتً وشركاه تجدٌد ثانى فى  ، 11259 7/6/2117تارٌخ :
 21181121برلم 55786
 - 114الشٌؾ الطائر  / FLYING CHEFاحمد جمالى وشرٌكته تجدٌد اول  ، 11218 5/1/2117تارٌخ 21181121 :
75624

برلم

 - 115لصر الموبٌلٌات  /اوالد مراد ٌ /سرى جابر دمحم مراد وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11249 18/2/2119تارٌخ :
 21181121برلم 23977
 - 116لصر الموبٌلٌات  /اوالد مراد ٌ /سرى جابر دمحم مراد وشرٌكه تجدٌد ثالث فى  ، 11251 18/2/2114تارٌخ :
 21181121برلم 23977
 - 117اسالم رشاد وشرٌكه

 ، 11299تارٌخ 21181122 :

برلم 77161

 - 118نجمة االسكندرٌه لخدمات الؽطس واالعمال البحرٌه  /دمحم خلٌفه حسٌب وشركاه تجدٌد ثالث فى ، 11342 21/5/2112
تارٌخ  21181125 :برلم 17124
 - 119نجمة االسكندرٌه لخدمات الؽطس واالعمال البحرٌه  /دمحم خلٌفه حسٌب وشركاه تجدٌد رابع فى ، 11343 21/5/2117
تارٌخ  21181125 :برلم 17124
 - 121دمحم عبدالعلٌم احمد البدرى وشرٌكه تجدٌد اول  ، 11318 9/9/2118تارٌخ 21181125 :
ٌ - 121وسؾ السٌد ٌوسؾ وشرٌكه تجدٌد ثان  ، 11338 15/6/2118تارٌخ 21181125 :

برلم 79921

برلم 61139

 - 122اكسبرت للمعاٌنات البحرٌة /محمود هٌبة وشركاة تجدٌد  ، 11355 21/11/2118تارٌخ 21181126 :
22614
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 - 123خالد دمحم على عبدهللا وشركاه  /شركه االمانه تجدٌد  ، 11351 11/7/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 17582

 - 124خالد دمحم على عبدهللا وشركاه  /شركه االمانه تجدٌد  ، 11351 11/7/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 17582

 - 125السٌد منجى دمحم وشركاه تجدٌد  ، 11351 11/7/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 17582

 - 126السٌد منجى دمحم وشركاه تجدٌد  ، 11351 11/7/2117تارٌخ 21181126 :

برلم 17582

 - 127سعد لوٌس وشركاه تجدٌد ثانى فى  ، 11414 14/12/2113تارٌخ 21181126 :

برلم 41491

 - 128سعد لوٌس وشركاه تجدٌد ثالث فى  ، 11415 14/12/2118تارٌخ 21181126 :

برلم 41491

 - 129دمحم طاهر وشركاه تجدٌد اول  ، 11387تارٌخ 21181126 :

برلم 81569

 - 131شركة االشراؾ للخدمات التعلٌمٌة  /اعتماد دمحم حسن على وشركاها تجدٌد اول  ، 11383 14/11/2118تارٌخ :
 21181126برلم 81229
 - 131تعدل اسالم التجارى الى  /شركه االشراؾ للخدمات التعلٌمٌه  -اعتماد دمحم حسن على حموده وشركائها تجدٌد اول
 ، 11383 14/11/2118تارٌخ  21181126 :برلم 81229
 - 132ورثه المرحوم  /عاطؾ فرنٌس متى  /وفاء جبرائٌل لوندى عبد الشهٌد وشركاه تجدٌد اول ، 11391 28/11/2118
تارٌخ  21181126 :برلم 81148
 - 133بمالة ابوخالد تجدٌد ثالث  ، 11417 23/11/2115تارٌخ 21181127 :

برلم 31119

 - 134بمالة ابوخالد تجدٌد ثالث  ، 11417 23/11/2115تارٌخ 21181127 :

برلم 31119

 - 135شركة اٌادي للمشروعات الخدمٌه والترفٌهٌه سمٌر شعبان هرٌدي وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11448 2118 / 6/ 29تارٌخ
 21181127 :برلم 41111
 - 136تعدل االسم التجارى لٌصبح  /شركه اٌادى للمشروعات الخدمٌه والترفٌهٌه  /عبد هللا عبد المجٌد عبد المنعم حماد وشركاه
تجدٌد ثالث  ، 11448 2118 / 6/ 29تارٌخ  21181127 :برلم 41111
 - 137دمحم ابراهٌم سلٌمان وشرٌكته تجدٌد ثان  ، 11444 23/6/2114تارٌخ 21181127 :
 - 138خالد احمد بدر احمد وشركائه تجدٌد اول  ، 11421 23/8/2117تارٌخ 21181127 :

برلم 43388
برلم 77411

 - 139الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة  /سعد السٌد وشركاه تجدٌد ثانى 2118 / 4/ 17
 ، 11451تارٌخ  21181127 :برلم 61211
 - 141الٌوجد تجدٌد ثانى  ، 11451 2118 / 4/ 17تارٌخ 21181127 :

برلم 61211

 - 141شركة العشماوى للتجارة الداخلٌة فوزى حسن العشماوى وشركاه تجدٌد ثالث  ، 11412 2118 / 11/ 21تارٌخ :
 21181127برلم 41112
 - 142احمدالسٌد عبدالممصود واخٌه رجب السٌد عبدالممصود تجدٌد  ، 11432 24/7/2115تارٌخ 21181127 :
11517

برلم

 - 143شركه فٌلٌب للمجوهرات  -اشرؾ فٌلٌب فوزي وشرٌكه تجدٌد ثالث  ، 11491 2118 / 2/ 19تارٌخ 21181128 :
برلم 38819
 - 144مطفً عبدالمعز سٌد علً وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11491 2118/ 12/ 1تارٌخ 21181128 :
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 - 145سمٌر سمعان والفونس جوزٌؾ وشركاهما تجدٌد اول فى  ، 11473 13/12/2112تارٌخ 21181128 :
19258

برلم

 - 146سمٌر سمعان والفونس جوزٌؾ وشركاهما تجدٌد ثانى فى  ، 11474 13/12/2117تارٌخ 21181128 :
19258

برلم

 - 147سمٌر سمعان والفونس جوزٌؾ وشركاهما تجدٌد ثالث فى  ، 11475 13/12/2112تارٌخ 21181128 :
19258

برلم

 - 148سمٌر سمعان والفونس جوزٌؾ وشركاهما تجدٌد رابع فى  ، 11476 13/12/2117تارٌخ 21181128 :
19258

برلم

 - 149نادر زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

 - 151نادر زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

 - 151نادر زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

 - 152فادى نادر فرٌد زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

 - 153فادى نادر فرٌد زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

 - 154فادى نادر فرٌد زكى وشرٌكه تجدٌد ثانى فى  ، 11472 9/11/2118تارٌخ 21181128 :

برلم 63324

ٌ - 155سرى دمحم عباس وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11478 2119 / 9/ 22تارٌخ 21181128 :
ٌ - 156سرى دمحم عباس وشرٌكه تجدٌد ثتالث  ، 11479 2114 / 9/ 22تارٌخ 21181128 :

برلم 26671
برلم 26671

 - 157تعدل الشكل المانونى من شركه توصٌه الى شركه تضامن وتعدل االسم التجارى الى ٌسرى دمحم عباس وشرٌكه مصطفى
دمحم عباس تجدٌد ثانى  ، 11478 2119 / 9/ 22تارٌخ  21181128 :برلم 26671
 - 158تعدل الشكل المانونى من شركه توصٌه الى شركه تضامن وتعدل االسم التجارى الى ٌسرى دمحم عباس وشرٌكه مصطفى
دمحم عباس تجدٌد ثتالث  ، 11479 2114 / 9/ 22تارٌخ  21181128 :برلم 26671
 - 159م /مامون احمد وشركاه تجدٌد ثانى  ، 11562 2117 / 9/ 2تارٌخ 21181129 :

برلم 56987

 - 161تعدل االسم التجارى لٌصبح  /م /مأمون احمد وشرٌكه تجدٌد ثانى  ، 11562 2117 / 9/ 2تارٌخ 21181129 :
56987

برلم

 - 161ورثة المرحوم  /عبد العزٌز عبد الوهاب بسٌونً  -بسٌونً عبدالعزٌز عبدالوهاب وشرٌكه تجدٌد 11452 21/3/2111
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 3265
 - 162ورثة المرحوم  /عبد العزٌز عبد الوهاب بسٌونً  -بسٌونً عبدالعزٌز عبدالوهاب وشرٌكه تجدٌد 11453 21/3/2116
 ،تارٌخ  21181129 :برلم 3265
 - 163احمد سوٌلم وشرٌكه لعموم االستٌراد والتصدٌر تجدٌد اول  ، 11516 2118 / 9/ 18تارٌخ 21181129 :
79974
 - 164جمال حلمى عبدالراضى وشرٌكه تجدٌد رابع  ، 11529 2116/ 7/ 21تارٌخ 21181129 :

برلم

برلم 13747

ــــــــــــــــــــــ
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جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1رشاد دمحم عبد العزٌز لٌد رهن رلم  589فى  18/11/2118الدائن المرتهن بنن لطر الوطنى االهلً لٌمة الدٌن ملٌون
وخمسمائه الؾ جنٌه مصرى  ،تارٌخ  21181118 :برلم 53359
ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1طارق نعٌم السٌد وشركاه لٌد رهن رلم  588فى  12/11/2118برلم اٌداع  21لٌمة الدٌن تسعه مالٌٌن وخمسمائه الؾ جنٌه
الؼٌر لصالح البنن االهلى المصرى  ،تارٌخ  21181112 :برلم 87126
ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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