جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب بور سعيد شهر نوفمبر
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قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
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تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اسماعيل محمد ابراهيم حسن داود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91742عن تجارة
اسماك بالجمله  ،بجهة  :محل رقم  71سوق السمك الجديد
 - 2رامى محمد رفعت محمد الدحروجى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91749عن
تجارة االدوات الكهربائيه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :محل رقم  23عماره رقم  7مساكن
موظفى الحكومه
 - 3محمد محمد فاروق يوسف االسرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91741عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة  ، 39بجهة  :شقه رقم 7الدور االول عمارة رقم
12أ مساكن خالد بن الوليد حى الزهور
 - 4احمد عادل خالد مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 91110111 ،قيد فى  21111119برقم  91744عن االستيراد فى حدود
القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عماره رقم  9م جمعيه البناء واالسكان الهالى بورفؤاد
 - 9اكرم محمود عيد السيد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91749عن بيع لحوم ودواجن
مجمده واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  91شارع صالح سالم وبنما
 - 9وليد انسى على على العوادلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  91771عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عقار رقم  1جديده و 3عوايد شارع الدقهليه الدور
الثانى شقه رقم 9
 - 7محمد عاطف فؤاد زرمبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91722عن االستيراد فى
حدود القوانين والقراراتن المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :شقه رقم  3شارع اسيوط والسواحل
 - 1سوزان زكى عبد هللا مرقس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91721عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المواد  9012فقرة  39واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :شقه رقم  19عقار رقم
13أ عمر منخفض التكاليف امام نادى الرباط
 - 2السيد محمد عثمان حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 91110111 ،قيد فى  21111111برقم  91732عن تجارة االدوات
الصحيه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة  ، 39بجهة  :محل رقم  1عمارة كليوباترا
مدخل  1تعاونيات الزهور
 - 11منى يوسف عبد الرحمن البدويهى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  91791عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :الزهور عقار رقم  71ب مساكن بالل بن رباح شقه رقم 19
 - 11حكمت محمد عيد عبد الدايم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111112برقم  91734عن تجارة قطع
غيار سيارات جديده كهربائيه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :محل
رقم  119بلوك  21منطقه فاطمه الزهراء
 - 12نهى مصطفى السيد جبرين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111113برقم  91737عن االستيراد فى
حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :حجرة بشقة  19عقار  213مساكن  9111وحدة
الزهور
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 - 13محمد يوسف محمد حافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  91779عن االستيراد
واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عقار رقم  11مساكن السيده زينب حجره بالشقه رقم 17
 - 14جنان محمد محمد عبد الحليم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91719عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارت المنظمه لذلك  ،بجهة  :عقار رقم  91مساكن  9اكتوبر حجره  1بالشقه 13
 - 19يمنى عاطف فؤاد السيد زرمبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91731عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المواد 9012فقرة  ، 39بجهة  :شقه رقم  4ملك عاطف زرمبه شارع اسيوط
والسواحل
 - 19شيرين محمد السيد طه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91722عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة بالشقة رقم  17عمارة رقم  1مساكن الوفاء
 - 17محمد عباس احمد السيد صيام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91739عن االستيراد
فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :شقة بعقار  49بلوك  9الدور الثالث القابوطى
 - 11محمود مجدى غريب ابو العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،قيد فى  21111121برقم  91793عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :حجرة بالشقه رقم  11عمارة رقم  12مساكن بنك االسكان
 - 12حسين ابراهيم على مزروع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  91779عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :عقار رقم  12مساكن ارض العزب شارع الروضه والدقهليه شقه رقم 12
 - 21محمود كمال السيد اللبان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91723عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة بالشقه  19الدور الثالث مدخل أ مساكن
الزراعيه والطب البيطرى
 - 21اسكندر السيد احمد اسكندر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91729عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك معدا الماده  2والماده  19الفقره رقم ، 39بجهة  :الزهور عماره رقم  29 29مساكن عمر
بن الخطاب الطاقه الشمسيه حجره بالشقه رقم 19
 - 22احمد هانىء محمد عبد العزيز فياض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  91731عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  39واكسسوارات السيارات  ،بجهة  :محل رقم 12
عماره رقم  4ابراج محمد على
 - 23معتز ابراهيم السيد مبروك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91741عن االستيراد
والتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :شقه رقم  21عمارة  199مساكن ال 9111وحده حى الزهور
 - 24رزق ابو زيد يوسف الشحنه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،قيد فى  21111113برقم  91731عن االستيراد فى
حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :حجرة بشقة  42عمارة ب مساكن شباب المدينة
 - 29هايدى عفت مصطفى متولى مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91743عن
االستيراد واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :برج المدينه المنوره ابراج ورتكس الدور السابع حجره بالشقه رقم 4
 - 29فاطمه ابراهيم شريده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111127برقم  91791عن االستيراد فى
حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :حجرة بمكتب بمدخل العقار رقم  132شارع 111
واسوان
 - 27صابرين احمد عبد النبى احمد ابو طالب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111129برقم  91777عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :الزهور عملره رقم  24أ مساكن قبضايا
الدورالسادس حجره بالشقه رقم 21
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 - 21وفاء مرعى دهشان حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111129برقم  91791عن االستيراد فى
حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( )39واستيراد المالبس المستعملة  ،بجهة  :حجرة بشقة 11
مساكن التجاريين مدخل د الدور الخامس
 - 22نهله ابراهيم محمد السيد عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  91797عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :عماره رقم 1مساكن الحديد والنادى شقه رقم 9
 - 31رانيا خالد عبد المولى عبد هللا محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم 91712
عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة بالشقة  14عقار رقم 91ب
مساكن خالد بن الوليد حى الزهور
 - 31محمود على معروف مهدى رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91791عن بيع
مشتقات الزيوت البترولية واالستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :محل
 231منطقة فاطمه الزهراء
 - 32صابرين عبد الغنى عبده عرنوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91721عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة  ، 39بجهة  :شقه رقم  2عقار رقم  99مساكن
الجوهرة حى الزهور
 - 33محمد عبده حامد المحروقى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،قيد فى  21111129برقم  91791عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :الزهور عماره رقم  79مساكن ال 9111وحده حجره بالشقه رقم 23
 - 34مروه محمد عبده السيد البردان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  91794عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :شقه رقم  3عقار رقم  11/7بلوك  12القابوطى
 - 39احمد فاروق احمد الزالط  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،قيد فى  21111111برقم  91719عن االستيرد فى
جدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :الزهور عماره رقم  44مساكن ال 9111وحده حجره بالشقه رقم 2
 - 39اسالم ابراهيم عبد العظيم ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111114برقم  91732عن
االاستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المواد  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة بالشقه  1عقار  112مساكن
شباب الخريجين
 - 37احمد سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91721عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  39واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :حجرة 2بالشقه
 412عقار رقم  91مساكن الجوهره حى الزهور
 - 31نسرين على احمد عجور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 91110111 ،قيد فى  21111111برقم  91747عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ماعدا الماده  22والماده  9من الفقره  ، 39بجهة  :برج هيئه قناه االوقاف شارع صفيه
زغلول الدور االول حجره بالشقه 2
 - 32مصطفى نصر الدين عز الدين صقر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 91110111 ،قيد فى  21111129برقم  91799عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :حجرة بالشقه رقم  21مدخل  2عماره
االمام الشافعى تعاونيات الزهور حى الزهور
 - 41وفاء احمد محمد بكير  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  91799عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :الزهور عقار رقم  31مساكن ال 9111وجده الدور الثالث علوى حجره بالشقه رقم
14
 - 41سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  43723عن تجارة الكتب
واالدوات المكتبية  ،بجهة  :محل رئيسى اخر بالمحل رقم  29ابراج المحروسة بجوار المعهد العالى للخدمة االجتماعية
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 - 42سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111111برقم  43723عن تجارة الكتب
واالدوات المكتبية  ،بجهة  :الوحدة السكنية رقم  299الدور االول عمارة  7مساكن شباب المدينه منطقة  a/4الزهور
 - 43بسمه على حسن على الشوه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111121برقم  91792عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :شقه رقم  2عماره رقم  11/7بلوك  12القابوطى
 - 44شرين سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم  91711عن االستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجره بالشقه رقم  412عماره رقم  91مساكن
الجوهره حى الزهور
 - 49امال محمود محمد احمد االتربى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91733عن
االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :العرب ملك االتربى شارع التجارى وحاره عنتر الدور الرابع حجره
بالشقه رقم 11
 - 49سمر محمد ثابت مهران على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91739عن تجارة
مالبس قطنيه  ،بجهة  :محل رقم  2عقار رقم  49شارع الشرقيه والهالليه
 - 47احمد ياسر عبد الرؤوف على محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111119برقم 91742
عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة  ، 39بجهة  :شقه رقم  113برج الجمارك
ابراج خان الخليلى
 - 41انصاف زكريا احمد حسين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111112برقم  91791عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :الزهور عقار رقم 2أ مساكن عمر بن عبد الغزيز الدور الرابع حجره بالشقه 14
 - 42ياسر محمود محمود هديه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 911110111 ،قيد فى  21111129برقم  39292عن تجارة
مستلزمات التعبئه والتغليف  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  2حى مبارك
 - 91شرين السيد كامل رخيمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،قيد فى  21111122برقم  91771عن االستيراد فى
حدود القوانين والقرارات المنمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :الزهور شقه رقم  22عقار رقم  97مساكن ال9111
وحده
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1فاطمه محمد حسن الشال وشركاها لالستيراد شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلكفيما عدا الماده
 12والماده 9الفقره ، 39رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111119برقم  ، 91717عن االستيراد فى حدود القوانين
والقرارات المنظمه لذلكفيما عدا الماده  12والماده 9الفقره  ، 39بجهة  :حجره بالشقه رقم  7عماره  34مساكن زمزم
 - 2رحاب عادل عبد الرحمن الدسوقى عطاهللا وشركاه شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ()12
والمادة ( )9فقرة (، )39رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111122برقم  ، 91793عن االستيراد فى حدود القوانين
المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :حجرة بشقة  9عمارة رقم  23أ الدور العلوى مساكن قبضايا
الزهور
 - 3شركة هناء محمود على محمود وشركاها شركة  ،تصليح اجهزة التليفزيون واالستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة (، )39رأس مالها ، 121110111قيدت فى  21111111برقم  ، 91727عن تصليح
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اجهزة التليفزيون واالستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39بجهة  :محل بشارع
الورشة ونمرة  9عقار 122
 - 4نورهان بسام كامل الخالدى وشريكها شركة  ،تجارة النظارات الطبيه والشمسيه والشنابر واالستيراد فى حدود القوانين
والقرارات المنظمه لذلك ،رأس مالها ، 31110111قيدت فى  21111129برقم  ، 91797عن تجارة النظارات الطبيه والشمسيه
والشنابر واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :محل رقم  11عماره ب مربع رقم  219ارض التعاونيات
مساكن الجمعيه التعاونيه للعاملين بالهيئه العامه لالستثمار
 - 9شركه سمير عوض على صابر وشركاها شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،رأس مالها
، 29110111قيدت فى  21111122برقم  ، 91792عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :عقار رقم
 7مدخل د حى مبارك شقه رقم 11
 - 9نيفين الغريب امين جليل وشركاها شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،رأس مالها
، 31110111قيدت فى  21111129برقم  ، 91792عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :محل رقم
 2عماره رقم  72مساكن الحزب الوطنى
 - 7ايمن عبد المنعم ابو المجد وشريكته شركة  ،التخليص الجمركى واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما
عدا المادة  9012فقرة ، 39رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111114برقم  ، 91741عن التخليص الجمركى واالستيراد
فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة رقم  1بالشقه رقم  414عمارة رقم 19
مساكن الجوهرة حى الزهور
 - 1سميه محمد السيد عبد المولى وشركاها خلفاء المرحوم(محمد السيد عبد المولى) شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين
والقرارات المنظمه لذلك ،رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111121برقم  ، 91792عن االستيراد فى حدود القوانين
والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :حجرة بالشقة رقم  9عمارة رقم  31حى الكويت
 - 2محمود عابدين حمد هللا ابراهيم عسكر وشركاه شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،رأس مالها
، 31110111قيدت فى  21111122برقم  ، 91794عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك  ،بجهة  :حجرة
بالشقه رقم  4عمارة أ مساكن العاملين بجمعيه ناصر
 - 11ايه غريب وشركاؤها(ورثه/غريب محمد عطا رزق) شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما
عدا المادة  9012فقرة ، 39رأس مالها ، 111110111قيدت فى  21111119برقم  ، 91724عن االستيراد فى حدود القوانين
والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة  ، 39بجهة  :حجرة بالشقه  2عماره رقم 32أ مساكن عمرو بن العاص حى
الزهور
 - 11هدى عيسى عثمان عيسى وشركائها شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس
المستعمله ،رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111121برقم  ، 91799عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه
لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عقار رقم  27المنطقه االولى الدور االرضى حجره بالشقه رقم 1
 - 12هدى عيسى عثمان عيسى وشريكاها شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس
المستعمله ،رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111121برقم  ، 91799عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه
لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عقار رقم  27المنطقه االولى الدور االرضى حجره بالشقه رقم 1
 - 13هدى عيسى عثمان عيسى وشركاها شركة  ،االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس
المستعمله ،رأس مالها ، 91110111قيدت فى  21111121برقم  ، 91799عن االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه
لذلك واستيراد المالبس المستعمله  ،بجهة  :عقار رقم  27المنطقه االولى الدور االرضى حجره بالشقه رقم 1
 - 14اسامه عبد الفتاح اسماعيل العشماوى وشركاءه شركة  ،االتجار فى االحذيه والشنط واالقمشه واالستيراد فى حدود
القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة ، 39رأس مالها ، 11111....قيدت فى  21111119برقم
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 ، 91729عن االتجار فى االحذيه والشنط واالقمشه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة 9012
فقرة  ، 39بجهة  :محل ملك احمد درغام واخرين شارع سعد زغلول والجيش
 - 19خالد نبيل عبد الغفار زين الدين وشريكه شركة  ،اعمال الديكور والتشطيبات الداخليه والخارجيه والمقوالت العموميه
وتوريداتها واالستبراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المواد  12و 9الفقره ، 39رأس مالها 1111110111
،قيدت فى  21111122برقم  ، 91799عن اعمال الديكور والتشطيبات الداخليه والخارجيه والمقوالت العموميه وتوريداتها
واالستبراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المواد  12و 9الفقره  ، 39بجهة  :مكتب بالدور المسروق بالعقار
رقم  91شارع صفيه زغلول 1اوجينا ) امام بنك الدم اعلى محل موبليا فهيم
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عزت مصطفى احمد بدوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 97111 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
مشطوب للوفاه
 - 2ابراهيم احمد حسن ابو مايلة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 41412 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
مشطوب للوفاه
 - 3محمد مصطفى خطاب عيسى النجار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42111 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 4نادره توكل احمد حسن شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 92119 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاتها
 - 9شريف عبد المنعم محمود حمص  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 27911 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى الرئيسى والرئيسى االخر العتزاله التجارة
 - 9رنده على حسنين السيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 41441 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 7شريف عبد المنعم محمود حمصى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 27911 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى الرئيسى والرئيسى االخر العتزاله التجارة
 - 1فاطمه عبد الجواد زين الدين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 31199 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاتها
 - 2عبد الفتاح اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 19937 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
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 - 11سميره عبد الحميد محمد سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 44914 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 11رزق رزق عبده السيد جمعه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 41113 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاته
 - 12المشوادي كمال الدين يونس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42129 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
 - 13محمود محمد علي حسن عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 43217 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 14محمد السيد عبد المولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 12119 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى للوفاه
 - 19سعيد فهمى سليمان حجازى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 31129 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى للوفاه
 - 19عماد الدين فوزي محمد شطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 41122 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى للوفاه
 - 17على منير مسعد شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21972 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 11نسرين متولى حسن عنانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 97914 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 12عبير عبد السالم السيد صبح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 32947 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاتها
 - 21اشرف محمد صالح واحمد رشاد قنديل للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 37491 :وفى تاريخ
 21111112تم محو/شطب السجل شطب السجل النحالل الشركه
 - 21اشرف محمد صالح واحمد رشاد قنديل للمقاوالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 37491 :وفى تاريخ
 21111112تم محو/شطب السجل
 - 22احمد محمد على متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42191 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
 - 23سعاد منصور غالب محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 93912 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاتها
 - 24احمد مجدى عبده عبدالحليم يوسف غنيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42291 :وفى تاريخ  21111122تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لوفاته
 - 29محمد محمد المتولى الضوينى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 23214 :وفى تاريخ  21111122تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاته
 - 29محمد احمد على مهران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 94932 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
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 - 27وائل حسن عبده العزبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 39937 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
 - 21فاطمه محمد السيد السيد الغلبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 93943 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى العتزال التجارة
 - 22جمال سالم محمد الصغير حسنين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 32249 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاته
 - 31عبدالمنعم صابر فودة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11321 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
 - 31فوزى حسن الدمياطى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 11121 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لعدم التجديد
 - 32محمد نصر الدين محمد عويضه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 42492 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لوفاته
 - 33فاروق الفطايرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 21211 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب السجل شطب
السجل التجارى لوفاته
 - 34يوسف محمد اسماعيل احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 49991 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لوفاته
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خالد محمد عبد الغنى حواله تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  33927وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 2احمد حسن صابر حسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  91394وفي تاريخ  21111114 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9111110111،جنيه
 - 3سعاد عبد الرحمن احمد البسيوني تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  49917وفي تاريخ  21111111 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  111110111،جنيه
 - 4لؤى احمد يوسف حلبيه تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  91314وفي تاريخ  21111121 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 9احمد مصطفى الزغوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  22199وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2911110111،جنيه
 - 9محمد حسنى حسن عبد المولى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  32297وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  911110111،جنيه
 - 7مجدى عبد العزيز عبد الرحمن محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  31721وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
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 - 1مجدى عبد العزيز عبد الرحمن محمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  31721وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 2احمد مصطفى احمد مسك تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  31411وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  911110111،جنيه
 - 11سمير ابراهيم ابراهيم خضير تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  39332وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9111110111،جنيه
 - 11محمد سمير على عبدهللا تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  34473وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21111110111،جنيه
 - 12احمد محمود محمودالمر تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  29731وفي تاريخ  21111129 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2911110111،جنيه
 - 13فتحى فتحى عبده الفيومى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  47219وفي تاريخ  21111129 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  921110111،جنيه
 - 14عبد الوهاب حسين السواح تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  29293وفي تاريخ  21111129 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  911110111،جنيه
 - 19عصام حسن عبدالرؤوف مشالى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  32174وفي تاريخ  21111129 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  911110111،جنيه
 - 19محمد على محمود عبد الغنى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  42299وفي تاريخ  21111129 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1111110111،جنيه
 - 17يوسف على حجازى عزام تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  29319وفي تاريخ  21111122 ،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  291110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1خالد محمد عبد الغنى حواله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  33927وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/حجرة بالشقة رقم  3الدور الرابع برج التطبيقيين ب نقابه التطبيقيين ميدان ستالنجراد
 - 2سهير السيد علي مرشد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42173وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،تعديل العنوان الى/شقة رقم  12عمارة رقم  3مدخل ب منخفض التكاليف امام نادى الرباط تعاونيات الزهور
 - 3محمد محمد محمد محمد سلطان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  97341وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الىمحل رقم  91/13محالت القنال الداخلى قسم العرب
 - 4نفين مصطفى ابراهيم النوسانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94221وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى حجره بالشقه رقم  11عماره رقم  91مساكن زمزم

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

10

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 9احمد فاروق احمد الزالط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور عماره رقم  44مساكن ال 9111وحده حجره بالشقه رقم 2
 - 9نعيمه عبد الرحمن ابراهيم على الشابورى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92221وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/حجرة بالشقة 11عقار 2ب الدور الثانى مشروع  1321وحده مساكن عمر بن الخطاب
 - 7صباح عبد الجواد حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93994وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/شقه بالدور الثانى عقار  133شارع الورشه ونمره 7
 - 1السيد العربى السعيد حسن زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11493وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن عقار رقم  1مدن وتنظيم شارع نبية وسعد زغلول
 - 2السيد ابراهيم احمد الزكى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23793وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى مكتب رقم  4الدور االول برج الشرق شارع رمسيس ومصطفى كامل
 - 11السيده محمد مصطفى شوربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93314وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى حجره بالشقه رقم  71الدور الخامس عماره رقم  2شباب المدينه الزهور
 - 11جنان محمد محمد عبد الحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عقار رقم  91مساكن  9اكتوبر حجره  1بالشقه 13

 91719وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12السيد العربى السعيد حسن زقزوق  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  11493وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن عقار رقم  1مدن وتنظيم شارع نبية وسعد زغلول
 - 13شرين سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91711وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجره بالشقه رقم  412عماره رقم  91مساكن الجوهره حى الزهور
 - 14صابرين عبد الغنى عبده عرنوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شقه رقم  2عقار رقم  99مساكن الجوهرة حى الزهور
 - 19احمد مسعد اسماعيل االمير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49227وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/محل رقم  37/9سوق بورفؤاد الكبير شارع  23يوليو
 - 19فاروق محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29221وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،عدل العنوان الى حجرة بشقة  34عمارة  24مساكن بنك االسكان
 - 17احمد سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجرة 2بالشقه  412عقار رقم  91مساكن الجوهره حى الزهور
 - 11محمد عاطف فؤاد زرمبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه رقم  3شارع اسيوط والسواحل

 91722وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 12رانيا خالد عبد المولى عبد هللا محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91712وفي تاريخ  21111119تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقة  14عقار رقم 91ب مساكن خالد بن الوليد حى الزهور
 - 21محمود كمال السيد اللبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91723وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجرة بالشقه  19الدور الثالث مدخل أ مساكن الزراعيه والطب البيطرى
 - 21السيد مصطفى الدنف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24111وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،تعديل العنوان الىمحل رقم  112/32مدن وتنظيم عماره رقم  12وشارع رقم  12مساكن الحزب الوطنى
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 - 22السيد مصطفى الدنف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24111وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،الغاء الفرع الكائن بورفؤاد مساكن التطبيقيين ع طابا محل بورفؤاد
 - 23حسن خلف محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29221وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل  11عقار  9مساكن الحرفيين الزهور
 - 24مجدى محمود السيد البسيونى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  39472وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  211عمارة  22مساكن الجوهرة الزهور
 - 29امل الحياه محمد عبد هللا على الفطايرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94971وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  419عمارة  14منطقة  A14شباب المدينة الزهور
 - 29حسن عبد المجيد سعيد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91299وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل  12عمارة سعد زغلول تعاونيات الزهور
 - 27سناء صديق عبده ميدان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93133وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  112مدخل أ عمارة زهراء المدينة ابراج ابو القمصان الزهور
 - 21سوزان زكى عبد هللا مرقس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  19عقار رقم 13أ عمر منخفض التكاليف امام نادى الرباط
 - 22اسكندر السيد احمد اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91729وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور عماره رقم  29 29مساكن عمر بن الخطاب الطاقه الشمسيه حجره بالشقه رقم 19
 - 31سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  43723وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رئيسى اخر بالمحل رقم  29ابراج المحروسة بجوار المعهد العالى للخدمة االجتماعية
 - 31سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  43723وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الوحدة السكنية رقم  299الدور االول عمارة  7مساكن شباب المدينه منطقة  a/4الزهور
 - 32عادل عبده محمد على العريان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29199وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :فرع بالمحل رقم  9اسفل عمارة  9مساكن اللوكس شارع عاطف السادات
 - 33هانم السيد السيد عزام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92249وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير:
 ،عدل العنوان الى حجرة بشقة  1دور اول شارع الجيزة والبلدية
 - 34مجاهد محمد مصطفي خاطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41749وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى حجره من الشقه  199أ مدن وتنظيم  141عوايد حاره البنا
 - 39ممدوح احمد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :فرع بالمحل رقم  9الملحق بفندق جراند الباتروس

 41191وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 39محمد على محمد الصرفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92271وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل  213بالعقار  11مساكن ابو بكر الصديق
 - 37ممدوح احمد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41191وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل رقم  9الملحق بفندق جراند الباتروس
 - 31سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  43723وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتح محل رئيسى اخر بالمحل رقم  29ابراج المحروسة بجوار المعهد العالى للخدمة االجتماعية بنشاط تجارة الكتب
واالدوات المكتبية
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 - 32عادل عبده محمد العريان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29199وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل رقم  9اسفل عمارة  9مساكن اللوكس شارع عاطف السادات
 - 41عبده كفته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29199وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح
فرع بالمحل رقم  9اسفل عمارة  9مساكن اللوكس شارع عاطف السادات
 - 41عبد الحميد ابراهيم عبده دعيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49219وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعدجيل العنوان الى/شقه بالدور االرضى قطعه رقم  A-26برج الحربى
 - 42احمد هانىء محمد عبد العزيز فياض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  12عماره رقم  4ابراج محمد على

 91731وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 43السيد محمد عثمان حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91732وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :محل رقم  1عمارة كليوباترا مدخل  1تعاونيات الزهور
 - 44ابراهيم خضر ابراهيم عبده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92311وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  12بالدور الخامس مدخل ب مساكن الزراعين
 - 49سعاد عبد الرحمن احمد البسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49917وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقة رقم  13الدور الثالث عمارة رقم  72على بن ابى طالب حى الزهور
 - 49خالد منازع سلطان مهران  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41231وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الىشقه  11الدور الثالث عقار رقم  133السالم تمليك
 - 47يمنى عاطف فؤاد السيد زرمبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه رقم  4ملك عاطف زرمبه شارع اسيوط والسواحل

 91731وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 41طارق عبد الحميد محمد البسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49271وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :فرع بتعاونيات الزهور عمارة التضامن محل  4الزهور
 - 42طارق عبد الحميد محمد البسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49271وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بتعاونيات الزهور عمارة التضامن محل  4الزهور
 - 91شيرين محمد السيد طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :حجرة بالشقة رقم  17عمارة رقم  1مساكن الوفاء

 91722وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 91محمد عباس احمد السيد صيام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقة بعقار  49بلوك  9الدور الثالث القابوطى
 - 92حكمت محمد عيد عبد الدايم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  119بلوك  21منطقه فاطمه الزهراء
 - 93سمر محمد ثابت مهران على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  2عقار رقم  49شارع الشرقيه والهالليه

 91739وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 91734وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 91739وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 94ريهام محمد السيد حموده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  31197وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/محل رقم  2الدور االرضى عقار رقم  121مدن وتنظيم برج صايم حاره الورشه
 - 99سهام محمود محمد سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93171وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/حجرة بالشقه رقم  2بالدور العاشر ببرج الكاميليا شارع الجيش
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 - 99امال محمود محمد احمد االتربى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91733وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :العرب ملك االتربى شارع التجارى وحاره عنتر الدور الرابع حجره بالشقه رقم 11
 - 97رزق ابو زيد يوسف الشحنه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :حجرة بشقة  42عمارة ب مساكن شباب المدينة

 91731وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 91نهى مصطفى السيد جبرين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91737وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجرة بشقة  19عقار  213مساكن  9111وحدة الزهور
 - 92هدى ابراهيم محمد الشرنوبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91319وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  2دور ارضى عمارة  91مساكن عمر بن الخطاب الزهور
 - 91عزيزه الباز عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  39122وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  19عمارة الترمزى مدخل  1مساكن الجيزة الزهور
 - 91اسالم ابراهيم عبد العظيم ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقه  1عقار  112مساكن شباب الخريجين

 91732وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان

 - 92امل على ماهر محمود على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41992وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  12دور سادس علوى ببرج جربن بالزا عقار  14/11شارع رئيسى
 - 93احمد عادل خالد مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91744وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عماره رقم  9م جمعيه البناء واالسكان الهالى بورفؤاد
 - 94باسل محمد واصف السيد الدهشان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  47912وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/حجرة بالشقه رقم  2الدور االول عقار رقم  29شارع المنيا واحمد ماهر
 - 99احمد ياسر عبد الرؤوف على محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه رقم  113برج الجمارك ابراج خان الخليلى

 91742وفي تاريخ  21111119تم تعديل

 - 99ابتسام احمد فؤاد ابراهيم البرعى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41221وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقة رقم  21بالعمارة 11أ مساكن بنك االسكان والتعمير مشروع ال 1321وحده حى الزهور
 - 97هايدى عفت مصطفى متولى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91743وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :برج المدينه المنوره ابراج ورتكس الدور السابع حجره بالشقه رقم 4
 - 91محمد محمد فاروق يوسف االسرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91741وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :شقه رقم 7الدور االول عمارة رقم 12أ مساكن خالد بن الوليد حى الزهور
 - 92مروه فؤاد حسن محمد المر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94914وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/محل رقم  7علوى عمارة رقم  17منطقه الحرفيين حى الزهور
 - 71نسرين على احمد عجور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91747وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :برج هيئه قناه االوقاف شارع صفيه زغلول الدور االول حجره بالشقه 2
 - 71عمرو احمد رفعت درويش منسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  44773وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  21شارع  23يوليو والشهيد محمد ابراهيم الموجى برج منسى
 - 72اكرم محمود عيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  91شارع صالح سالم وبنما

 91749وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 73عادل متولي محمد محمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42292وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى شقه رقم  9الدور الثالث برج قناه السويس شارع سعد زغلول
 - 74رامى محمد رفعت محمد الدحروجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  23عماره رقم  7مساكن موظفى الحكومه

 91749وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 79ياسر حسن ضيف هللا بخيت السودانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42329وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عقار  1مساكن عمر بن الخطاب الزهور
 - 79ناصر رشاد ابراهيم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  33939وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة بالدور الثالث عمارة  149شارع كسرى م 2تعمير
 - 77معتز ابراهيم السيد مبروك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91741وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :شقه رقم  21عمارة  199مساكن ال 9111وحده حى الزهور
 - 71انصاف زكريا احمد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور عقار رقم 2أ مساكن عمر بن عبد الغزيز الدور الرابع حجره بالشقه 14
 91742وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 72اسماعيل محمد ابراهيم حسن داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل رقم  71سوق السمك الجديد
 - 11محمود على معروف مهدى رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :محل  231منطقة فاطمه الزهراء

 91791وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,

 - 11السيد احمد مصطفي سند  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42192وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور مساكن شباب الخريجين عماره رقم  99حجره بالشقه رقم  9الدور االول
 - 12فاطمه مصطفي عبد الرؤوف السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49942وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى مكتب بكامل بالدور االول عقار رقم  21مدن وتنظيم حاره القصير شياخه العباسى
 - 13عاطف مصطفى سيد احمد ثابت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  47229وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء /بالمحل رقم  2مساكن شباب الخريجين عمارة رقم 13
 - 14حسنين صادق حسنين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29914وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  211برج حبيبة شارع عرابى وحلمى
 - 19هيثم احمد حافظ محمد العكاوي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  34عمارة  1ابراج الشرطة

 32119وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 19عاطف مصطفى سيد احمد ثابت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  47229وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الرئيسى اخر بالمحل رقم  2مساكن شباب الخريجين عمارة رقم 13
 - 17عاطف مصطفى سيد احمد ثابت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  47229وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء /بالمحل رقم  2مساكن شباب الخريجين عمارة رقم 13
 - 11مصطفى نصر الدين عز الدين صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91799وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقه رقم  21مدخل  2عماره االمام الشافعى تعاونيات الزهور حى الزهور
 - 12ايهاب امين بوسف امبن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99192وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  412عقار  9مساكن الجوهرة الزهور
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 - 21ياسر محمود محمود هديه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  2عقار رقم2

 39292وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 21ياسر محمود محمود هديه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :محل رقم  2بالعقار رقم  2حى مبارك

 39292وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 22صابرين احمد عبد النبى احمد ابو طالب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91777وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :الزهور عملره رقم  24أ مساكن قبضايا الدورالسادس حجره بالشقه رقم 21
 - 23وحيد محمد عبد المنعم علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :ورشه رقم  111بلوك رقم  4منطقه فاطمه الزهراء

 43141وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 24محمد احمد السيد عبد الرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93939وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بمحل رقم  13عمارة رقم  1مساكن االسكان االجتماعى امام الحاسب االلى
 - 29محمد احمد السيد عبد الرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93939وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بمحل رقم  13عمارة رقم  1مساكن االسكان االجتماعى امام الحاسب االلى
 - 29محمد عبده حامد المحروقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور عماره رقم  79مساكن ال 9111وحده حجره بالشقه رقم 23
 - 27وفاء مرعى دهشان حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجرة بشقة  11مساكن التجاريين مدخل د الدور الخامس
 - 21الريس لالستيراد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94149وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
عدل العنوان الى محل  21عمارة شرم الشيخ تعاونيات الزهور الزهور
 - 22ابراهيم محمد رشاد الريس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94149وفي تاريخ  21111129تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل  21عمارة شرم الشيخ تعاونيات الزهور الزهور
 - 111حنان محمد مسعد محمد البرلسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99171وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/محل رقم  91مساكن الحزب الوطنى
 - 111محمد محمود على منسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  31222وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل االعنوان الى التجمع بمنطقة بنك الشاى امام معمل البرج بجوار التجمعات
 - 112فاطمه ابراهيم شريده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :حجرة بمكتب بمدخل العقار رقم  132شارع  111واسوان
 - 113يحى مصطفى حسن الجندى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94221وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  2عمارة  31شرق مقابراالنجليز الزهور
 - 114وليد الطحان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
112

 39919وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش

 - 119الجيزى للتجاره  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24471وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
عدل العنوان الى محالت ارقام 2و3و 4عمارة  2منطقة  23ديسمبر شارع سعد زغلول
 - 119الشحات وهبه محمد ابو عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42124وفي تاريخ  21111127تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل  3بالعقار رقم  92مساكن المروة الزهور
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 - 117وداد ابراهيم مختار ابراهيم يوسف  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92991وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  13عمارة  37ابراج محمد على
 - 111وفاء احمد محمد بكير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91799وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور عقار رقم  31مساكن ال 9111وجده الدور الثالث علوى حجره بالشقه رقم 14
 - 112محمود مجدى غريب ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91793وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حجرة بالشقه رقم  11عمارة رقم  12مساكن بنك االسكان
 - 111بسمه على حسن على الشوه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
الـتأشير ، :شقه رقم  2عماره رقم  11/7بلوك  12القابوطى

 91792وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 111مروه محمد عبده السيد البردان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :شقه رقم  3عقار رقم  11/7بلوك  12القابوطى

 91794وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 112نهله ابراهيم محمد السيد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :عماره رقم 1مساكن الحديد والنادى شقه رقم 9

 91797وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,

 - 113احمد عبد الحليم نجيب الربع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن محل رقم  93بسوق محمد على خلف جبانات بورفؤاد
 - 114حسين ابراهيم على مزروع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91779وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  12مساكن ارض العزب شارع الروضه والدقهليه شقه رقم 12
 - 119شرين السيد كامل رخيمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91771وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الزهور شقه رقم  22عقار رقم  97مساكن ال 9111وحده
 - 119احمد عبد الحليم نجيب الربع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن محل رقم  93بسوق محمد على خلف جبانات بورفؤاد
 - 117الربع لتنظيم الرحالت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99212وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن محل رقم  93بسوق محمد على خلف جبانات بورفؤاد
 - 111منى يوسف عبد الرحمن البدويهى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الزهور عقار رقم  71ب مساكن بالل بن رباح شقه رقم 19
 - 112وليد انسى على على العوادلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91771وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  1جديده و 3عوايد شارع الدقهليه الدور الثانى شقه رقم 9
 - 121محمد فهمى سليمان صالح النبع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وصف الـتأشير ، :الزهور شقه رقم  12عقار رقم  4مساكن الصفا

 34991وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان ,

 - 121محمود عبد الحليم عبد المقصود فرح حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91293وفي تاريخ  21111122تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4مدخل  2الدور االرضى عماره ضالح الدين سعاونيات الزهور
 - 122محمد يوسف محمد حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91779وفي تاريخ  21111122تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عقار رقم  11مساكن السيده زينب حجره بالشقه رقم 17
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
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 - 1خالد محمد عبد الغنى حواله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  33927وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح/االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك والمقاوالت واستيراد المالبس المستعمله
 - 2ايمن بدر مختار مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42927وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط استيراد قطع غيار السيارات الجديده والمستعمله والمواتير
 - 3سهير السيد علي مرشد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42173وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط بجعله /االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 - 4نفين مصطفى ابراهيم النوسانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94221وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :استبعاد نشاط استيراد المالبس المستعمله
 - 9نعيمه عبد الرحمن ابراهيم على الشابورى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92221وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافة نشاط/استيراد المالبس المستعمله
 - 9صباح عبد الجواد حسين محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93994وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليقتصر على /االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا المادة  9012فقرة 39
 - 7ياسر الدسوقي عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49297وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط السمسره
 - 1رجب احمد عبد اللطيف البيلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91921وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى استيراد قطع غيار السيارات الجديده والمستعمله وقطع غيار الجرارات المستعمله والجديده والمواتير
المستعمله
 - 2كريم محمدمحمد احمد الوصيفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91193وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط التسويق العقارى واداره االصول العقاريه
 - 11السيده محمد مصطفى شوربه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  93314وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :استبعاد نشاط استيراد المالبس المستعمله
 - 11يوسف فوزي حسين صابر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  47391وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى بيع المأكوالت والمشروبات تيك اواى واالستيراد والتصدير فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
وتوريد وتاجير السيارات واستيراد المالبس المستعمله
 - 12ياسر عبد الحميد ربيع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  31443وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
استبعاد نشاط ميكانيكى سيارات
 - 13احمد مسعد اسماعيل االمير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49227وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط ليصبح/مطعم فول وطعميه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة
 39واستيراد المالبس المستعمله
 - 14فاروق محمد ابراهيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29221وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط بجعله االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ()39
 - 19محمد على هريدى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42442وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا الماده  9012فقرة 39
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 - 19محمد اسعد مسعد شطا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  27437وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضلفة نشاط تجارة خضروات وفاكهة بالقطاعى
 - 17البرنس لالستيراد والتصدير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  27437وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضلفة نشاط تجارة خضروات وفاكهة بالقطاعى
 - 11حسن عبد المجيد سعيد عبد المجيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91299وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط تجارة المالبس المحلية والقطنيات
 - 12هانم السيد السيد عزام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  92249وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط ليصبح االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ()39
 - 21مجاهد محمد مصطفي خاطر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41749وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الىالمقاوالت واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 - 21احمد مسعد اسماعيل االمير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49227وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :استبعاد نشاط مطعم فول وطعمية واضافة نشاط معمل تحضير فول وطعمية
 - 22ريهام محمد السيد حموده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  31197وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/االستيراد والتصدير وتوريدات منتجات نسيجيه
 - 23مصطفى محمد السيد العوفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91911وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط استشارات هندسية
 - 24عزيزه الباز عبدالواحد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  39122وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
استبعاد نشاط تجاره المفروشات
 - 29امال عبد الفتاح سالمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  44911وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط /تجارة الدواجن والطيور..ليصبح النشاط/االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجارة الدواجن
والطيور
 - 29مروه فؤاد حسن محمد المر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  94914وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط/ورشه الومنيوم
 - 27عمرو محمد يوسف محمد البواب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41131وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط مركز خدمه وصيانه كهرباء ميكانيكا سيارات
 - 21محمود محمد القياس ابراهيم العوضي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49991وفي تاريخ 21111119تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :اضافة نشاط/بيع البن
 - 22ياسر حسن ضيف هللا بخيت السودانى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42329وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :استبعاد نشاط استيراد المالبس المستعمله
 - 31حسام الدين محمد محمد مؤمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91999وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ()39
 - 31عادل متولي محمد محمدين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط الى االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 - 32حسام محمد على احمد الحارونى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  97922وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط بجعله محمصة واالستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ()39
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 - 33مكتب القصبى للتخليص الجمركى واالستيراد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49332وفي تاريخ 21111112تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :اضافه نشاط استيراد السيارات المستعمله والجديده
 - 34عالء عبد العال محمد القصبي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49332وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط استيراد السيارات المستعمله والجديده
 - 39ناصر رشاد ابراهيم حسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  33939وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :استبعاد نشاط تجارة المالبس الجاهزة
 - 39طارق محمد السيد قوطه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  24339وفي تاريخ 21111112تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافه نشاط بيع مالبس اطفال جاهزه
 - 37دينا احمد سعد رخا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99129وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/توريدات مطاعم وفنادق
 - 31السيد احمد مصطفي سند  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42192وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
تعديل النشاط بجعله مكتب لالستيراد فى حدودالقوانين والقرارات المنظمه لذلك واستيراد المالبس المستعمله و استيراد قطع غيار
السيارات المستعملة والمواتير المستعملة
 - 32فاطمه مصطفي عبد الرؤوف السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49942وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :تعديل النشاط الى االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه ذلك
 - 41لؤى احمد يوسف حلبيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91314وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/المقاوالت العامه.....ليصبح النشاط/المقاوالت العامه واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك فيما عدا
الماده  9012فقرة  39واستيراد المالبس المستعمله
 - 41محمد محمد عبد المنعم الجوهري  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49122وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط تصنيع وبيع منتجات اللحوم
 - 42حسنين صادق حسنين احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29914وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :تعديل النشاط بجعله مركز استشارات الجودة واللغات واالكمبيوتر والتدريب واالستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ()39
 - 43ايهاب امين بوسف امبن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99192وفي تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
استبعاد نشاط استيراد المالبس المستعملة
 - 44وحيد محمد عبد المنعم علي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  43141وفي تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط/ميكانيكى سيارات
 - 49الشحات وهبه محمد ابو عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  42124وفي تاريخ 21111127تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط تجارة الخردوات
 - 49حنان محمد مسعد محمد البرلسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  99171وفي تاريخ 21111127تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافة نشاط/تصوير مستندات مكتبيه
 - 47بثينه حامد احمد قامش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  97232وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 - 41السيد كامل محمود مرشد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  23921وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
اضافة نشاط/االستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
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 - 42يوسف على حجازى عزام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29319وفي تاريخ 21111122تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :اضافه نشاط استيراد المالبس المستعمله
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ممدوح احمد محمد اسماعيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  41191وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 2رزق ابو زيد يوسف الشحنه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91731وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 3احمد سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 4محمد عاطف فؤاد زرمبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91722وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 9يمنى عاطف فؤاد السيد زرمبه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91731وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 9محمد عبده حامد المحروقى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 7وفاء احمد محمد بكير  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91799وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 1احمد هانىء محمد عبد العزيز فياض  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91731وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 2السيد محمد عثمان حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91732وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11احمد ياسر عبد الرؤوف على محمد شحاته  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91742وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 11رامى محمد رفعت محمد الدحروجى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91749وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 12نهى مصطفى السيد جبرين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91737وفي تاريخ 21111113تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 13احمد فاروق احمد الزالط  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91719وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 14امال محمود محمد احمد االتربى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91733وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
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 - 19ياسر محمود محمود هديه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  39292وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 19صابرين احمد عبد النبى احمد ابو طالب  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91777وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 17شيرين محمد السيد طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91722وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 11محمد عباس احمد السيد صيام  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91739وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 12نسرين على احمد عجور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91747وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21وفاء مرعى دهشان حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 21محمود مجدى غريب ابو العال  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91793وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 22رانيا خالد عبد المولى عبد هللا محمد سليمان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91712وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 23محمود كمال السيد اللبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91723وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 24احمد عادل خالد مرسى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91744وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 29محمد يوسف محمد حافظ  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91779وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 29سالمه انيس سابا عيسي  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  43723وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 27اسالم ابراهيم عبد العظيم ابراهيم محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91732وفي تاريخ 21111114تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :خاص
 - 21مصطفى نصر الدين عز الدين صقر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91799وفي تاريخ 21111129تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 22حسين ابراهيم على مزروع  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91779وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 31طارق عبد الحميد محمد البسيوني  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  49271وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31اكرم محمود عيد السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91749وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 32انصاف زكريا احمد حسين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 33مروه محمد عبده السيد البردان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91794وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 34سوزان زكى عبد هللا مرقس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 39حكمت محمد عيد عبد الدايم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91734وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 39سمر محمد ثابت مهران على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91739وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 37عادل عبده محمد على العريان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  29199وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 31محمد محمد فاروق يوسف االسرج  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91741وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 32اسماعيل محمد ابراهيم حسن داود  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91742وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41نهله ابراهيم محمد السيد عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91797وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 41شرين سليمان سليمان عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91711وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 42صابرين عبد الغنى عبده عرنوس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91721وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 43محمود على معروف مهدى رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 44فاطمه ابراهيم شريده  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111127تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 49بسمه على حسن على الشوه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91792وفي تاريخ 21111121تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 49جنان محمد محمد عبد الحليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91719وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 47هايدى عفت مصطفى متولى مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91743وفي تاريخ 21111119تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :خاص
 - 41معتز ابراهيم السيد مبروك  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91741وفي تاريخ 21111112تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
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 - 42شرين السيد كامل رخيمه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91771وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 91اسكندر السيد احمد اسكندر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91729وفي تاريخ 21111111تم تعديل نوع الشركة  ,وصف
التأشير :خاص
 - 91منى يوسف عبد الرحمن البدويهى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91791وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
 - 92وليد انسى على على العوادلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  91771وفي تاريخ 21111122تم تعديل نوع الشركة ,
وصف التأشير :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  31197الى :مودرن هوم لالستيراد والتصدير وتشغيل
المنتجات النسيجيه
 ، - 2فى تاريخ 21111112 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  91911الى :بريمير بتروليم سبلير premier
petroleum supplier
 ، - 3فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  91314الى :تارجيت TARGET
 ، - 4فى تاريخ 21111121 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  99129الى :فرى هورس FREE HORSE
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه رئيسه ابراهيم اسماعيل العباسى وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31432 :وفى تاريخ 21111111
تم محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 2محمد سيلمان موسى وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31432 :وفى تاريخ  21111111تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 3عمرو محمد نجيب وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 97499 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 4عمرو محمد نجيب وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 97499 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 9محمود محمد محمود خليفه وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22129 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 9محمود محمد محمود خليفه وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22129 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 7شركه فرحه محمد شتيوى وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22129 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 1شركه فرحه محمد شتيوى وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 22129 :وفى تاريخ  21111114تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 2محمد الحاروني وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 43142 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب السجل
حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 11محمد الحاروني وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 43142 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
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 - 11السيد محمد عثمان وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 12السيد محمد عثمان وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 13السيد محمد عثمان حسين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 14السيد محمد عثمان حسين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 19السيد محمد عثمان وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 19السيد محمد عثمان وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 17السيد محمد عثمان حسين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 11السيد محمد عثمان حسين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39212 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 12زياد و فؤاد توكل  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل حل
الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 21زياد و فؤاد توكل  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب السجل شطب
السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 21زياد زكريا رشيد توكل وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 22زياد زكريا رشيد توكل وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 23زياد زكريا رشيد توكل وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 24زياد زكريا رشيد توكل وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39419 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 29خليل سليمان وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31192 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 29خليل سليمان وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31192 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 27خليل سليمان وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31192 :وفى تاريخ  21111113تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
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 - 21شركة السيد برهام وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 33417 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 22شركة السيد برهام وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 33417 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 31السيده على حسن فرح وشركاها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 33417 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 31السيده على حسن فرح وشركاها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 33417 :وفى تاريخ  21111114تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 32شركه سليم سعد الدين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 33شركه سليم سعد الدين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111119تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 34شركة محمد سليم سعد الدين حسنين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111119تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 39شركة محمد سليم سعد الدين حسنين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111119تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 39شركة عيد اسماعيل عمر حسانين وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39992 :وفى تاريخ  21111119تم
محو/شطب السجل مشظوب النحالل الشركه
 - 37شركة محمد سليم سعد الدين حسنين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 31شركة محمد سليم سعد الدين حسنين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111112تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 32شركه سليم سعد الدين وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 41شركه سليم سعد الدين وشركاه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 21379 :وفى تاريخ  21111112تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 41حسن حسن حسن بركات وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39239 :وفى تاريخ  21111129تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 42حسن حسن حسن بركات وشريكه  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 39239 :وفى تاريخ  21111129تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 43ابناء فتحى خلف  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل حل
الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 44فتحى السيد خلف وابناؤه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل
حل الشركة وتصفيتها نهائيا
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 - 49فتحى خلف وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111129تم محو/شطب السجل حل
الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 49ابناء فتحى خلف  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب السجل شطب
السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 47فتحى خلف وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 41فتحى السيد خلف وابناؤه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31211 :وفى تاريخ  21111127تم محو/شطب السجل
شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 42رضا محمد ابراهيم على نوار وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 97472 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 91رضا محمد ابراهيم على نوار وشريكها  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 97472 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 91مجدي مصطفي ابو قوره وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31712 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 92مجدي مصطفي ابو قوره وشريكته  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31712 :وفى تاريخ  21111121تم
محو/شطب السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 93طارق يوسف برايا وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31712 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 94طارق يوسف برايا وشريكه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 31712 :وفى تاريخ  21111121تم محو/شطب
السجل شطب السجل التجارى لحل الشركة وتصفيتها نهائيا
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمد التابعى الشال وولده شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32314،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 2بدريه متولي السيد نور وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  47149،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  41110111،جنيه
 - 3بدريه متولي السيد نور وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  47149،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21110111،جنيه
 - 4مى مسعد رفاعى محمد وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 9عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
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 - 9يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 7اسالم عبد المنعم وشريكة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 1مى مسعد رفاعى محمد وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 2عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 11يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 11اسالم عبد المنعم وشريكة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 12مى مسعد رفاعى محمد وشركاها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 13عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 14يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 19اسالم عبد المنعم وشريكة شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 19محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 17اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 11شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 12محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 21محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 21اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 22محمد محمد علي وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
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 - 23اسالم محمد محمد علي و شركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 24شركة اسالم محمد محمد على وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 29محمد محمد على وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 29شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 27محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 21محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 22اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 31شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 31محمد محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719،وفي تاريخ  21111117،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 32شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 33شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 34شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 39شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 39شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ
 21111111،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 37شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  91131،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1211110111،جنيه
 - 31امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 32امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
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 - 41محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 41مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 42شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 43الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 44امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 49امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 49محمد امين فتحي جبر وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 47مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 41شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 42الكابتن للطوب االسمنتى توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 91امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 91امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 92محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 93مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 94شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 99الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 99امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
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 - 97امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 91محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 92مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 91شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  111110111،جنيه
 - 91الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  24113،وفي تاريخ  21111111،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  11111.111،جنيه
 - 92محمد ابراهيم درويش وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21110111،جنيه
 - 93فاطمه محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21110111،جنيه
 - 94امانى ابراهيم درويش مصطفى وشركاؤها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442،وفي تاريخ  21111113،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21110111،جنيه
 - 99سعيد سليمان وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42791،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  11111110111،جنيه
 - 99شركة المناوى والطير توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 97شركة المناوى وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 91نصر المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 92نصر موسى المناوى وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 71نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 71عصام نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 72نصر موسى المناوى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 73نصر موسى المناوى وشريكتة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
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 - 74نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 79شركة المناوى والطير توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 79شركة المناوى وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 77نصر المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 71نصر موسى المناوى وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 72نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 11عصام نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 11نصر موسى المناوى وشريكته شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 12نصر موسى المناوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 13عصام نصر موسى المناوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 14نصر موسى المناوى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 19نصر موسى المناوى وشريكتة شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 19نصر موسى المناوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 17نصر موسى المناوى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 11نصر موسى المناوى وشريكتة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 12نصر موسى المناوى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 21شركة المناوى والطير شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
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 - 21شركة المناوى وشريكته شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 22نصر المناوى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  19749،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس المال  ,وصف
التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 23شركه محمد عبده صديق اللمعى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29429،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 24محمد عبده صديق اللمعى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29429،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 29محمد عبده صديق اللمعى وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29429،وفي تاريخ  21111119،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 29احمد مجدى عبد الحليم وشركاه  -خلفاء عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  22771،وفي تاريخ
 21111112،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  379110111،جنيه
 - 27شركة طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  22771،وفي تاريخ
 21111112،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  379110111،جنيه
 - 21ثروت محمد ابراهيم وشركاءه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42123،وفي تاريخ  21111112،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 22ثروت محمد ابراهيم وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42123،وفي تاريخ  21111112،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 111ثروت محمد ابراهيم وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42123،وفي تاريخ  21111112،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21111110111،جنيه
 - 111ممدوح السيد الجبرى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  22213،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 112محمد ممدوح السيد محمد الجبرى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  22213،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 113شركه المطرى وشركاه للتجارة واالستيراد والتصدير توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27172،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 114المطرى و شريكته لتجاره المالبس الجاهزة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27172،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 119شركه على على حسين المطرى و شريكته للمالبس الجاهزة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27172،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  211110111،جنيه
 - 119ممدوح رزق و شركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32913،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  41110111،جنيه
 - 117فهيمه محمود طلعت كامل السيد وشركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32913،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  41110111،جنيه
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 - 111محمد محمد احمد ابو زيد و شريكه حسن محمد احمد ابو زيد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31222،وفي تاريخ
 21111122،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  3111110111،جنيه
 - 112مجدى محمود محمد الطناحى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27121،وفي تاريخ  21111122،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2110111،جنيه
 - 111فوقية حجازى و شركاها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27121،وفي تاريخ  21111122،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2110111،جنيه
 - 111عماد الشعبانى وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 112عماد الشعبانى وشيخ العرب الحسينى لالستيراد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 113عماد وعالء الشعبانى لالستيراد شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 114عماد الشعبانى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 119عماد الشعبانى وشيخ العرب الحسينى لالستيراد توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 119عماد وعالء الشعبانى لالستيراد توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29992،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 117الحسيني السيد علي السايح وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  41119،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  119110111،جنيه
 - 111الحسيني السيد السايح وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  41119،وفي تاريخ  21111129،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  119110111،جنيه
 - 112رفعت عيسي و شركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32223،وفي تاريخ  21111127،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1111110111،جنيه
 - 121جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 121جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 122جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ 21111121،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 123السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 124جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
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 - 129جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 129جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 127السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32712،وفي تاريخ
 21111121،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 121داليا سمير محمد عشعش وشريكها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  44231،وفي تاريخ  21111121،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 122على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 131شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 131على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 132شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 133على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
 - 134شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  39391،وفي تاريخ  21111121،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  911110111،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1وائل مصطفى غندور وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  91973وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى شقه رقم  2برج الدوحه الدور العاشر شارع شاطئ االمل
 - 2غندور اوتو لالستيراد  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  91973وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :تعديل العنوان الى شقه رقم  2برج الدوحه الدور العاشر شارع شاطئ االمل
 - 3بدريه متولي السيد نور وشركاها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  47149وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :تعديل العتوات الى حجره بالحجره رقم  11بالعقار رقم  14شارع العروبه ورقم 4
 - 4مى مسعد رفاعى محمد وشركاها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
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 - 9عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 9يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 7اسالم عبد المنعم وشريكة  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 1مى مسعد رفاعى محمد وشركاها  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 2عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 11يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 11اسالم عبد المنعم وشريكة  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 12مى مسعد رفاعى محمد وشركاها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 13عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 14يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 19اسالم عبد المنعم وشريكة  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  42294وفي تاريخ  21111119تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى مساكن الحزب الوطنى عمارة  7محل  79امام كلية التجارة
 - 19شركه محمود محمود عبد الرحمن و شريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل بالعقار  91شارع عبادى وشريف
 - 17شركه محمود محمود عبد الرحمن وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل بالعقار  91شارع عبادى وشريف

 31472وفي تاريخ  21111119تم

 31472وفي تاريخ  21111119تم تعديل

 - 11محمد محمد التابعى الشال وولده  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  32314وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بامتداد شارع محمد على وطريق الشاحنات بنشاط تجارة المواد البترولية والزيوت المعدنية
 - 12شركة الفتح للمقاوالت االعمال المتكاملة  -نصر محمد المصرى وطارق صالح نوفل  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 31942وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تصحيح عنوان فرع الشركة بجعله فرع بالقطعة رقم 14
منطقة الشادوف خلف محطة الصرف االمريكية الزهور
 - 21نصر محمد محمد المصرى و شركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  31942وفي تاريخ  21111117تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تصحيح عنوان فرع الشركة بجعله فرع بالقطعة رقم  14منطقة الشادوف خلف محطة الصرف
االمريكية الزهور
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 - 21شركة الفتح للمقاوالت االعمال المتكاملة  -نصر محمد المصرى وطارق صالح نوفل  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 31942وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تصحيح عنوان فرع الشركة بجعله فرع بالقطعة رقم 14
منطقة الشادوف خلف محطة الصرف االمريكية الزهور
 - 22نصر محمد محمد المصرى و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31942وفي تاريخ  21111117تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تصحيح عنوان فرع الشركة بجعله فرع بالقطعة رقم  14منطقة الشادوف خلف محطة الصرف
االمريكية الزهور
 - 23شركة الفتح للمقاوالت االعمال المتكاملة  -نصر محمد المصرى وطارق صالح نوفل  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 31942وفي تاريخ  21111117تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تصحيح عنوان فرع الشركة بجعله فرع بالقطعة رقم 14
منطقة الشادوف خلف محطة الصرف االمريكية الزهور
 - 24شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 29شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 29عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 27شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 21شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 22عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى شقة  913عمارة  119مساكن الحزب الوطنى
 - 31محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 31محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 32محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 33محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 34محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
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 - 39محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 39محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 37محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 31محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزهور حجره بالشقه رقم  4الدور االول عماره بن خلدون مدخل  1خلفى شمال مشروع الجمعيه
التعاونيه للبناء واالسكان والمصايف
 - 32زينب عبد النبى مرسى الوشاحى وشريكتها  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31211وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الىحجره من الشقه رقم  9دور ثانى برج الطائف شارع  23يوليو ومحمو صدقى
منطقه دليسبس
 - 41منى السيد عبده الشرقاوى وشريكها  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  31211وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الىحجره من الشقه رقم  9دور ثانى برج الطائف شارع  23يوليو ومحمو صدقى
منطقه دليسبس
 - 41محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 42محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 43اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 44اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 49شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 49شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 47محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 41محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 42محمد محمد علي وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
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 - 91محمد محمد علي وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 91اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 92اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 93شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 94شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 99محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 99محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 97محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 91محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 92اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 91اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 91شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 92شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 93محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 94محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 99محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش

 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف

 - 99محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان  ,وصف
الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
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 - 97اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
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 23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,

 - 91اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 92شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 71شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 71محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :محل بالدور االرضى عقار رقم  27شارع بابل والجيش
 - 72محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ  21111111تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالمحل بالعقار رقم  27دور ارضى عقار  27شارع بابل والجيش
 - 73محمد فاروق عبد الرحمن الزيات وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  41799وفي تاريخ  21111111تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى/محل رقم  1بالعقار رقم  79بلوك  19القابوطى
 - 74محمد ابراهيم درويش وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ  21111113تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات
 - 79فاطمه محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ  21111113تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات
 - 79امانى ابراهيم درويش مصطفى وشركاؤها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى محل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات

 32442وفي تاريخ  21111113تم تعديل

 - 77محمد ابراهيم درويش وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ  21111114تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالمحل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات
 - 71امانى ابراهيم درويش مصطفى وشركاؤها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالمحل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات
 - 72فاطمه محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ  21111114تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء الفرع الكائن بالمحل بالعقار  27شارع قالوون وعرفات
 - 11شركه محمد حافظ مصطفى خليل وابو السعود حموده كريم الدين ومحمد محى الدين وش  ،توصية بسيطة  ،سبق
قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة 73
مساكن بنك االسكان
 - 11محمد محمد حافظ وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 12محمد محمد حافظ مصطفى خليل وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 13محمد حافظ مصطفي خليل وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
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 - 14شركه محمد حافظ مصطفى خليل وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 19شركه محمد حافظ وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 19محمد محمد حافظ مصطفى خليل وشريكته  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 17محمد حافظ مصطفى خليل وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 11شركه محمد حافظ مصطفى خليل وابو السعود حموده كريم الدين ومحمد محى الدين وش  ،شركة تضامن  ،سبق
قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة 73
مساكن بنك االسكان
 - 12محمد محمد حافظ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 21محمد محمد حافظ مصطفى خليل وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 21محمد حافظ مصطفي خليل وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 22شركه محمد حافظ مصطفى خليل وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 23شركه محمد حافظ وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 24محمد محمد حافظ مصطفى خليل وشريكته  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 29محمد حافظ مصطفى خليل وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  21194وفي تاريخ  21111112تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عدل العنوان الى حجرة بشقة  17عمارة  73مساكن بنك االسكان
 - 29محمد جمال شعبان وشريكه مازن جمال شعبان لالستيراد والتصدير وتجاره المالبس  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم
 49914وفي تاريخ  21111112تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تعديل العنوان الى /المحل رقم  111الدور االول قريه
مرحبا
 - 27مجدى محمود محمد الطناحى وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27121وفي تاريخ  21111121تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :حجرة من شقة  11تمليك ملك مجدى الطناحى الدور الثانى عمارة  129مساكن  9111وحدة الزهور
 - 21فوقية حجازى و شركاها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  27121وفي تاريخ  21111121تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :حجرة من شقة  11تمليك ملك مجدى الطناحى الدور الثانى عمارة  129مساكن  9111وحدة الزهور
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمد محمد رجب الزيات وشريكه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ()12
والمادة ( )9فقرة ( )39وتجارة المالبس الجاهزة والمستعملة واستيراد االسماك  ،سبق قيدها برقم  91979وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 2محمد محمد علي وشركاه  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 3اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي
تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 4شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم 23719
وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 9محمد محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 9محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 7اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي
تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 1شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم 23719
وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 2محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي
تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 12شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم 23719
وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 13محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 14محمد محمد علي وشركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 19اسالم محمد محمد علي و شركاه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي
تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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 - 19شركة اسالم محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم 23719
وفي تاريخ 21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 17محمد محمد على وشريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط /تجاره االحذيه الرجالى  ،سبق قيدها برقم  23719وفي تاريخ
21111117تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 11شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم  ،شركة تضامن تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت
العامه والتشييد والبناء  ،سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 12شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه  ،شركة تضامن تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت العامه والتشييد والبناء ،
سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 21شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم  ،توصية بسيطة تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت
العامه والتشييد والبناء  ،سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 21شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه  ،توصية بسيطة تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت العامه والتشييد والبناء ،
سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 22شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم  ،شركة تضامن تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت
العامه والتشييد والبناء  ،سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 23شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه  ،شركة تضامن تعديل غرض الشركه بجعله المقاوالت العامه والتشييد والبناء ،
سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 24شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه  ،شركة تضامن االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة
لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 29عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه  ،شركة تضامن االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 29شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه  ،شركة تضامن االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
 - 27شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه  ،توصية بسيطة االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة
لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 21عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه  ،توصية بسيطة االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 22شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه  ،توصية بسيطة االقتصار على نشاط االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 31زينب عبد النبى مرسى الوشاحى وشريكتها  ،شركة تضامن تعديل النشاط الى االستيراد فى جدود القوانين والقرارات
المنظمه لذلك  ،سبق قيدها برقم  31211وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
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 - 31منى السيد عبده الشرقاوى وشريكها  ،شركة تضامن تعديل النشاط الى االستيراد فى جدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 ،سبق قيدها برقم  31211وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 32محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 33محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 ،سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 34محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 39محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 39محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 37محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 31محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 32محمد احمد احمد ابو الورد وشريكته  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 41محمد احمد احمد ابو الوردو شركاه  ،شركة تضامن تعديل النشاط الىاالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك ،
سبق قيدها برقم  31794وفي تاريخ 21111111تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 41محمد ابراهيم درويش وشركاه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الى االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة
( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية
بسيطة
 - 42فاطمه محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الى االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 43امانى ابراهيم درويش مصطفى وشركاؤها  ،توصية بسيطة تعديل النشاط الى االستيراد فى حدود القوانين المنظمة لذلك
ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  32442وفي تاريخ 21111113تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 44محمد الغرباوي و شريكه للخدمات البحريه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط بجعله/اعمال الخدمات البحريه وتموين السفن
والوكاله البحريه وتمثيل مالك السفن واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجارة الترانزيت والبضائع المستورده
والتوريدات البحريه  ،سبق قيدها برقم  31191وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 49محمد الغرباوى وشركاه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط بجعله/اعمال الخدمات البحريه وتموين السفن والوكاله البحريه
وتمثيل مالك السفن واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجارة الترانزيت والبضائع المستورده والتوريدات
البحريه  ،سبق قيدها برقم  31191وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
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 - 49محمد محمد محمد الغرباوى وشريكه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط بجعله/اعمال الخدمات البحريه وتموين السفن والوكاله
البحريه وتمثيل مالك السفن واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجارة الترانزيت والبضائع المستورده
والتوريدات البحريه  ،سبق قيدها برقم  31191وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 47محمد محمد محمد الغرباوى وشركاه  ،توصية بسيطة تعديل النشاط بجعله/اعمال الخدمات البحريه وتموين السفن والوكاله
البحريه وتمثيل مالك السفن واالستيراد فى حدود القوانين والقرارات المنظمه لذلك وتجارة الترانزيت والبضائع المستورده
والتوريدات البحريه  ،سبق قيدها برقم  31191وفي تاريخ 21111114تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 41مصطفي عبد الراضي همام وشريكه  ،شركة تضامن تعديل النشاط ليصبح ورشة فيبر جالس واالستيراد والتصدير فى
حدود القوانين المنظمة لذلك ماعدا المادة ( )12والمادة ( )9فقرة ( ، )39سبق قيدها برقم  42211وفي تاريخ 21111129تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 42احمد احمد جوهر زايد و شريكه  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط/تجارة المالبس الجاهزة واالحذيه  ،سبق قيدها برقم
 31772وفي تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 91اوالد جوهر  ،توصية بسيطة استبعاد نشاط/تجارة المالبس الجاهزة واالحذيه  ،سبق قيدها برقم  31772وفي تاريخ
21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 91احمد احمد جوهر زايد و شريكه  ،شركة تضامن استبعاد نشاط/تجارة المالبس الجاهزة واالحذيه  ،سبق قيدها برقم
 31772وفي تاريخ 21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 92اوالد جوهر  ،شركة تضامن استبعاد نشاط/تجارة المالبس الجاهزة واالحذيه  ،سبق قيدها برقم  31772وفي تاريخ
21111129تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 93جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم  ،توصية بسيطة تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية
والزيوت للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 94جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم  ،توصية بسيطة تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت للمحركات
البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 99جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم  ،توصية بسيطة تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت
للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 99السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده  ،توصية بسيطة تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت
للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 97جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم  ،شركة تضامن تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية
والزيوت للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 91جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم  ،شركة تضامن تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت للمحركات
البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
شركة تضامن
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 - 92جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم  ،شركة تضامن تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت
للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 91السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده  ،شركة تضامن تعديل النشاط ليصبح نقل المواد البترولية والزيوت
للمحركات البحرية لسفن اعالى البحارالترانزيت  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف
التأشير :شركة تضامن
 - 91على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 92شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 93على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 94شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه  ،توصية بسيطة اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 99على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه  ،شركة تضامن اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 99شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه  ،شركة تضامن اضافة نشاط تجارة االحذية  ،سبق قيدها برقم  39391وفي
تاريخ 21111121تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى
 ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 2عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 3شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه  ،سبق قيدها برقم  29292وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :توصية بسيطة
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 - 4شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم  ،سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم
تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 9شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه  ،سبق قيدها برقم  91131وفي تاريخ 21111111تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 9مايسه زكريا عويضه وشريكتها  ،سبق قيدها برقم  34927وفي تاريخ 21111129تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 7زكريا السيد عويضه وشركاه  ،سبق قيدها برقم  34927وفي تاريخ 21111129تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف التأشير:
توصية بسيطة
 - 1زكريا السيد عويضه وشريكته  ،سبق قيدها برقم  34927وفي تاريخ 21111129تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 2مروه زكريا السيد عويضه وشركاها  ،سبق قيدها برقم  34927وفي تاريخ 21111129تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 11شركه الموافى والجيزى للتجارة  ،سبق قيدها برقم  12221وفي تاريخ 21111129تم تعديل الكيان القانونى  ,وصف
التأشير :توصية بسيطة
 - 11جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل
الكيان القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 12جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل الكيان القانونى ,
وصف التأشير :شركة تضامن
 - 13جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل الكيان
القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 14السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده  ،سبق قيدها برقم  32712وفي تاريخ 21111121تم تعديل
الكيان القانونى  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32329الى :اشرف محمد اسماعيل
عتمان وشريكته
 ، - 2فى تاريخ  21111111 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32329الى :اشرف محمد اسماعيل
عتمان وشريكته
 ، - 3فى تاريخ  21111111 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32329الى :اشرف محمد اسماعيل
عتمان وشريكته
 ، - 4فى تاريخ  21111114 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  39129الى :عثمان على محمد
الخياط وشريكه
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 ، - 9فى تاريخ  21111114 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41171الى :ثناء حسن محمد شهاب
وشركاها
 ، - 9فى تاريخ  21111119 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42294الى :مى مسعد رفاعى محمد
وشركاها
 ، - 7فى تاريخ  21111119 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42294الى :مى مسعد رفاعى محمد
وشركاها
 ، - 1فى تاريخ  21111119 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42294الى :مى مسعد رفاعى محمد
وشركاها
 ، - 2فى تاريخ  21111112 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  27724الى :شركة وليد محمد
السعيد الزغبى وشركاؤه
 ، - 11فى تاريخ  21111113 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  34177الى :اميل فؤاد شكر هللا
وشركاه
 ، - 11فى تاريخ  21111119 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  31111الى :هشام محمد محمد
يوسف وشريكه
 ، - 12فى تاريخ  21111119 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  31111الى :هشام محمد محمد
يوسف وشريكه
 ، - 13فى تاريخ  21111112 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22771الى :شركة طارق عبد
الحليم عبد الحليم عبده يوسف وشركاه
 ، - 14فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32913الى :فهيمه محمود طلعت
كامل السيد وشركاها
 ، - 19فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  27172الى :شركه المطرى
وشركاه للتجارة واالستيراد والتصدير
 ، - 19فى تاريخ  21111121 :جمعية تعاونية تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  42443الى :الجمعية التعاونية
االنتاجيه لالنشاء والتعمير
 ، - 17فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  22213الى :محمد ممدوح السيد
محمد الجبرى وشركاه
 ، - 11فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  37279الى :هيام على مصطفى
حسن وشريكها
 ، - 12فى تاريخ  21111122 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  27121الى :مجدى محمود محمد
الطناحى وشركاه
 ، - 21فى تاريخ  21111129 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  34927الى :مروه زكريا السيد
عويضه وشركاها
 ، - 21فى تاريخ  21111129 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  34927الى :مروه زكريا السيد
عويضه وشركاها
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 ، - 22فى تاريخ  21111129 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  41119الى :الحسيني السيد علي
السايح وشريكه
 ، - 23فى تاريخ  21111121 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32712الى :السيد محمد محمد
موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده
 ، - 24فى تاريخ  21111121 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  32712الى :السيد محمد محمد
موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سعيد محمد محمد الشال شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االداره والتوقيع مجتمعين ومنفردين  -وله منفردا عن
الشركة تمثيل الشركة امام كافة بنوك الجمهورية وله وحده حق االقتراض من البنوك والقيام بكافة اجراءات االئتمان امام كافة بنوك
الجمهورية باسم الشركة  ،تاريخ  21111111 :برقم 32314
 - 2معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 3معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 4معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 9معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 9معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 7معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 1اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 2اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 11اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 11اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 12اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 13اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 14عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 19عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 19عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 17عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 11عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 12اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 21معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 21معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 22معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 23معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 24عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 29عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 29معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 27معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 21معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 22معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 31معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 31معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 32اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 33اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 34معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 39معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 39معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 37معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 31عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 32اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 41اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 41اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 42اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 43اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 44عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 49عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 49عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 47عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 41عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 42عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 91معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 91معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 92معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 93معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 94معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 99معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 99معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 97معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 91معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 92معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 91معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 91معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 92اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 93اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 94اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 99اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 99معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 97معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 91عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 92عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 71عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 71اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 72اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 73اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 74معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 79معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 79عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 77عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 71عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 72عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 11معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 11معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 12معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 13معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 14معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 19معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل خروج من الشركه واداره التخليص الجمركى  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 19معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 17معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 11معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 12معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 21معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 21معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 22اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 23اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 24اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 29اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 29اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 27اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 21عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 22عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 111عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 111عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 112عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 113اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 114معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 117معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 111عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 112عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 111معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 111معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 112معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 113معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 114معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 117اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 111معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 112معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 121معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 121معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 122عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 123اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 124اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 129اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 129اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 127اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 121عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 122عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 131عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم
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 - 131عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 132عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 133عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 134معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 139معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 139معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 137معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 131معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 132معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 141معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 141معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 142معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 143معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 144معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 149معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 149اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 147اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 141اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 142اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 191معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 191معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 192عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 193عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 194عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 199اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 199اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 197اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 191معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 192معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 191عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 191عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 192عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 193عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
32329

برقم

 - 194معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 199معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 199معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 197معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 191معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 192معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل مدير شثون التخليص الجمركى  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 171معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 171معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 172معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 173معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 174معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 179معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 179اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 177اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 171اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 172اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 111اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 111اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 112عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 113عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 114عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 119عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 117اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 111معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 112معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 121معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 121معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 122عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 123عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 124معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 129معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 129معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 127معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 121معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 122معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 211اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 211اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 212معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 213معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 214معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 219معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 219عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 217اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 211اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 212اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 211اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 211اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 212عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 213عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 214عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 219عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 219عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 217عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 211معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 212معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 221معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 221معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 222معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 223معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 224معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 229معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 229معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 227معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 221معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 222معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 231اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 231اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 232اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 233اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 234معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 239معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 239عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 237عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 231عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 232اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 241اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 241اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 242معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 243معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 244عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 249عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 249عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 247عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 241معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 242معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 291معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 291معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 292معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 293معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 294معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 299معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 299معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 297معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 291معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 292معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 291اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 291اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 292اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 293اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 294اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 299اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 299عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 297عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 291عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 292عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 271عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 271اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 272معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 273معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 274معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 279معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 279عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 277عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 271معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 272معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 211معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 211معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 212معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 213معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329

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

66

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 214اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 219اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 219معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 217معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 211معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 212معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 221عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 221اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 222اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 223اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 224اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 229اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 229عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 227عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 221عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 222عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 311عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
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 - 311عزه عز محمد القط شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 312معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 313معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 314معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 319معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 319معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 317معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 311معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 312معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 311معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 311معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 312معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 313معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى شركة تضامن تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 314اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 319اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 319اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 317اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 311معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 312معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان شركة تضامن مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 321عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 321عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 322عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 323اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 324اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 329اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 329معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 327معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 321عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 322عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 331عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 331عزه عز محمد القط توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111111 :
برقم 32329
 - 332معتز اشرف محمد اسماعيل عتمان توصية بسيطة مدير و شريك وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ
 21111111 :برقم 32329
 - 333معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 334معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
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 - 339معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 339معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 337معتز محمد عادل السيد مصطفى الفقى توصية بسيطة تحميل وله حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111111برقم 32329
 - 331كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 332كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 341كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 341ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 342ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 343ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته من شريك متضامن الى شريك موصى  ،تاريخ :
 21111114برقم 41171
 - 344كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
برقم 41171
 - 349كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
برقم 41171
 - 349كريم سيد عبده احمد شادوفه توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
برقم 41171
 - 347ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
41171

برقم

 - 341ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
41171

برقم

 - 342ثناء حسن محمد شهاب توصية بسيطة مدير و شريك ولها حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111114 :
41171

برقم

 - 391مازن عثمان على الخياط شركة تضامن تحميل خروج من الشركه  ،تاريخ 21111114 :

برقم 39129

 - 391مازن عثمان على الخياط شركة تضامن تحميل خروج من الشركه  ،تاريخ 21111114 :

برقم 39129

 - 392بدريه متولي السيد نور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتها الى شريكه موصيه  ،تاريخ 21111119 :
47149
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برقم

 - 393مرفت متولى السيد نور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفتها الى شريكه موصيه  ،تاريخ 21111119 :
47149
 - 394بدريه متولي السيد نور توصية بسيطة مدير و شريك لها االدارة والتوقيع منفردة ولها حق تمثيل الشركه امام كافه
الجهات  ،تاريخ  21111119 :برقم 47149
 - 399مرفت متولى السيد نور توصية بسيطة مدير و شريك لها االدارة والتوقيع منفردة ولها حق تمثيل الشركه امام كافه
الجهات  ،تاريخ  21111119 :برقم 47149
 - 399يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 397يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 391يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 392يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 391اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 391اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 392اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 393اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 394مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 399مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 399مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 397مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 391يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 392يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 371يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 371يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 372اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 373اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 374اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 379اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 379مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 377مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 371مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294
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 - 372مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 311يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 311يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 312يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 313يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 314اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 319اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 319اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 317اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 311مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 312مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 321مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 321مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك خروج لوفاته  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 322يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 323يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 324يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 329يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 329اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 327اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 321اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 322اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 411مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
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 - 411مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 412مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 413مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 414يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 419يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 419يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 417يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 411اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 412اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 411اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 411اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 412مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 413مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 414مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 419مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 419يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 417يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
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 - 411يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 412يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 421اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 421اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 422اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 423اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 424مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 429مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 429مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 427مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 421يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 422يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 431يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 431يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 432اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 433اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 434اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
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 - 439اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 439مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 437مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 431مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 432مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 441يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 441يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 442يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 443يوسف احمد يوسف قرشى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 444اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 449اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 449اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 447اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 441مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 442مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 491مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 491مى مسعد رفاعى محمد شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
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 - 492يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 493يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 494يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 499يوسف احمد يوسف قرشى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 499اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 497اسالم عبد المنعم على عبد النعيم شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 491اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 492اسالم عبد المنعم على عبد النعيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 491مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 491مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 492مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 493مى مسعد رفاعى محمد توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 42294
 - 494رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 499رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 499رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 497عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 491عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
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 - 492عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 471رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 471رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 472رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 473عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 474عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 479عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 479رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 477رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 471رجاء حسين عبد الموجود شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 472عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 411عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 411عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 412رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 413رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 414رجاء حسين عبد الموجود توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 419عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292
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 - 419عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 417عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 411سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 412سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 421سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 421سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 422سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 423سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 424محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 429محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 429محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 427محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 421محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 422محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 912نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

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

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 913نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 914نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 917نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 912نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 912سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 913سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 914سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 917سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 912محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

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

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 922محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 923محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 924نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 927نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 921نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 922نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 931محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 931محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 932محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 933محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 934محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 939محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 939نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

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

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 937نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 931نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 932نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 941نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 941نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 942نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 943نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 944نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 949نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 949نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 947نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 941سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 942سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 992سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 993سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

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

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 994نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 997نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 992نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 992سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 993سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 994سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 997محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 992محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 971محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 971محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 972نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 973نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 974نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 979نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 979نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 977نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 971نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 972نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 912نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 913نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 914سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 919سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 919سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 917سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
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 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 922محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 923محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 924محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 927نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 922نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 913نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 914نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 919نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 917نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 913سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 914محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
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 - 919محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 919محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 917محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 922نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 923نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 924نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 927محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 922محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 931محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 931محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 932نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 933نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 934نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 939نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 939نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 937نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم
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 - 931نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 932نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 941نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 941نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 942نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 943نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 944سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 949سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 949سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 947سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 941سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 942سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 991نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 991نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 992نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 993نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 994نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 999سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 997سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113
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 - 991سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 992سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 991سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 991سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 992محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 993محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 994محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 999محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 999محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 997محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 991نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 992نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 971نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 971نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 972نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 973نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 974نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 979نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 979نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 977نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 971نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 972نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113
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 - 912سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 913سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 914سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 919سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 919محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 917محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 911محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 912محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 922نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 923نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 924نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 929نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 927نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 921نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 922نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 711نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 711نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 712نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 713نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 714سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 719سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113
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 - 719سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 717سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 711سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 712سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 711محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 711محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 712محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 713محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 714محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 719محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 719نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 717نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 711نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 712نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 721نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 721نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 722محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 723محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 724محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 729محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 729محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 727محمد سعد السعيد البيومى توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 721نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 722نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 731نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم
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 - 731نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 732نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 733نيفين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 734نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 739نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 739نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 737نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 731نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 732نرمين محمد امين فتحي جبر توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 741سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 741سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 742سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 743سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 744سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 749سنيه هانم السيد عوض توصية بسيطة شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 749نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 747نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 741نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 742نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم
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 - 791نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 791نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 792سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 793سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 794سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 799سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 799سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 797سنيه هانم السيد عوض شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 791محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 792محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 791محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 791محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 792محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 793محمد سعد السعيد البيومى شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 794نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 799نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 799نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 797نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 791نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 792نيفين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 24113

 - 771نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 771نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 772نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 773نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم
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 - 774نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 779نرمين محمد امين فتحي جبر شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 779اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 777اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 771فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 772فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 711محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 711محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 712فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 713فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 714محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 719محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 719محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 717محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 711محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 712محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 721محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 721محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 722اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 723اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 724محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 729محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 729اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 727اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131
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 - 721فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 722فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 111اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 111اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 112فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 113فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 114محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 119محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 119فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 117فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 111محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 112محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 111محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 111محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 112محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 113محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 114محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 119محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 119اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 117اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 111محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 112محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 121اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131

 - 121اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :

برقم 91131
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 - 122فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 123فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركه  ،تاريخ 21111111 :
91131

برقم

 - 124اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 129اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 129فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 127فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 121محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 122محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 131فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 131فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 132محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
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عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 133محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 134محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 139محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 139محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 137محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 131محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 132محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 141اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 141اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 142محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
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عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 143محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 144اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 149اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 149فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 147فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 141اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 142اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 192محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
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عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 193محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 194فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 199فراج جمال عبد العظيم مصطفى شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 199محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 197محمد احمد احمد مسعد حسن شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 192محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191محمد احمد احمد مسعد حسن توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 192محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
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عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 193محمد ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 194اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 199اشرف ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 199محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 197محمد ابراهيم احمد ابراهيم شركة تضامن مدير و شريك يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 191اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 192اشرف ابراهيم احمد ابراهيم توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه امام
الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على كافه
عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 171فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 171فراج جمال عبد العظيم مصطفى توصية بسيطة شريك موصى يكون حق االداره والتوقيع على كافه تعامالت الشركه
امام الغير وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه واالفراد وامام البنوك وفتح الحسابات بالبنوك والتعامل من الشركه على
كافه عقود الشراء االبتدائيه والتهائيه باسم ولصلح الشركه للعقارات والمنقوالت امام كافه الجهات وامام الشهر العقارى والتوثيق
للشركيكين مجتمعيين اومنفرديين  ،تاريخ  21111111 :برقم 91131
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 - 172ثريا حامد طلبه صقر توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111112 :
21712

برقم

 - 173محمد ايهاب محمد لهيطه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111112 :
21712

برقم

 - 174ثريا حامد طلبه صقر توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
21712

برقم

 - 179محمد ايهاب محمد لهيطه توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
21712

برقم

 - 179سهام محمد السيد عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 27724

 - 177سهام محمد السيد عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 27724

 - 171وليد محمد السعيد السيد احمد الزغبى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
27724

برقم

 - 172وليد محمد السعيد السيد احمد الزغبى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
27724

برقم

 - 111سهام محمد السيد عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 27724
 - 111سهام محمد السيد عبد العزيز توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 27724
 - 112وليد محمد السعيد السيد احمد الزغبى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 27724
 - 113وليد محمد السعيد السيد احمد الزغبى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 27724
 - 114عاطف فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111113 :

برقم 34177

 - 119عاطف فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111113 :

برقم 34177

 - 119اميل فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111113 :

برقم 34177

 - 117اميل فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111113 :

برقم 34177

 - 111عاطف فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111113 :
34177

برقم

 - 112عاطف فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111113 :
34177

برقم

 - 121اميل فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111113 :
34177
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 - 121اميل فؤاد شكر هللا توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111113 :
34177
 - 122محمد عبد الفتاخ محمد عساف شركة مساهمة مدير فرع اعتبارا من  ، 7/1/2119تاريخ 21111114 :
13797

برقم

برقم

 - 123حسن سعيد سليمان علي شركة تضامن شريك متضامن له حق االقتراض والرهن عن الشركه وله حق االدارة والتوقيع
عن فرعى الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 124محمد سعيد سليمان علي سليمان شركة تضامن شريك متضامن له حق االقتراض والرهن عن الشركه وله حق االدارة
والتوقيع عن فرعى الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 129سعيد سليمان علي سليمان قرع شركة تضامن مدير و شريك له حق االقتراض والرهن عن الشركه وله حق االدارة
والتوقيع عن فرعى الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 129حسن سعيد سليمان علي شركة تضامن شريك متضامن لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين عن فرعى
الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 127محمد سعيد سليمان علي سليمان شركة تضامن شريك متضامن لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين عن
فرعى الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 121سعيد سليمان علي سليمان قرع شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين عن فرعى
الشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 122حسن سعيد سليمان علي شركة تضامن شريك متضامن له وحده حق االدارة والتوقيع منفردا عن المركز الرئيسى للشركة
 ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 211محمد سعيد سليمان علي سليمان شركة تضامن شريك متضامن له وحده حق االدارة والتوقيع منفردا عن المركز الرئيسى
للشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 211سعيد سليمان علي سليمان قرع شركة تضامن مدير و شريك له وحده حق االدارة والتوقيع منفردا عن المركز الرئيسى
للشركة  ،تاريخ  21111119 :برقم 42791
 - 212محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 213محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 214مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 219مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 219اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 217اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم
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 - 211اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 212اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 211هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 211هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 212هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 213هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 214محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 219محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 219مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 217مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111119 :
31111

برقم

 - 211محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 212محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 221مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 221مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 222اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 223اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 224اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 229اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 229هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 227هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 221هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111
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 - 222هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 231محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 231محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 232مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 233مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركه  ،تاريخ 21111119 :

برقم 31111

 - 234محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 239محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 239مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 237مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 231اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 232اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 241اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 241اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 242هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111119 :
برقم 31111
 - 243هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111119 :
برقم 31111
 - 244هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111119 :
برقم 31111
 - 249هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ 21111119 :
برقم 31111
 - 249محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 247محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
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 - 241مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 242مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 291محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 291محمد محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 292مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 293مجدى محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 294اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 299اسامه محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 299اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 297اسامه محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 291هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 292هشام محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 291هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 291هشام محمد محمد يوسف توصية بسيطة مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 292محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 293محمد محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 294مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
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 - 299مجدى محمد محمد يوسف شركة تضامن مدير و شريك ولهم االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين  ،تاريخ :
 21111119برقم 31111
 - 299عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 297عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 291عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 292عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 271عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 271عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 272عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 273عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 274عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 279عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 279عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 277عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 271عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 272عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 211عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 211عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
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 - 212عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 213عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 214عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 219عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 219عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 217عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 211عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 212عصام نصر موسى المناوى توصية بسيطة مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 221عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 221عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 222عصام نصر موسى المناوى شركة تضامن مدير و شريك له االدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام كافه الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.وله حق االقتراض واالستدانه من البنوك  ،تاريخ  21111119 :برقم 19749
 - 223محمد طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
33242

برقم

 - 224محمد طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
33242

برقم

 - 229وجيده طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 33242
 - 229وجيده طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111111 :
برقم 33242
 - 227محمد طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك عدلت صفتها الى شريكة موصية  ،تاريخ 21111111 :
33242

برقم

 - 221محمد طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك عدلت صفتها الى شريكة موصية  ،تاريخ 21111111 :
33242

برقم
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 - 222وجيده طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك عدلت صفتها الى شريكة موصية  ،تاريخ 21111111 :
برقم 33242
 - 1111وجيده طه ابراهيم حماد توصية بسيطة مدير و شريك عدلت صفتها الى شريكة موصية  ،تاريخ 21111111 :
برقم 33242
 - 1111رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1112رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1113رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1114رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1119رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1119مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1117مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1111مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1112مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1111مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك متضامن وله حق االداره
والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ  21111112 :برقم 22122
 - 1111رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ :
 21111112برقم 22122
 - 1112رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ :
 21111112برقم 22122
 - 1113رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ :
 21111112برقم 22122
 - 1114رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ :
 21111112برقم 22122
 - 1119رفيق منير لبيب عيسي منصور توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ :
 21111112برقم 22122
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 - 1119مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ
 21111112 :برقم 22122
 - 1117مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ
 21111112 :برقم 22122
 - 1111مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ
 21111112 :برقم 22122
 - 1112مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ
 21111112 :برقم 22122
 - 1121مني وجدي غطاس عقيده غطاس توصية بسيطة مدير و شريك ولهم حق االداره والتوقيع مجتمعيين اومنفردين  ،تاريخ
 21111112 :برقم 22122
 - 1121احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1123احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1124احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1127منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1131اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1131كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1132كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم
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 - 1133محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1134محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1139ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1139ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1137محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1131محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1132مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1141مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1141نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1142نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1143شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1144شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1149احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1149احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1147عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1141عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1142محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1191محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1191بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1192بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771
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 - 1193احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1194احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1199احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1199احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1197طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1191طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1192منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
 - 1191منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
 - 1191اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1192اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1193كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1194كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1199محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1199محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1197ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1191ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1192محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
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 - 1171محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
 - 1171مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1172مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1173نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1174نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1179شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1179شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1177احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1171احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1172عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
 - 1111عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
برقم 22771
 - 1111محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1112محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ :
 21111112برقم 22771
 - 1113بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1114بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1119احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1119احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم
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 - 1117احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1112طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1123اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1124اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1127محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1112محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1113مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1114مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771
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 - 1119نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1119نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1117شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1112احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1112عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1113محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1114محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1119بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1119بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1117احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1111احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1112احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121احمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122طارق عبد الحليم عبد الحليم عبده يوسف توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم
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 - 1123منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1124منى عبده عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1129اسالم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1127كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1121كريم محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1122محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1131محمد عبد الحليم عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1131ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1132ايمان محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1133محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1134محمد محمد عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1139مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1139مها خليل على خليل توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1137نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1131نجالء محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1132شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1141شيرين محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم
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 - 1141احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1142احمد محمد متولى محمد الشربينى توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1143عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1144عبير عبد الحليم يوسف غنيم توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1149محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1149محمد احمد مجدى عبده عبد الحليم يوسف توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :
22771

برقم

 - 1147بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1141بدر احمد محمود المر توصية بسيطة شريك متضامن خروج للوفاة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22771

 - 1142ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1191ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1191ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1192ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1193ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1194ايهاب عبد العال عبد الباقى صالح شركة مساهمة مدير فرع مدير مسئول لشركه بورسعيد للسياحه  ،تاريخ :
 21111121برقم 24141
 - 1199ممدوح رزق علي سكرانه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه ومن ادارتها  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1199ممدوح رزق علي سكرانه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه ومن ادارتها  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1197فهيمه محمود طلعت كامل السيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه ومن ادارتها  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1191فهيمه محمود طلعت كامل السيد توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه ومن ادارتها  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
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 - 1192ممدوح رزق علي سكرانه توصية بسيطة مدير و شريك له وحده االداره و التوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1191ممدوح رزق علي سكرانه توصية بسيطة مدير و شريك له وحده االداره و التوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1191فهيمه محمود طلعت كامل السيد توصية بسيطة مدير و شريك له وحده االداره و التوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1192فهيمه محمود طلعت كامل السيد توصية بسيطة مدير و شريك له وحده االداره و التوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 32913
 - 1193ممدوح السيد محمد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111121 :
22213

برقم

 - 1194ممدوح السيد محمد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111121 :
22213

برقم

 - 1199محمد ممدوح السيد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111121 :
22213

برقم

 - 1199محمد ممدوح السيد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركه للوفاه  ،تاريخ 21111121 :
22213

برقم

 - 1197محمد مصطفى السيد مصطفى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111121 :
37279

برقم

 - 1191محمد مصطفى السيد مصطفى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111121 :
37279

برقم

 - 1192هيام على مصطفى حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 37279

 - 1171هيام على مصطفى حسن توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 37279

 - 1171محمد مصطفى السيد مصطفى توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 37279
 - 1172محمد مصطفى السيد مصطفى توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 37279
 - 1173هيام على مصطفى حسن توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111121 :
37279

برقم

 - 1174هيام على مصطفى حسن توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111121 :
37279

برقم

 - 1179ممدوح السيد محمد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 22213
 - 1179ممدوح السيد محمد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 22213
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 - 1177محمد ممدوح السيد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 22213
 - 1171محمد ممدوح السيد الجبرى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االدارة والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 22213
 - 1172فوقيه
27121

طه حجازى مردان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111121 :

برقم

 - 1111فوقيه
27121

طه حجازى مردان توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111121 :

برقم

 - 1111مجدى محمود محمد الطناحى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111121 :
27121

برقم

 - 1112مجدى محمود محمد الطناحى توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاتها  ،تاريخ 21111121 :
27121

برقم

 - 1113فوقيه
برقم 27121

طه حجازى مردان توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :

 - 1114فوقيه
برقم 27121

طه حجازى مردان توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :

 - 1119مجدى محمود محمد الطناحى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 27121
 - 1119مجدى محمود محمد الطناحى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111121 :
برقم 27121
 - 1117زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1111زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1112زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1121زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1121مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1122مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1123مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1124مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم
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 - 1129مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1129مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1127مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1121مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1122زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1211زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1211زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1212زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك خروج من الشركة لوفاته  ،تاريخ 21111129 :

برقم 34927

 - 1213زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1214زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1219زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1219زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1217مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1211مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1212مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1211مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1211مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1212مروه زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
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 - 1213مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1214مروه زكريا السيد عويضه شركة تضامن مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
برقم 34927
 - 1219زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1219زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1217زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1211زكريا السيد عويضه توصية بسيطة مدير و شريك لها حق االداره والتوقيع منفردة  ،تاريخ 21111129 :
34927

برقم

 - 1212سعاد محمد حسن البوصيلى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1221على ابراهيم احمد الشولى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1221سعاد محمد حسن البوصيلى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1222على ابراهيم احمد الشولى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1223سعاد محمد حسن البوصيلى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1224على ابراهيم احمد الشولى شركة تضامن مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1229سعاد محمد حسن البوصيلى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1229على ابراهيم احمد الشولى توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين وحق التعاقد
واالقتراض من البنوك باسم الشركة  ،تاريخ  21111129 :برقم 97711
 - 1227محمد السيد حافظ عوض شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111129 :

برقم 41119

 - 1221محمد السيد حافظ عوض شركة تضامن مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 21111129 :

برقم 41119

 - 1222احمد السيد حسين الجيزى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111129 :

برقم 12221

 - 1231عادل عبد الملك احمد الموافى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111129 :
 - 1231احمد السيد حسين الجيزى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111129 :
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 - 1232عادل عبد الملك احمد الموافى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111129 :

برقم 12221

 - 1233احمد السيد حسين الجيزى شركة تضامن مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111129 :
12221

برقم

 - 1234عادل عبد الملك احمد الموافى شركة تضامن مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111129 :
برقم 12221
 - 1239احمد السيد حسين الجيزى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111129 :
12221

برقم

 - 1239عادل عبد الملك احمد الموافى توصية بسيطة مدير و شريك له حق االداره والتوقيع منفردا  ،تاريخ 21111129 :
برقم 12221
 - 1237عالء الدين رفعت عيسى محمد عبد الرحيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين
 ،تاريخ  21111127 :برقم 32223
 - 1231رفعت عيسي محمد عبد الرحيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111127برقم 32223
 - 1232عالء الدين رفعت عيسى محمد عبد الرحيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين
 ،تاريخ  21111127 :برقم 32223
 - 1241رفعت عيسي محمد عبد الرحيم توصية بسيطة مدير و شريك لهما حق االدارة والتوقيع مجتمين او منفردين  ،تاريخ :
 21111127برقم 32223
 - 1241جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1242جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1243جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1244جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1249السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1249السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1247السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1241السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1242حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1291حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1291حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712
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 - 1292حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1293جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1294جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1299جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1299جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 1297السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1291السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1292السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1291السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1291حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1292حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1293حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1294حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك خروج للوفاة  ،تاريخ 21111121 :

برقم 32712

 - 1299جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1299جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1297جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1291جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1292السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1271السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1271السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
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 - 1272السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1273حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1274حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1279حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1279حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1277جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1271جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1272جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1211جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1211السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1212السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1213السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1214السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1219حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1219حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1217حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1211حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
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 - 1212جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1221جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1221جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1222جمال عبد الناصر غريب الشعباني توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1223السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1224السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1229السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1229السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1227حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1221حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1222حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1311حسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1311جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1312جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1313جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1314جمال عبد الناصر غريب الشعباني شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل
فى مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1319السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
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 - 1319السيد محمد محمد موافى شركة تضامن مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1317السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1311السيد محمد محمد موافى توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى مواجهة
البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1312حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1311حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1311حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
 - 1312حسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة مدير و شريك لهما االدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين بالتعامل فى
مواجهة البنوك وكافة جهات التعامل واالجراءات المرتبطة والمتعلقة بذلك  ،تاريخ  21111121 :برقم 32712
ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1غندور اوتو لالستيراد توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111114 :

برقم 91973

 - 2وائل مصطفى غندور وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111114 :

برقم 91973

 - 3بدريه متولي السيد نور وشركاها توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :

برقم 47149

 - 4مى مسعد رفاعى محمد وشركاها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 9عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 9يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 7اسالم عبد المنعم وشريكة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 1مى مسعد رفاعى محمد وشركاها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294
 - 2عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294
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 - 11يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :
42294
 - 11اسالم عبد المنعم وشريكة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 42294

 - 12مى مسعد رفاعى محمد وشركاها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 13عبد المنعم علي عبد النعيم وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 14يوسف احمد يوسف قرشى وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111119 :
42294

برقم

 - 19اسالم عبد المنعم وشريكة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111119 :

برقم 42294

 - 19محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 17اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719

برقم

برقم

 - 11شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719
 - 12محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 21محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 21اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719

برقم

برقم

 - 22شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719
 - 23محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 24محمد محمد علي وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 29اسالم محمد محمد علي و شركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111117 :
23719

برقم

برقم

 - 29شركة اسالم محمد محمد على وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111117 :
23719
 - 27محمد محمد على وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 21محمد محمد علي وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم 23719

 - 22اسالم محمد محمد علي و شركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719
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 - 31شركة اسالم محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :
23719
 - 31محمد محمد على وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111117 :

برقم

برقم 23719

 - 32شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 33عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 34شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 39شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 39عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 37شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 31شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 32عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 41شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 41شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 42عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 43شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 44شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 49عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
29292

برقم

 - 49شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
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 - 47شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
برقم

 - 41عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
29292
 - 42شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 91امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 91امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 92محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 93مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 94شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 99الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم 24113

 - 99امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 97امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 91محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 92مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 91شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 91الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم 24113

 - 92امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 93امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 94محمد امين فتحي جبر وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
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برقم

 - 99مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 99شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 97الكابتن للطوب االسمنتى شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 24113

 - 91امال عيد ابراهيم البهلوان وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 92امال عيد ابراهيم البهلوان وشركاها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

 - 71محمد امين فتحي جبر وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
24113

برقم

برقم

 - 71مكتب بورسعيد للمقاوالت واالستيراد توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 72شركه بورسعيد لالستيراد ومواد البناء توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
24113
 - 73الكابتن للطوب االسمنتى توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 24113

 - 74شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 79شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 91131
 - 79شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة ،
تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 77شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 91131
 - 71شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكه فراج جمال عبد العظيم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،
تاريخ  21111111 :برقم 91131
 - 72شركة محمد ابراهيم احمد ابراهيم وشريكيه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111111 :
برقم 91131
 - 11محمد فاروق عبد الرحمن الزيات وشريكته توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111111 :
برقم 41799
 - 11خليل سليمان وشريكته توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111113 :
 - 12سعيد سليمان وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111119 :
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 - 13محمد جمال شعبان وشريكه مازن جمال شعبان لالستيراد والتصدير وتجاره المالبس شركة تضامن ملخص ومشهر عنه
شركة تضامن  ،تاريخ  21111112 :برقم 49914
 - 14مجدى لبيب عيسى منصور وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
22122
 - 19مني وجدي غطاس و شريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22122

 - 19رفيق منير لبيب عيسي و شركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
22122
 - 17منير لبيب عيسى وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :

برقم

برقم

برقم 22122

 - 11منى وجدى غطاس وشركائها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 22122

 - 12ثروت محمد ابراهيم وشركاءه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :
42123

برقم

 - 21ثروت محمد ابراهيم وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 42123

 - 21ثروت محمد ابراهيم وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111112 :

برقم 42123

 - 22محمد محمد احمد ابو زيد و شريكه حسن محمد احمد ابو زيد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111122برقم 31222
برقم

 - 23شركة اوالد درة للتجارة واالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111129 :
41979

 - 24محمد محمد محمد دره وشريكه احمد محمد محمد دره شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111129برقم 41979
 - 29شركه الموافى والجيزى للتجارة شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111129 :
12221

برقم

 - 29شركه الموافى والجيزى للتجارة توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111129 :
12221

برقم

 - 27عماد الشعبانى وشريكه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111129 :

برقم 29992

 - 21عماد الشعبانى وشيخ العرب الحسينى لالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111129 :
برقم 29992
 - 22عماد وعالء الشعبانى لالستيراد شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111129 :
29992
 - 111عماد الشعبانى وشريكه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 29992

 - 111عماد الشعبانى وشيخ العرب الحسينى لالستيراد توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111129برقم 29992
 - 112عماد وعالء الشعبانى لالستيراد توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111129 :
29992
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 - 113رفعت عيسي و شركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111127 :

برقم 32223
برقم

 - 114داليا سمير محمد عشعش وشريكها توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
44231

 - 119على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 119شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 117على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 111شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 112على احمد محمد احمد عبد العزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 111شركة احمد محمد احمد عبدالعزيز وشركاه توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
برقم 39391
 - 111جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ
 21111121 :برقم 32712
 - 112جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 113جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111121برقم 32712
 - 114السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده توصية بسيطة ملخص ومشهر عنه توصية بسيطة  ،تاريخ :
 21111121برقم 32712
 - 119جمال الشعباني و حسن البنا و عوض عبد الخالق و شركائهم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111121برقم 32712
 - 119جمال الشعباني وحسن البنا وشركائهم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ 21111121 :
32712

برقم

 - 117جمال الشعبانى والسيد موافى وحسن البنا وشركاهم شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111121برقم 32712
 - 111السيد محمد محمد موافى وحسن البنا ابراهيم محمد عبده شركة تضامن ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  ،تاريخ :
 21111121برقم 32712
ــــــــــــــــــــــ
األحكام
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ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1حسن على حسن ابو طالب ج 22/11/2111-ويجدد فى  ، 11323 21/1/2123تاريخ 21111111 :
22194
 - 2ابراهيم عوض
21711

برقم

ابو الغيط على ج 4/11/2117-ويجدد فى  ، 11319 3/11/2122تاريخ 21111111 :

برقم

 - 3البسطويس البسطويس البسطويس مازن ج 27/4/2111-سارى حتى  ، 11321 29/4/2123تاريخ 21111111 :
94791
 - 4سهير السيد علي مرشد ج ، 11321 13/9/2112-تاريخ 21111111 :

برقم 42173

 - 9سهير السيد علي مرشد ج 12/9/2114-سارى حتى  ، 11322 11/9/2112تاريخ 21111111 :

برقم 42173

 - 9ماجده على حسن السيد يوسف ج 31/11/2117-ويجدد فى  ، 11379 31/11/2122تاريخ 21111111 :
91192

برقم

 - 7اسامة محمد محمد سليمان لواش ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11311 22/4/2123تاريخ 21111111 :
94911

برقم

 - 1محمود محمود السيد الفقى ج 22/11/2111-ويجدد فى  ، 11319 21/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 22141

 - 2مسعد محمد على السيد منصور ج 2/2/2111-سارى حتى  ، 11322 1/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 92111

 - 11هبه ابراهيم احمد رمضان مصطفى ج 1/9/2111-ويجدد فى  ، 11373 31/4/2123تاريخ 21111111 :
99293
 - 11نفين مصطفى ابراهيم النوسانى ج 22/4/2111-ويجد فى  ، 11313 21/4/2123تاريخ 21111111 :
94221
 - 12ابراهيم احمد حسن ابو مايلة

 ، 11312تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم

برقم 41412

 - 13وائل مهنى مالونه عبد المسيح ج 11/1/2117-سارى حتى  ، 11422 11/1/2122تاريخ 21111114 :
41491
 - 14علياء ياسين محمد عبد العال ج 17/4/2111-ويجدد فى  ، 11412 19/4/2123تاريخ 21111114 :
 - 19عمرو محمد عبد الرؤوف ج 9/11/2111-سارى حتى  ، 11417 9/11/2123تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 93422
برقم 41113

 - 19نعيمه عبد الرحمن ابراهيم على الشابورى ج 12/1/2111-سارى حتى  ، 11422 11/1/2123تاريخ 21111114 :
برقم 92221
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 - 17سها على مسعد على عليوه ج ، 11433 17/2/2119-تاريخ 21111114 :

برقم 37132

 - 11سها على مسعد على عليوه ج ، 11434 19/2/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 37132
برقم 37132

 - 12سها على مسعد على عليوه ج 19/2/2119-سارى حتى  ، 11439 14/2/2121تاريخ 21111114 :

برقم

 - 21السيد خضر محمد ابو عاصى ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11411 22/4/2123تاريخ 21111114 :
94111
 - 21جمال محمد الزيدي عبده ج 11/11/2119-ويجدد قى  ، 11429 2/11/2121تاريخ 21111114 :

برقم 47173

 - 22السيد محمد الحديدى على ج 2/12/2111-سارى حتى  ، 11412 1/12/2123تاريخ 21111114 :

برقم 29123

 - 23حسام محمد محسن محمد مصطفى ج 14/1/2117-سارى حتى  ، 11431 13/1/2122تاريخ 21111114 :
41919
 - 24رضا محمد احمد عبد هللا ج 2/2/2117-سارى حتى  ، 11419 1/2/2122تاريخ 21111114 :
 - 29محمد مصطفى خطاب عيسى النجار ج ، 11437 9/21/21171-تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 41297

برقم 42111

 - 29معتز عادل محمد محمد ابو المجد ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11412 11/9/2123تاريخ 21111114 :
99121
 - 27السعيد عبد الحليم جعفر ج 4/3/2114-سارى حتى  ، 11412 3/3/2112تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 31231

 - 21غاده مسعد احمد شبانه ج 13/9/2111-سارى حتى  ، 11421 12/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 99399

 - 22طارق احمد اسماعيل الشناوى ج 19/4/2111-سارى حتى  ، 11417 19/4/2123تاريخ 21111114 :
93439

برقم

 - 31سناء ابراهيم محمد البلتاجى احمد ج 2/2/2111-سارى حتى  ، 11411 1/2/2123تاريخ 21111114 :
92111

برقم

 - 31معاذ محمد السيد محمد فليه ج 19/1/2111-ويجدد فى  ، 11432 19/1/2123تاريخ 21111114 :

برقم 92491
برقم 94914

 - 32مروه فؤاد حسن محمد المر ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11411 22/4/2123تاريخ 21111114 :
 - 33فريد ابراهيم ابراهيم سالم ج 22/11/2111-سارى حتى  ، 11413 21/11/2123تاريخ 21111114 :
22192

برقم

 - 34نعمات احمد عبد الموجود احمد ج 31/3/2111-سارى حتى  ، 11431 22/3/2123تاريخ 21111114 :
93221

برقم

 - 39نادره توكل احمد حسن شاهين ج ، 11492 12/2/2111-تاريخ 21111119 :

برقم 92119

 - 39السيد العربى السعيد حسن زقزوق ج 21/2/2119-ويجدد فى  ، 11442 21/2/2121تاريخ 21111119 :
11493

برقم

 - 37وليد محمد عبد العزيز الصفتى ج 17/11/2117-ويجدد فى  ، 11444 19/11/2122تاريخ 21111119 :
91397

برقم

 - 31سميه احمد التقى فارس على ج 21/9/2111-ويجدد فى  ، 11497 12/9/2123تاريخ 21111119 :
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برقم 21274

 - 32ايناس السيد عبد الجواد السيد ج 3/1/2119-ويجدد فى  ، 11499 2/1/2121تاريخ 21111119 :
 - 41سوالفا فاروق عبده اسماعيل ج 13/9/2111-ويجدد فى  ، 11443 12/9/2123تاريخ 21111119 :
 - 41عمرو حسين احمد السيد ج 1/9/2111-ويجدد فى  ، 41711 31/4/2123تاريخ 21111119 :
 - 42لهيطه للتجاره ج 4/12/2117-ويجدد فى  ، 11491 3/12/2122تاريخ 21111119 :

برقم 99329

برقم 99111

برقم 21191

 - 43عفاف ابراهيم محمود العبيدى ج 19/1/2111-ويجدد فى  ، 11497 14/1/2123تاريخ 21111119 :
 - 44خالد سالم حجازى سالم ج 12/9/2119-ويجدد فى  ، 11449 11/9/2121تاريخ 21111119 :

برقم 92329

برقم 37411

 - 49ناريمان حسن على ابو ريده ج 31/3/2111-ويجدد فى  ، 11499 22/3/2123تاريخ 21111119 :
 - 49جليله عبد الفتاح الزينى ج 9/1/2119-ويجدد فى  ، 11494 4/1/2121تاريخ 21111119 :

برقم 93224

برقم 21279

 - 47محمد رجب السيد مصطفى حواتر ج 1/9/2111-ويجدد فى  ، 11499 7/9/2123تاريخ 21111119 :
99771
 - 41انيس محمد مصطفي الغطاس ج 4/9/2111-ويجدد فى  ، 11447 3/9/2123تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 41271

 - 42كريم محمدمحمد احمد الوصيفى ج 31/11/2117-ويجدد فى  ، 11472 31/11/2122تاريخ 21111119 :
91193
 - 91ليلى السيد

الشمخه ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11492 22/4/2123تاريخ 21111119 :

 - 91ليلى السيد الشيخة ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11492 22/4/2123تاريخ 21111119 :
 - 92فاطمه عبد الجواد زين الدين احمد ج ، 11474 23/7/2119-تاريخ 21111119 :

برقم 12971

برقم 12971

برقم 31199

 - 93حبيبه محمد احمد جبر ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11479 29/9/2123تاريخ 21111119 :
 - 94محمد شلبى ج 11/3/2111-سارى حتى  ، 11919 11/3/2123تاريخ 21111119 :

برقم 97149

برقم 22191

 - 99اشرف محمد فخرى محمد ج11/4/2111-سارى حتى  ، 11913 2/4/2123تاريخ 21111119 :

برقم 93321

 - 99سعاد فريد محمد داود خضير ج 27/11/2111-سارى حتى  ، 11917 29/11/2123تاريخ 21111119 :
41124
 - 97فكرى المتولى ج 29/1/2111-سارى حتى  ، 11419 24/1/2123تاريخ 21111119 :

 - 92دعاء ابراهيم ابراهيم احمد ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11411 11/9/2123تاريخ 21111119 :
 - 91السيد مصطفى الدنف

برقم

برقم 22147

 - 91ريهام السيد محمد احمد الصباغ ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11427 21/4/2123تاريخ 21111119 :
93742

 ، 11424تاريخ 21111119 :

برقم

برقم

برقم 99171

برقم 24111

 - 91احمد عمر عسران احمد ج 9/12/2117-سارى حتى  ، 11412 4/12/2122تاريخ 21111119 :

برقم 91224

 - 92محمد على هريدى على ج 29/2/2117-سارى حتى  ، 11421 24/2/2122تاريخ 21111119 :

برقم 42442

 - 93سها ستايل ج 21/3/2119-ويجدد فى  ، 11429 12/3/2121تاريخ 21111119 :

برقم 32317
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 - 94عبد الفتاح

اسماعيل ج ، 1199 9/1/2119-تاريخ 21111119 :

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة
برقم 19937
برقم 42172

 - 99نبيل فريزحبشى نخله ج 22/11/2117-سارى حتى  ، 11913 21/11/2122تاريخ 21111117 :

برقم 92229

 - 99محمود على السيد السيد عمر ج 29/2/2111-ويجدد فى  ، 11912 29/2/2123تاريخ 21111117 :

 - 97نوال طلعت ابراهيم ابراهيم العفيفى ج 22/4/2111-سارى حتى  ، 11917 21/4/2123تاريخ 21111117 :
93179
 - 91ميسرة نعيم هاشم حسن ج 11/9/2111/سارى حتى  ، 11923 11/9/2123تاريخ 21111117 :
 - 92مني سعد محمد عثمان ج ، 11911 12/1/2113-تاريخ 21111117 :

برقم

برقم 99172

برقم 41711
برقم 41711

 - 71مني سعد محمد عثمان ج 11/1/2111-سارى حتى  ، 11912 11/1/2123تاريخ 21111117 :

 - 71عبد الناصر السوداني علي مغربي ج 21/11/2114-ويجدد فى  ، 11929 12/11/2112تاريخ 21111117 :
43471
 - 72عبد هللا على رجب محمد المصرى ج 2/4/2111-سارى حتى  ، 11929 1/4/2123تاريخ 21111117 :
93319
 - 73زينب محمد عبد اللطيف ج 29/9/2111-سارى حتى  ، 11931 24/9/2123تاريخ 21111117 :

برقم

برقم 99232

 - 74ياسمين مجدى مسعد على السيسى ج 19/9/2111-سارى حتى  ، 11919 14/9/2123تاريخ 21111117 :
99932
 - 79داليا حسن محمد اللفات ج 19/12/2117-سارى حتى  ، 11997 19/12/2122تاريخ 21111111 :
 - 79طاهر محمد قاسم اسماعيل ج 7/1/2111-ويجدد فى  ، 11937 9/1/2123تاريخ 21111111 :
 - 77علي زكريا السيد حمام ج 2/3/2111-سارى حتى  ، 11992 1/3/2123تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم 91221

برقم 41991
برقم 41271

 - 71مجاهد محمد مصطفي خاطر ج 9/2/2111-ويجدد فى  ، 11993 4/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 41749

 - 72محمد عزت محمد عاشور ج 19/11/2117-ويجدد فى  ، 11941 19/11/2122تاريخ 21111111 :
34991

برقم

 - 11شرين ابو الفضل عبد الرحيم عبد اللطيف ج 22/4/2111-ويجدد فى  ، 11991 21/4/2123تاريخ 21111111 :
برقم 93297
 - 11محمد عزت محمد عاشور ج 19/1/2117-ويجدد فى  ، 11941 19/1/2122تاريخ 21111111 :
 - 12على المطرى ج 1/2/2111-سارى حتى  ، 11994 7/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 34991

برقم 39424

 - 13علي علي المطري للتجاره واالستيراد والتصدير ج 1/2/2111-سارى حتى  ، 11994 7/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 39424
 - 14سناء صديق عبده ميدان ج 22/4/2111-سارى حتى  ، 11992 21/4/2123تاريخ 21111111 :

برقم 93133

 - 19داليا جمال فهمى ابراهيم الغيطانى ج 22/9/2111-سارى حتى  ، 11934 21/9/2123تاريخ 21111111 :
97232
 - 19هيثم محمد عباس محمد على ج 13/4/2111-سارى حتى  ، 2111 12/4/2123تاريخ 21111112 :
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برقم 99419

 - 17حسنى على حسن فرج فرج ج 19/9/2111-سارى حتى  ، 11913 14/9/2123تاريخ 21111111 :

برقم 23143

 - 11شربف فواد السيد قامش ج 31/11/2111-ويجدد فى  ، 11979 22/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم

 - 12سعده الشوادفى محمد الالوندى ج 21/11/2117-سارى حتى  ، 11971 21/11/2122تاريخ 21111111 :
42192
 - 21محمود عبد الوارث امين حالوه ج 21/7/2117-سارى حتى  ، 11992 27/7/2122تاريخ 21111111 :
41299
 - 21امل محمد محمد محمود ج 12/3/2111-سارى حتى  ، 11971 11/3/2123تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 93111

 - 22محسن حسين احمد حسين ج 7/12/2111-سارى حتى  ، 11979 9/12/2123تاريخ 21111111 :

برقم 42112

 - 23محبات حامد احمد حماده ج 23/3/2111-سارى حتى  ، 11977 22/3/2123تاريخ 21111111 :

برقم 93119

 - 24ايمان حسين حسين الهوارى ج 21/4/21111-سارى حتى  ، 11974 12/4/2123تاريخ 21111111 :
93999

برقم

 - 29محمد مجاهد عبد المعطى يونس ج 9/2/2111-سارى حتى  ، 11919 4/2/2123تاريخ 21111111 :
92719

برقم

 - 29خالد منازع سلطان مهران ج 11/11/2111-ويجدد فى  ، 11921 2//11/2123تاريخ 21111111 :
 - 27عبد الرحمن رزق حسن على ج 1/9/2111-سارى حتى  ، 11927 7/9/2123تاريخ 21111111 :
 - 21محمد محمد طه سرحان ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11929 29/9/2123تاريخ 21111111 :
 - 22سميره عبد الحميد محمد سليم ج ، 11921 24/9/2111-تاريخ 21111111 :
 - 111سميره عبد الحميد محمد سليم ج ، 11922 23/9/2119-تاريخ 21111111 :

برقم 41231
برقم 99297
برقم 41317

برقم 44914
برقم 44914

 - 111احمد السيد كمال محمد الغبارى ج 13/4/2111-سارى حتى  ، 11911 12/4/2123تاريخ 21111111 :
93391
 - 112السيد محمد الكيالنى ج 14/11/2111-ويجدد فى  ، 11912 13/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 22429
برقم

 - 113خيري محمد رمضان علي ابو الفرح ج 2/11/2119-ويجدد فى  ، 11911 1/11/2121تاريخ 21111111 :
47317
 - 114منى يحيى على عثمان عبد الرحمن ج 21/11/2117-ويجدد فى  ، 11914 21/11/2122تاريخ 21111111 :
42142
 - 119امينه السيد مصطفى سالمه ج ، 11911 14/9/2113-تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 29172

 - 119امينه السيد مصطفى سالمه ج 13/9/2111-سارى حتى  ، 11912 12/9/2123تاريخ 21111111 :
29172
 - 117عبد الرحمن امين دياب ج 13/7/2111-سارى حتى  ، 11931 12/7/2123تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 22929

 - 111عبد الرحمان امين دياب مصطفى ج 13/7/2111-سارى حتى  ، 11931 12/7/2123تاريخ 21111112 :
22929
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 - 112زينب
33979

المغاورى ابر اهيم جاد هللا ج 21/2/2111-سارى  ، 11934 27/2/2123تاريخ 21111112 :

 - 111ريهام محمد السيد حموده ج ، 11941 21/11/2119-تاريخ 21111112 :

برقم 31197

 - 111ريهام محمد السيد حموده ج ، 11941 21/11/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 31197

 - 112ريهام محمد السيد حموده ج 12/11/2119-سارى حتى  ، 11941 11/11/2121تاريخ 21111112 :
31197

برقم

 - 113ابراهيم مسعد ابراهيم سعودى ج 22/2/2111-سارى حتى  ، 11949 21/2/2123تاريخ 21111112 :
22794
 - 114السيد احمد السيد احمد كمون ج 9/1/2119-سارى حتى  ، 11937 4/1/2121تاريخ 21111112 :
 - 119دينا عادل على محمد عبده ج 7/9/2111-سارى حتى  ، 11919 9/9/2123تاريخ 21111112 :
 - 119سعاد عوض الشموتى ج ، 11922 1/1/2113-تاريخ 21111112 :

برقم

برقم

برقم 43773
برقم 99912

برقم 22927
برقم 22927

 - 117سعاد عوض الشموتى ج 31/7/2111-سارى حتى  ، 11923 31/7/2123تاريخ 21111112 :

 - 111نهله فتحى عبد الرحمن مسعود ج 19/4/2111-سارى حتى  ، 11931 19/4/2123تاريخ 21111112 :
93447

برقم

 - 112محمود محمد ابراهيم الجبرونى ج 1/3/2117-سارى حتى  ، 11933 21/2/2122تاريخ 21111112 :
21297

برقم

 - 121رزق رزق عبده السيد جمعه ج ، 11921 11/1/2119-تاريخ 21111112 :

برقم 41113

 - 121رانيا محمد السيد زغلول ج 22/11/2117-سارى حتى  ، 11924 21/11/2122تاريخ 21111112 :
91114
 - 122عال ابراهيم عيد ابراهيم ورد ج 4/9/2111سارى حتى  ، 11913 3/9/2123تاريخ 21111112 :
 - 123محمد احمد محمد السيد خليل ج 7/9/2111-سارى حتى  ، 11944 9/9/2123تاريخ 21111112 :
 - 124سهام محمود محمد سليم ج 29/3/2111-سارى حتى  ، 11932 24/3/2123تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 99317
برقم 99711
برقم 93171

 - 129محمودعبداللطيف عبد الرحيم عبدالرحمن ج 11/11/2117-سارى حتى  ، 11942 2/11/2122تاريخ 21111112 :
برقم 91242
 - 129احمد محمد السيد خليل ج 7/9/2111-سارى حتى  ، 11949 9/9/2123تاريخ 21111112 :

برقم 99712

 - 127نصر الدين عبدالفتاح السيد شعالن ج 29/2/2117-ويجدد فى  ، 11939 29/2/2122تاريخ 21111112 :
42499
 - 121احمدناجح محمد محمد المصرى ج 11/11/2117-سارى حتى  ، 11999 11/11/2122تاريخ 21111113 :
91291
 - 122محمود محمد علي حسن عبد هللا ج ، 11977 29/2/2111-تاريخ 21111113 :

برقم 43217

 - 131محمود محمد علي حسن عبد هللا ج ، 11972 24/2/2119-تاريخ 21111113 :

برقم 43217
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 - 131مسعد سليمان متولي سليمان ج 17/11/2111-ويجدد فى  ، 11999 19/11/2123تاريخ 21111113 :
41293

برقم

 - 132شريهان فتحى محمد السيد شتا ج 27/4/2111-سارى حتى  ، 11999 29/4/2123تاريخ 21111113 :
94721

برقم

 - 133رشا حسين على عبد الرحمن ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11992 29/9/2123تاريخ 21111113 :
99292
 - 134سهير محمد على النجار ج 19/9/2111-سارى حتى  ، 11994 14/9/2123تاريخ 21111113 :

برقم 99921

 - 139اسامه سالمه نمر محمد سليلة ج 19/9/2111-ويجدد فى  ، 11979 14/9/2123تاريخ 21111113 :
99472
 - 139فايقه عبده حسنين ج 21/9/2111-سارى حتى  ، 11991 27/9/2123تاريخ 21111113 :

برقم

برقم

برقم 97171
برقم 42311

 - 137امل محمد على الطويل ج 24/2/2117-ويجدد فى  ، 11992 23/2/2122تاريخ 21111113 :

 - 131رنيا حسين على عبد الرحمن ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11993 29/9/2123تاريخ 21111113 :
99293
 - 132محمد زكي محمود قوره ج 9/1/2111-سارى حتى  ، 11973 9/1/2123تاريخ 21111113 :

برقم

برقم 41942
برقم 41914

 - 141محمد محمود احمد المياح ج 11/1/2111-سارى حتى  ، 11992 17/1/2123تاريخ 21111113 :

برقم

 - 141لبنى بهجت المغاورى ابراهيم االمام ج 1/2/2117-سارى حتى  ، 11979 7/2/2122تاريخ 21111113 :
42121
 - 142اميل ايوب صليب مينا ج 14/11/2111-ويجدد فى  ، 11911 13/11/2123تاريخ 21111114 :

برقم 41291

 - 143ايمان احمد احمد الكنانى ج 11/9/2111-سارلى حتى  ، 11913 11/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 99232

 - 144نهلة جالل عبد الوهاب محمد ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11924 21/4/2123تاريخ 21111114 :
93771

برقم

 - 149نانيس عبد هللا مرزوق يوسف حسن ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11719 11/9/2123تاريخ 21111114 :
99111
 - 149احمد متولىاحمدالعدوى ج 3/2/2117-ويجدد فى  ، 11911 2/2/2122تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 42121

 - 147مروه محسن محمود محمد عبده ج 17/2/2111-سارى حتى  ، 11714 19/2/2123تاريخ 21111114 :
92243

برقم

 - 141السيد محمد بدوى حال ج 12/9/2111-سارى حتى  ، 11912 11/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 99997

 - 142فاطمة مختار عبد هللا على ج 1/9/2119-سارى حتى  ، 7994 31/4/2121تاريخ 21111114 :

برقم 99211

 - 191السيد كامل محمود مرشد ج 17/7/2117-سارى حتى  ، 11719 19/7/2122تاريخ 21111114 :

برقم 23921

 - 191هانى شوقى حنين حناهللا ج 2/12/2111-سارى حتى  ، 11721 1/12/2123تاريخ 21111114 :

برقم 39747
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برقم

 - 192الهام السيد محمد ابو سالمه ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11717 22/4/2123تاريخ 21111114 :
94121

 - 193ابراهيم اسماعيل ابراهيم عثمان ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11719 22/4/2123تاريخ 21111114 :
94921
 - 194محمد عادل امام الكحكى ج 12/12/2117-سارى حتى  ، 11714 11/12/2122تاريخ 21111114 :
91499

برقم

برقم

 - 199حمدى احمد سباق عبد العال ج 11/12/2117-سارى حتى  ، 11713 2/12/2122تاريخ 21111114 :
91111

برقم

 - 199محمد السيد عبده عبدالمجيد حسن ج 13/1/2111-سارى حتى  ، 11711 12/1/2123تاريخ 21111114 :
92322

برقم

 - 197محمد قدرى حسن محمد عبد الرحيم ج 23/21114-سارى حتى  ، 2711 22/4/2123تاريخ 21111114 :
94447

برقم

برقم 21991

 - 191محمد محمد عبد العليم ج 21/1/2117-سارى حتى  ، 11712 27/1/2122تاريخ 21111114 :

 - 192حنان محمود احمد ابراهيم ج 11/12/2117-سارى حتى  ، 11911 17/12/2123تاريخ 21111114 :
91412

برقم

 - 191باسم انسى محمد محمد المصرى ج 31/11/2117-سارى حتى  ، 11912 31/11/2122تاريخ 21111114 :
91179
 - 191سكينه فاروق العوضى سليمان ج 9/2/2111-ويجدد فى  ، 11711 4/2/2123تاريخ 21111114 :

برقم 92724

 - 192ربيع شحاته عبد المتجلي سليمان ج 17/11/2119-سارى حتى  ، 11921 19/11/2121تاريخ 21111114 :
47212
 - 193احمد السيد حسين عيش ج 11/1/2111-سارى حتى  ، 2491 11/1/2123تاريخ 21111114 :
 - 194هشام محمد خليل شراره ج ، 11719 13/7/2112-تاريخ 21111114 :

برقم

برقم

برقم 39392

برقم 24939

 - 199هشام محمد خليل شراره ج 12/7/2114-سارى حتى  ، 11717 11/7/2112تاريخ 21111114 :

برقم 24939

 - 199محمد ابراهيم ابراهيم الفارسى ج 14/11/2111-ويجدد فى  ، 11919 13/11/2123تاريخ 21111114 :
41132
 - 197محمد كامل عاشور فوده ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 2122 12/4/2123تاريخ 21111114 :

برقم

برقم 93491

 - 191ايمان صابر عباس عبد القادر ج 23/12/2117-ويجدد فى  ، 11721 23/12/2122تاريخ 21111119 :
91917

برقم

 - 192ايمن رشاد عبد السالم طلبه ج 4/11/2111-ويجدد فى  ، 11729 3/11/2123تاريخ 21111119 :

برقم 29172

 - 171احمد السيد على عبد السالم ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11792 22/4/2123تاريخ 21111119 :

برقم 94441

 - 171محمد السيد عبد المولى ج ، 11791 29/7/2111-تاريخ 21111119 :

برقم 12119

 - 172احمد محمد عطا محمد عطا ج 21/4/2111-ويجدد فى  ، 11739 12/4/2123تاريخ 21111119 :

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

برقم 93919
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برقم 91393

 - 173هبه على ابراهيم محمد ج 17/11/2117-سارى حتى  ، 11921 19/11/2122تاريخ 21111119 :

برقم

 - 174حازم ياقوت السيد ابو حشيش ج 12/4/2119-سارى حتى  ، 11734 11/4/2121تاريخ 21111119 :
49191
 - 179على محمد محمود على المغربى ج 2/11/2117-ويجدد فى  ، 41747 1/11/2122تاريخ 21111119 :
42911

برقم

 - 179ابراهيم محمود ابراهيم احمد ج 23/11/2111-ويجدد فى  ، 11743 22/11/2123تاريخ 21111119 :
41271

برقم

 - 177طارق فوزى صابر محمد ابو الحسن ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11792 22/4/2123تاريخ 21111119 :
94121
 - 171هند حسن حسن العزبى ج 23/4/2111-ويجدد قى  ، 11724 22/4/2123تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 94933

 - 172ابراهيم عبده حسن عسر ج 31/3/2111-ويجدد فى  ، 11729 31/3/2123تاريخ 21111119 :

برقم 41191

 - 111جيهان عربى بغداد حمزة ج 22/9/2111-ويجدد فى  ، 11722 21/9/2123تاريخ 21111119 :

برقم 99147

 - 111اميمه السيد ابراهيم محمد احمد ج 21/9/2111-ويجدد فى  ، 11791 21/9/2123تاريخ 21111119 :
99113
 - 112يحى مصطفى حسن الجندى ج 21/4/2111-ويجدد فى  ، 11727 27/4/2123تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 94221

 - 113فاتن احمد احمد البرعى الزرنكى ج 13/4/2111-ويجدد فى  ، 11731 12/4/2123تاريخ 21111119 :
93391
 - 114على منير مسعد شلبى ج ، 11749 12/2/2112-تاريخ 21111119 :

برقم 21972

 - 119على منير مسعد شلبى ج ، 11749 11/2/2117-تاريخ 21111119 :

برقم 21972

برقم

 - 119سامح محمد عادل عبده مسعد النطار ج 31/7/2117-ويجدد فى  ، 11741 31/7/2122تاريخ 21111119 :
41213
 - 117محمد جمال محمد على احمد ج 1/9/2111-سارى حتى  ، 11797 31/4/2123تاريخ 21111119 :
99123

برقم

 - 111سامية محمد عيسى اسماعيل ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 2191 27/4/2123تاريخ 21111119 :
94711

برقم

 - 112عزة الوصيف عبد العزيز سعدة ج 1/9/2111-سارى حتى  ، 11799 31/4/2123تاريخ 21111119 :
99122
 - 121خيريه ابراهيم على مهران ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11774 22/4/2123تاريخ 21111111 :
94937
 - 121عماد محمد عبد الرحمن حمدون ج 4/9/2111-ويجدد د فى  ، 11722 3/9/2123تاريخ 21111111 :
99332
 - 122على احمد التقى فارس على ج 19/9/2111-سارى حتى  ، 11119 14/9/2123تاريخ 21111111 :
99479

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

برقم

برقم

برقم

برقم

برقم
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برقم 31299

 - 123محمد السيد على الطرابيلى ج 4/2/2119-سارى حتى  ، 11717 3/2/2121تاريخ 21111111 :

 - 124محمد محمد السعيد ابو السعود ج 24/2/2111-سارى حتى  ، 11721 23/2/2123تاريخ 21111111 :
41222
 - 129محمد سعيد محمد الشابورى ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11117 27/4/2123تاريخ 21111111 :
94774
 - 129محمد نجيب ابراهيم الهندى
برقم 29321

برقم

برقم

الملهاط ج 11/7/2117-سارى ختى  ، 11791 2/7/2122تاريخ 21111111 :

برقم 91141

 - 127احمد محمد احمدشتات ج 22/12/2117-سارى حتى  ، 11721 21/12/2122تاريخ 21111111 :

 - 121نرمين احمد ابراهيم الخولى ج 12/211711-ويجدد فى  ، 11723 11/11/2122تاريخ 21111111 :
91224
 - 122محمد محمد ابراهيم الملهاط ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11722 22/4/2123تاريخ 21111111 :
94413

برقم

 - 211حسن السيد احمد على مهران ج 17/4/2111-سارى حتى  ، 11779 19/4/2123تاريخ 21111111 :
93421
 - 211حاتم مصطفى الفضالى ج ، 11111 2/12/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 27374

 - 212حاتم مصطفى الفضالى ج ، 11112 1/12/2119-تاريخ 21111111 :

برقم 27374

 - 213حاتم مصطفى الفضالى ج ، 11113 7/12/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 27374

 - 214حاتم مصطفى الفضالى ج 9/12/2119-سارى حتى  ، 11114 9/12/2121تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم 27374

 - 219مصطفلى مصطفى شحاته عوض ج14/9/2111-سارى حتى  ، 11712 13/9//2123تاريخ 21111111 :
99442
 - 219كريمه عمر سالم دره ج 22/1/2117-سارى حتى  ، 11724 21/1/2122تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 41924
برقم

 - 217امل السيد احمدعلى مهران ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11779 12/4/2123تاريخ 21111111 :
93994

 - 211احمد محمد نجيب ابراهيم الهندى الملهاط ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11111 22/4/2123تاريخ 21111111 :
برقم 94994
 - 212والء محمد محمد شتيوى ج 29/2/2111-سارىة حتى  ، 11714 29/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 93113

 - 211محمد مسعد النبه محمد موسي ج 731/2119-سارى حتى  ، 11772 31/7/2121تاريخ 21111111 :
49799

برقم

 - 211اسامه فاروق محمد حسانين حسن ج 22/9/2111-سارى حتى  ، 11792 21/9/2123تاريخ 21111111 :
97211
 - 212احمد عادل عبده سالم ج 21/11/2111-سارى حتى  ، 11723 21/11/2123تاريخ 21111111 :

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

برقم

برقم 41171
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 - 213هبه مصطفى طه محمد كسبر ج 21/11/2117-سارى حتى  ، 11111 21/11/2122تاريخ 21111111 :
91912
 - 214ناجى فكرى عبدالملك ج 11/2/2117-سارى حتى  ، 11711 2/2/2122تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 29414
برقم 21431

 - 219محمد زكى محمد سليمان ج 21/9/2117-سارى حتى  ، 11119 21/9/2122تاريخ 21111112 :

 - 219هويدا محمد ابراهيم زاهر عمر ج 21/11/2117-سارى حتى  ، 11329 12/11/2122تاريخ 21111112 :
42712
 - 217منى صالح محمد ابو سليمة ج 11/3/2111-سارى حتى  ، 11131 17/3/2123تاريخ 21111112 :
93179
 - 211شاهين محمد عبده حميد ج 29/1/2117-سارى حتى  ، 11114 29/1/2122تاريخ 21111112 :
 - 212مني عبد المنعم مصطفي ج ، 11133 12/12/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 42132

 - 221مني عبد المنعم مصطفي ج ، 11134 11/12/2113-تاريخ 21111112 :

برقم 42132

برقم

برقم

برقم 41712

 - 221مني عبد المنعم مصطفي ج 11/12/2111-سارى حتى  ، 11139 11/12/2123تاريخ 21111112 :
42132
 - 222السيد السيد طه احمد صقر ج 19/4/2111-ويجدد فى  ، 11141 14/4/2123تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 93321

 - 223مروه السيد عبد اللطيف حسان ج 12/9/2111-ويجدد فى  ، 11737 11/9/2123تاريخ 21111112 :
41217

برقم

 - 224ياسر حسن ضيف هللا بخيت السودانى ج 23/2/2117-سارى حتى  ، 11112 22/2/2122تاريخ 21111112 :
برقم 42329
 - 229اشرف محمد صالح واحمد رشاد قنديل للمقاوالت

 ، 11149تاريخ 21111112 :

برقم 37491

 - 229اشرف محمد صالح واحمد رشاد قنديل للمقاوالت

 ، 11147تاريخ 21111112 :

برقم 37491

 - 227اشرف محمد صالح واحمد رشاد قنديل للمقاوالت

 ، 11141تاريخ 21111112 :

برقم 37491

 - 221يحى عاطف عبد السالم الخضيرى ج 1/12/2117-ويجدد فى  ، 11143 31/11/2122تاريخ 21111112 :
91139
 - 222لؤى احمد احمد عزام ج 19/12/2117-ويجدد فى  ، 11131 14/12/2122تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 91291

 - 231اسراء صديق محمود مصطفى البطوط ج 24/11/2117-ويجدد فى  ، 11141 23/11/2122تاريخ 21111112 :
برقم 91913
 - 231محمد علي حسن ابراهيم ج 7/2/2111-ويجدد فى  ، 11132 9/2/2123تاريخ 21111112 :

برقم 41192

 - 232مجدى عبد الوهاب جالل ج 23/7/2119-سارى حتى  ، 11111 22/7/2121تاريخ 21111112 :
 - 233وجيده احمد حسن البالسى ج 2/2/2111-سارى حتى  ، 11111 1/2/2123تاريخ 21111112 :

برقم 24721
برقم 92919

 - 234اسماء حارس احمد حارس ج 9/112/2117-سارى حتى  ، 11113 4/12/2122تاريخ 21111112 :
91212

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

برقم
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برقم 97314

 - 239توفيق امين توفيق قلدس ج 4/9/2111-ويجدد فى  ، 11122 3/9/2123تاريخ 21111112 :

 - 239منال محمود السيد محمد عمر ج 22/11/2117-ويجدد فى  ، 11121 21/11/2122تاريخ 21111112 :
42211
 - 237الهادى عطوة عوض عطوه ج 1/4/2111-سارى حتى  ، 11119 7/4/2123تاريخ 21111112 :
 - 231سعد عوض العيوطى ج 29/2/2119-سارى حتى  ، 11117 24/2/2121تاريخ 21111112 :

برقم

برقم 22212
برقم 31333
برقم 92971

 - 232رانيا محمد احمد الحديدى ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11117 21/1/2123تاريخ 21111121 :

برقم

 - 241وليد احمد محمد الخضيرى ج 29/2/2111-سارى حتى  ، 11179 24/2/2123تاريخ 21111121 :
92211

 - 241سارة على محمد عبد الرحمن ابو زيد ج 19/4/2111-سارى حتى  ، 11191 14/4/2123تاريخ 21111121 :
برقم 93413
 - 242ساره احمد محمد الهلوتى ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11193 29/9/2123تاريخ 21111121 :
 - 243حمدي السيد عبده حجاج ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11191 7/11/2123تاريخ 21111121 :
 - 244شريف احمد عبده ونس ج 1/9/2111-ويجدد فى  ، 11191 31/4/2123تاريخ 21111121 :

برقم 97191
برقم 41232

برقم 99211
برقم

 - 249اسامة خليل حسن حسن قريش ج 3/12/2117-ويجدد فى  ، 11199 2/12/2122تاريخ 21111121 :
91124

 - 249عبده اسماعيل احمد سليم عبد الرحمن ج 3/12/2117-سارى حتى  ، 11197 2/12/2122تاريخ 21111121 :
برقم 91171
 - 247عبير عبد الحليم يوسف غنيم ج 31/12/2117-ويجدد فى  ، 11191 31/12/2122تاريخ 21111121 :
92111

برقم

 - 241صيدليه منى (منى محمود الباز مص ) ج 29/4/2111-سارى حتى  ، 11192 24/4/2123تاريخ 21111121 :
برقم 39111
 - 242دينا احمد سعد رخا ج 1/9/2111-سارى حتى  ، 11122 31/4/2123تاريخ 21111121 :

برقم 99129

 - 291اشرف عاشور امين الطباخ ج 9/2/2111-سارى حتى  ، 11171 4/2/2123تاريخ 21111121 :
 - 291السيد احمد مصطفي سند ج 11/12/2111-ويجدد فى  ، 11121 17/12/2123تاريخ 21111121 :

برقم 34437
برقم 42192

 - 292مصطفى محمود مصطفى االشقر ج 31/11/2117-سارى حتى  ، 11192 22/11/2122تاريخ 21111121 :
91191
 - 293بدوى ج 19/12/2117-سارى حتى  ، 11212 19/12/2122تاريخ 21111121 :
 - 294احمد محمود على دحروج ج ، 11111 29/11/2112-تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 21119

برقم 22911

 - 299احمد محمود على دحروج ج 24/11/2117-سارى حتى  ، 11123 23/11/2122تاريخ 21111121 :
22911
 - 299رضا محمود محمد زيتون ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11171 11/9/2123تاريخ 21111121 :

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

برقم

برقم 99223
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برقم 93919

 - 297اميره سيد حنفى السيد ج 21/4/2111-ويجدد فى  ، 11129 12/4/2123تاريخ 21111121 :
 - 291محمد حسن حسن اللبان ج 9/2/2111-ويجدد فى  ، 11191 4/2/2123تاريخ 21111121 :

برقم 22921

 - 292ايمن محمدصبرى احمد محمود ابو صير ج 1/1/2117-سارى حتى  ، 11124 31/7/2122تاريخ 21111121 :
برقم 41223
 - 291محمد ابراهيم ابراهيم المصرى ج/21/4/2111-ويجدد فى  ، 11194 27/4/2123تاريخ 21111121 :
94773
 - 291سعاد منصور غالب محمد ج ، 11227 21/4/2111-تاريخ 21111122 :

برقم

برقم 93912

 - 292ابراهيم محمد ابراهيم عبد الخالق ج 29/3/2117-سارى حتى  ، 11212 24/3/2122تاريخ 21111122 :
32929
 - 293محسن على احمد عبد الرازق ج 4/9/2111-ويجدد فى  ، 11239 3/9/2123تاريخ 21111122 :

برقم

برقم 99329

 - 294ابراهيم محمد يوسف عبده المغالوى ج 23/12/2117-سارى حتى  ، 11212 22/12/2122تاريخ 21111122 :
برقم 91912
 - 299اسامه على موسى االطروش ج 9/4/2111-سارى حتى  ، 11211 9/4/2123تاريخ 21111122 :
 - 299السعيدالسيد محمداالتربى ج 1/11/2117-ويجدد فى  ، 11241 7/11/2122تاريخ 21111122 :

برقم 93299
برقم 42971
برقم

 - 297ياسر حسن حسن البالسى ج 22/11/2111-سارى حتى  ، 11232 21/11/2123تاريخ 21111122 :
39919
< - 291اشرف احمد محمد عبدالكريم ج 14/11/2111-سارى حتى  ، 11229 13/11/2123تاريخ 21111122 :
39999
 - 292منى الديب محمود على حسين ج 21/11/2117-ويجدد فى  ، 11234 27/11/2122تاريخ 21111122 :
91793
 - 271لطفى كامل محمد عيسى ج 29/12/2111-سارى حتى  ، 11229 24/12/2123تاريخ 21111122 :
31192
 - 271اشرف فاروق السيد العتبانى ج 4/1/2117-سارى حتى  ، 11217 3/1/2122تاريخ 21111122 :
 - 272فتحيه بدير درويش ج 11/9/2111-ويجدد فى  ، 11219 11/9/2123تاريخ 21111122 :

برقم

برقم

برقم 41179

برقم 99293

 - 273السعيد محمود محمد السيسى ج 21/1/2119-سارى حتى  ، 11249 27/1/2121تاريخ 21111122 :
41122
 - 274محمد محمد المتولى الضوينى ج ، 11222 11/2/2119-تاريخ 21111122 :

برقم

برقم

برقم 23214

 - 279على توكل على الحفنى االسمر ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11219 11/9/2123تاريخ 21111122 :
99121

برقم

 - 279ميرفت محمد البحيرى محمد البحيرى سعيد ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11224 22/4/2123تاريخ 21111122 :
برقم 94373
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 - 277ميرفت محمد البحيرى محمد البحيرى سعيد ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11224 22/4/2123تاريخ 21111122 :
برقم 94373
 - 271عزه علي محمد الفار

 ، 11213تاريخ 21111122 :

برقم 43491
برقم 43491

 - 272عزه علي محمد الفار ج 17/11/2114-ويجدد فى  ، 11217 19/11/2112تاريخ 21111122 :

 - 211علياء على سيف االسالم احمد المصرى ج 27/4/2111-سارى حتى  ، 11221 29/4/2123تاريخ 21111122 :
برقم 94749
 - 211رئيفه على سيف االسالم احمد المصرى ج 4/9/2111-سارى حتى  ، 11221 3/9/2123تاريخ 21111122 :
94271
 - 212محفوظ يحى حافظ محمد ج 29/3/2111-سارى حتى  ، 11231 24/3/2123تاريخ 21111122 :
 - 213فتحى بغدادى احمد سان ج 3/11/2119-ويجدد ، 11214 2/11/2121تاريخ 21111122 :

برقم

برقم 34213

برقم 32222

 - 214رضا الحسينى ابو الرايات محمد الشربينى ج 13/1/2111-ويجدد فى  ، 11249 12/1/2123تاريخ 21111122 :
برقم 92341
 - 219غريب سالمه محمد الناغيه ج 11/11/2111-سارى حتى  ، 11231 11/11/2123تاريخ 21111122 :
39932
 - 219سحر صالح الدين خليل ايوب ج 29/9/2111-زيجدد فى  ، 11277 27/9/2123تاريخ 21111129 :
99299
 - 217شيماء على طه محمود ج 22/4/2111-سارى حتى  ، 11292 21/4/2123تاريخ 21111129 :

برقم

برقم

برقم 93293

 - 211والء ابراهيم بكر احمد يوسف ج 12/1/2117-سارى حتى  ، 11119 11/1/2122تاريخ 21111129 :
41919
 - 212السيد شفيق احمد سالم ج 29/9/2111-سارى حتى  ، 11213 24/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 99234

 - 221روحيه على محمد عوض الفحله ج 12/12/2117-سارى حتى  ، 11217 11/12/2122تاريخ 21111129 :
91123

برقم

 - 221ورشه حبيش الصالح االجهزة الكهربائيه و االلكترونيه ج 12/1/2119-سارى حتى  ، 11294 11/1/2121تاريخ :
 21111129برقم 31122
 - 222عزيزه جالل خليل محمد ج 19/4/2111-سارى حتى  ، 11291 19/4/2123تاريخ 21111129 :

برقم 93432

 - 223فاطمه محمد محمد على الشناوى ج 3/4/2117-سارى حتى  ، 11129 2/4/2122تاريخ 21111129 :
33733
 - 224حسين احمد الحفنى ج ، 11222 31/12/2111-تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 21291

 - 229حسين احمد الحفنى ج 22/12/2119-ويجدد فى  ، 11112 21/12/2121تاريخ 21111129 :

برقم 21291

 - 229احمد على احمد اسماعيل ج 12/3/2111-سارى حتى  ، 11299 11/3/2123تاريخ 21111129 :
 - 227احمد محمد ياسين مصطفى ج 29/2/2111-سارى حتى  ، 11211 29/2/2123تاريخ 21111129 :
93112
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 - 221حياة احمد عبد الغنى محمد ج 27/4/2111-سارى حتى  ، 11291 29/4/2123تاريخ 21111129 :
94739
 - 222محمد احمد ابراهيم حسانين ج ، 11229 2/1/2113-تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 22921

 - 311محمد احمد ابراهيم حسانين ج 1/1/2111-سارى حتى  ، 11227 7/1/2123تاريخ 21111129 :
 - 311غاده فاروق محمد نوار ج 4/9/2111-سارى حتى  ، 11279 3/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم 22921

برقم 99327
برقم

 - 312احمد مصطفى احمد الوصيفى ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11117 22/4/2123تاريخ 21111129 :
94941

 - 313اسالم عاطف محمد محمود درويش ج 29/2/2111-سارى حتى  ، 11292 29/2/2123تاريخ 21111129 :
93111
 - 314ياسر جعفر محمد اسماعيل ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11297 12/4/2123تاريخ 21111129 :
93941
 - 319نيفين السيد محمد جمعه ج 22/9/2111-ويجدد فى  ، 11223 21/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم

برقم

برقم 97241

 - 319مرفت محمد لطفى عثمان الحبشى ج 29/1/2117-سارى حتى  ، 11297 29/1/2122تاريخ 21111129 :
41729
 - 317احالم اسماعيل مهدى اسماعيل ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11229 21/4/2123تاريخ 21111129 :
93723

برقم

برقم

 - 311محمد محمود محمد محمود الفار ج 29/9/2117-سارى حتى  ، 11294 29/9/2122تاريخ 21111129 :
41219
 - 312فتحى فتحى عبده الفيومى ج 21/3/2119-سارى حتى  ، 11272 12/3/2121تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 47219

 - 311نسيم السيد السيد احمد ج 27/9/2117-سارى حتى  ، 11221 29/9/2122تاريخ 21111129 :

برقم 32273

 - 311هاله على الجينتيرى ج 2/11/2111-سارى حتى  ، 11293 1/11/2123تاريخ 21111129 :

برقم 22729

 - 312فاروق احمد محمد ابو خزانه ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11211 22/4/2123تاريخ 21111129 :
94212
 - 313حفيظه احمد بكر رشوان ج 23/4/2111-سارى  ، 11111 22/4/2123تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 94177

 - 314احمد محمد محمد الصاوى ج 21/11/2111-سارى حتى  ، 11299 21/11/2123تاريخ 21111129 :
29112
 - 319محمد سالمه سالمه دهمه ج 3/2/2119-ويجدد فى  ، 11274 2/2/2121تاريخ 21111129 :
 - 319وائل حسن عبده العزبى ج ، 11212 22/1/2119-تاريخ 21111129 :

برقم 27129

برقم 39937

 - 317محمد محسن حلمى طه ج 22/9/2111-سارى حتى  ، 11292 21/9/2123تاريخ 21111129 :
 - 311محمد احمد على مهران ج ، 11212 23/4/2111-تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 99143

برقم 94932

 - 312كريم مجدى محمد شراره ج 31/7/2117-سارى حتى  ، 11127 22/7/2122تاريخ 21111129 :
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 - 321اميرة محمد عبد العليم هاشم ابو زيد ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11139 1/12/2122تاريخ 21111129 :
91193
 - 321فاطمه محمد السيد السيد الغلبان ج ، 11134 21/4/2111-تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 93943

 - 322رحاب محمد محمد السحيلى ج 19/9/2111-ويجدد فى  ، 11113 14/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم 99491

 - 323رحاب محمد محمد السحيلى ج 19/9/2111-ويجدد فى  ، 11113 14/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم 99491
برقم

 - 324كريم محمد عبده محمد السماحى ج 4/9/2111-سارى حتى  ، 11123 3/9/2123تاريخ 21111129 :
99311

برقم

 - 329لطيفة محمد حسين محجوب ج 29/2/2111-سارى حتى  ، 11117 29/2/2123تاريخ 21111129 :
92222
 - 329محمد محمد فتوح محمد السيد ج 27/9/2117-سارى حتى  ، 11132 29/9/2122تاريخ 21111129 :
32191
 - 327خالد محمد محمد مرسى ج 27/9/2111-سارى حتى  ، 11119 29/9/2123تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 97112

 - 321المتولى ابراهيم الطنطاوى الطنطاوى ج 1/9/2111-سارىة حتى  ، 11139 7/9/2123تاريخ 21111129 :
99712
 - 322ندى عادل محمد اسماعيل داود ج 13/2/2111-سارى حتى  ، 11114 12/2/2123تاريخ 21111129 :
92212
 - 331وليد ابراهيم النبوى الطويل ج 2/2/2111-سارى حتى  ، 11111 1/2/2123تاريخ 21111129 :
 - 331جمال سالم محمد الصغير حسنين ج ، 11129 12/2/2119-تاريخ 21111129 :

 - 333البالح لالستيراد ج ، 11149 14/4/2119-تاريخ 21111127 :
 - 334البالح لالستيراد ج ، 11147 13/4/2111-تاريخ 21111127 :

برقم 31471

برقم 32249

 - 339البالح لالستيراد ج 12/4/2119-سارى حتى  ، 11142 11/4/2121تاريخ 21111127 :

برقم 93243

برقم 31471

 - 339السيد رمضان سالمان ج 19/1/2111-ويجدد فى  ، 11193 19/1/2123تاريخ 21111127 :

برقم 22992

 - 337احمد عبد الرشيد احمد المتولى ج 19/12/2117-سارى حتى  ، 11112 19/12/2122تاريخ 21111127 :
91322
 - 331اميره محمد مؤمن علي الطرابيلي ج ، 11199 11/11/2111-تاريخ 21111127 :
 - 332اميره محمد مؤمن علي الطرابيلي ج ، 11199 2/11/2113-تاريخ 21111127 :

برقم

برقم 92931

 - 332نصر حسن حسن حسن ج 31/3/2111-سارى حتى  ، 11192 31/3/2123تاريخ 21111127 :
برقم 31471

برقم

برقم

برقم 41129
برقم 41129

 - 341اميره محمد مؤمن علي الطرابيلي ج 1/11/2111-سارى حتى  ، 11197 7/11/2123تاريخ 21111127 :
41129
 - 341احمد عوض حامد عوض ج 29/4/2111-سارى حتى  ، 11191 24/4/2123تاريخ 21111127 :
 - 342يحيى محمد محمد جاد ج 11/3/2111-سارى حتى  ، 11199 11/3/2123تاريخ 21111127 :
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 - 343بسمة السيد العربى عباس شتيوى ج 24/12/2117-ويجدد فى  ، 11111 23/12/2122تاريخ 21111127 :
91922
 - 344هشام ابو النور حسن الزالط ج 21/3/2119-ويجدد غى  ، 11191 27/3/2121تاريخ 21111127 :
29214

برقم

برقم

 - 349اسماعيل جمال محمد مصطفى على ج 22/4/2111-سارى حتى  ، 11191 21/4/2123تاريخ 21111127 :
93221
 - 349عادل رشاد محمد العزوني ج 21/9/2117-سارى حتى  ، 11129 12/9/2122تاريخ 21111127 :
32292

برقم

برقم

 - 347مهند محمد السيد جلبى خياط ج 11/2/2117-سارى حتى  ، 111421 17/2/2122تاريخ 21111127 :
42217
 - 341مروه محمد محمد عيد ابراهيم ج 11/9/2111-ويجدد فى  ، 11193 11/9/2123تاريخ 21111127 :
99217

برقم

برقم

 - 342معتز محمد ابوالمعاطى الحسينى خضير ج 21/3/2111-سارى حتى  ، 11199 27/3/2123تاريخ 21111127 :
برقم 34232
 - 391ناهد سعد احمد جوده ج 21/11/2119-سارى حتى  ، 11114 21/11/2121تاريخ 21111127 :
 - 391ياسر محمد ابراهيم غزي ج ، 11193 24/12/2112-تاريخ 21111127 :

برقم 32231

برقم 41942

 - 392ياسر محمد ابراهيم غزي ج 23/12/2117-سارىة حتى  ، 11194 22/12/2122تاريخ 21111127 :
41942
 - 393متولى محمد شلبى جمعه ج 9/7/2111-سارى حتى  ، 11119 9/7/2123تاريخ 21111127 :

برقم

برقم 39229
برقم 99179

 - 394محمد محمد الوردانى محمد ج 1/9/2111-سارى حتى  ، 11197 31/4/2123تاريخ 21111127 :

 - 399محمد جمعة السيد السيد االدهم ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 93143 21/4/2123تاريخ 21111121 :
93143
 - 399فريد فريد المغربي ج 23/11/2111-سارى حتى  ، 1111 22/11/2123تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 41211

 - 397رباب محمد البسطويسى سالم ج 1/12/2117-سارى حتى  ، 11119 7/12/2122تاريخ 21111121 :
91111

برقم

 - 391مروه جمعه السيد السيد االدهم ج 21/4/2111-سارى حتى  ، 11121 21/4/2123تاريخ 21111121 :
93144

برقم

 - 392رحاب جمعه السيد االدهم ج 22/4/2111-سارى حتى  ، 11122 21/4/2123تاريخ 21111121 :

برقم 93142

 - 391فاطمه توفيق عبد الرحيم عبد الرحيم توفيق ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11129 22/4/2123تاريخ 21111121 :
برقم 94999
 - 391مياده العربى عمر الباز منصور ج 13/2/2111-سارى حتى  ، 11111 12/2/2123تاريخ 21111121 :
92221

برقم

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

146

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 392عبير على حسن على اللبان ج 23/2/2117-سارى حتى  ، 11124 22/2/2122تاريخ 21111121 :
42344
 - 393اسماء جالل عبد هللا خاطر ج 13/1/2111-ويجدد فى  ، 11121 12/1/2123تاريخ 21111121 :
 - 394حمام للتجاره و االستيراد ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11117 2/7/2123تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 92343
برقم 39222
برقم

 - 399رانا محمد فتحى شحاته مراد ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11129 22/4/2123تاريخ 21111121 :
94991
 - 399سماح الدسوقى رجب يونس ج 21/2/2111-سارى حتى  ، 11112 12/2/2123تاريخ 21111121 :
92271
 - 397سنيه حامد محمد البرعى ج 23/4/2111-سارى حتى  ، 11127 22/4/2123تاريخ 21111121 :
 - 391يوسف محمد اسماعيل احمد ج ، 11112 29/1/2119-تاريخ 21111121 :

برقم

برقم 94947

برقم 49991

 - 392حسن احمد زين الدين بدرى ج 23/1/2111-سارى حتى  ، 11122 22/1/2123تاريخ 21111121 :
21212

برقم

 - 371خليل محمدعبد هللا خليل على ج 11/12/2117-سارى حتى  ، 11117 2/212212تاريخ 21111121 :
91117

برقم

 - 371حسن عبد هللا ابراهيم الدسوقي الطناوي ج 2/1/2117-سارى حتى  ، 1114 1/1/2122تاريخ 21111121 :
32371
 - 372اميره محمد محمد حسن على ج 27/4/2111-ويجدد فى  ، 11143 29/4/2123تاريخ 21111122 :
94792

برقم

برقم

 - 373محمود عبد العظيم عبد الودود سلمان ج 22/12/2117-ويجدد فى  ، 11191 21/12/2122تاريخ 21111122 :
برقم 91144
 - 374محمود عبد النظير عبد الودود سلمان ج 22/12/2117-ويجدد فى  ، 11191 21/12/2122تاريخ 21111122 :
برقم 91144
 - 379محمد ابراهيم خليل نجا ج 21/9/2111-ويجدد فى  ، 11134 21/9/2123تاريخ 21111122 :

برقم 22119

 - 379محمد رفاعى السيد جوده ج 23/4/2111-ويجدد فى  ، 11142 22/4/2123تاريخ 21111122 :

برقم 94992

 - 377طارق علي ابراهيم رزق ج 19/2/2117-ويجدد فى  ، 11132 14/2/2122تاريخ 21111122 :

برقم 41299

 - 371اسماء محمد محمد حسن على ج 27//4/2111-ويجدد فى  ، 11142 29/4/2123تاريخ 21111122 :
94793
 - 372خليفه خلف نور الدين عبد هللا ج 22/11/2111-ويجدد فى  ، 11141 21/11/2123تاريخ 21111122 :
94179

برقم

برقم

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1احمد جمال محمد عبد السالم وشريكة ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11327 2/1/2123تاريخ 21111111 :
47119

برقم

 - 2احمد جمال محمد عبد السالم وشركاه ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11327 2/1/2123تاريخ 21111111 :
47119

برقم

 - 3احمد عبده محمد الدقاق وشريكه ج 9/11/2117-ويجدد فى  ، 11329 9/11/2122تاريخ 21111111 :
91173
 - 4احمد فؤاد وشريكه ج 3/11/2111-ويجدد فى  ، 11372 2/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 39924

 - 9شركه محمد ابراهيم
29112

الطحان و شركاه ج 23/2/2111-ويجدد فى  ، 11314 22/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم

 - 9شركه محمد ابراهيم
29112

الطحان و شركاه ج 23/2/2111-ويجدد فى  ، 11314 22/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم

 - 7شركة ورثة احمد على ندا وشركاهم ج ، 11379 -تاريخ 21111111 :

برقم 22247

 - 1شركة ورثة احمد على ندا وشركاهم ج 21/4/2117-ويجدد فى  ، 11377 12/4/2122تاريخ 21111111 :
22247
 - 2ابراهيم احمد على ندا وشريكه ج ، 11379 -تاريخ 21111111 :

برقم 22247

 - 11ابراهيم احمد على ندا وشريكه ج 21/4/2117-ويجدد فى  ، 11377 12/4/2122تاريخ 21111111 :
22247
 - 11محمد احمد على ندا وشركاه ج ، 11379 -تاريخ 21111111 :

برقم

برقم

برقم 22247

 - 12محمد احمد على ندا وشركاه ج 21/4/2117-ويجدد فى  ، 11377 12/4/2122تاريخ 21111111 :

برقم 22247

 - 13بقشيش والعقاد ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :

برقم 19139

 - 14بقشيش والعقاد ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :

برقم 19139

 - 19ليلي حسني سليمان مسلم وشركاها ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :
19139

برقم

 - 19ليلي حسني سليمان مسلم وشركاها ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :
19139

برقم

 - 17بقشيش وشريكته ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :

برقم 19139

 - 11بقشيش وشريكته ج 21/11/2119-ويجدد فى  ، 11424 21/11/2121تاريخ 21111114 :

برقم 19139

 - 12سرور احمد بالط وشريكه ج 29/1/2114-سارى حتى  ، 11419 24/1/2112تاريخ 21111114 :
 - 21سرور احمد عمر و شريكهدرويش
 21111114برقم 21121

برقم 21121

محروس احمد ج 29/1/2114-سارى حتى  ، 11419 24/1/2112تاريخ :
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 - 21امير محمود الفوى وشريكه ج 2/9/2111-ويجدد فى  ، 11421 1/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 39127

 - 22امير محمود الفوى وشريكه ج 2/9/2111-ويجدد فى  ، 11421 1/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 39127

 - 23امير محمود الفوى وشريكه ج 2/9/2111-ويجدد فى  ، 11421 1/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 39127

 - 24ام زد للتجارة واالستيراد ( ممدوح الزهيرى وشركاه ) ج ، 11413 1/1/2112-تاريخ 21111114 :

برقم 34211

 - 29ام زد للتجارة واالستيراد ( ممدوح الزهيرى وشركاه ) ج 7/1/2117-سارى حتى  ، 11414 9/1/2122تاريخ :
 21111114برقم 34211
 - 29ام زد للتجارة واالستيراد ج ، 11413 1/1/2112-تاريخ 21111114 :

برقم 34211
برقم 34211

 - 27ام زد للتجارة واالستيراد ج 7/1/2117-سارى حتى  ، 11414 9/1/2122تاريخ 21111114 :
 - 21صالح الدين حبيب وشركاه ج 9/9/2111-سارى حتى  ، 11414 9/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 22314

 - 22صالح الدين حبيب وشركاه ج 9/9/2111-سارى حتى  ، 11414 9/9/2123تاريخ 21111114 :

برقم 22314

 - 31شركة ابناء الزينى وشركاهم ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 31شركة ابناء الزينى وشركاهم ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 32احمد الزينى واخوته ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 33احمد الزينى واخوته ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 34شركه ابراهيم الزينى وولده ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 39شركه ابراهيم الزينى وولده ج 31/1/2114-ويجدد فى  ، 11493 31/1/2112تاريخ 21111119 :

برقم 31931

 - 39محمد السعيد ابراهيم حسن واحمد محمد السعيد ابراهيم حسن وشركائهم ج 29/11/2111-ويجدد فى 29/11/2123
 ، 11494تاريخ  21111119 :برقم 22292
 - 37احمد السعيد ابراهيم حسن و شركاه ج 29/11/2111-ويجدد فى  ، 11494 29/11/2123تاريخ 21111119 :
22292

برقم

 - 31محمد السعيد ابراهيم حسن واحمد محمد السعيد ابراهيم حسن ومرفت محمد جمعه على واحمد السعيد ابراهيم حسن وشريكهم
ج 29/11/2111-ويجدد فى  ، 11494 29/11/2123تاريخ  21111119 :برقم 22292
 - 32ابراهيم محمد مصطفى على وشركاه ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11499 9/11/2123تاريخ 21111119 :
41222
 - 41محمد محمد مصطفي وشركاه ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11499 9/11/2123تاريخ 21111119 :
 - 41حسن محمود هريدى و شريكته

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 42حسن محمود هريدى و شريكته

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 43حسن محمود هريدى و شريكته

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

برقم 41222

 - 44حسن محمود هريدى و شريكته ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :
21743

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

برقم

برقم

149

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 49حسن محمود هريدى و شريكته ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :
21743

برقم

 - 49حسن محمود هريدى و شريكته ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :
21743

برقم

 - 47امينة محمد انس وشركاها

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 41امينة محمد انس وشركاها

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 42امينة محمد انس وشركاها

 ، 11431تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 91امينة محمد انس وشركاها ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 91امينة محمد انس وشركاها ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 92امينة محمد انس وشركاها ج 31/1/2119-ويجدد فى  ، 11432 22/1/2121تاريخ 21111119 :

برقم 21743

 - 93محمد الحاروني وشريكته ج ، 11441 11/7/2112-تاريخ 21111119 :

برقم 43142

 - 94محمد الحاروني وشريكته ج ، 11442 17/7/2114-تاريخ 21111119 :

برقم 43142
برقم

 - 99عصمت حنفى مسعد ابراهيم وشركاها ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11491 4/11/2123تاريخ 21111119 :
22122

 - 99امانى السيد عبد الرحمن على حجاج وشركاها ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11491 4/11/2123تاريخ 21111119 :
برقم 22122
 - 97ممدوح عبد الفتاح عثمان جبر وشركاه ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11491 4/11/2123تاريخ 21111119 :
22122
 - 91اعتدال حسن المصرى وشركاها ج 9/11/2111-ويجدد فى  ، 11491 4/11/2123تاريخ 21111119 :
22122

برقم

برقم

 - 92شركه نجية حسن محمد الدوينى واعتدال حسن على المصرى وشركاهم ج 9/11/2111-ويجدد فى 11491 4/11/2123
 ،تاريخ  21111119 :برقم 22122
 - 91شركة العايدى لتجارة قطع غيار السيارات المستعمله واالستيراد ج 11/7/2111-سارى حتى ، 11421 11/7/2123
تاريخ  21111119 :برقم 22921
 - 91شركة العايدى لتجارة قطع غيار السيارات المستعمله واالستيراد ج 11/7/2111-سارى حتى ، 11421 11/7/2123
تاريخ  21111119 :برقم 22921
 - 92احمد محمد ابراهيم وشريكته ج 11/9/2111-سارى حتى  ، 11421 11/9/2123تاريخ 21111119 :
99294
 - 93ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز وشركاه ج ، 11422 29/12/2112-تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 21212

 - 94ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز وشركاه ج 24/12/2117-سارى حتى  ، 11911 23/12/2122تاريخ 21111119 :
برقم 21212
 - 99شركه فتحيه طلبه رسالن وشركاها ج ، 11422 29/12/2112-تاريخ 21111119 :

برقم 21212
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 - 99شركه فتحيه طلبه رسالن وشركاها ج 24/12/2117-سارى حتى  ، 11911 23/12/2122تاريخ 21111119 :
برقم 21212
 - 97ابراهيم ابراهيم عبد العزيز وشركاه ج ، 11422 29/12/2112-تاريخ 21111119 :

برقم 21212

 - 91ابراهيم ابراهيم عبد العزيز وشركاه ج 24/12/2117-سارى حتى  ، 11911 23/12/2122تاريخ 21111119 :
21212
 - 92شركه ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز وشركاه ج ، 11422 29/12/2112-تاريخ 21111119 :

برقم

برقم 21212

 - 71شركه ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز وشركاه ج 24/12/2117-سارى حتى  ، 11911 23/12/2122تاريخ :
 21111119برقم 21212
برقم 21212

 - 71ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز

وشريكته ج ، 11422 29/12/2112-تاريخ 21111119 :

 - 72ابراهيم ابراهيم على عبد العزيز
 21111119برقم 21212

وشريكته ج 24/12/2117-سارى حتى  ، 11911 23/12/2122تاريخ :

 - 73عبد العزيز عبد العزيز عبد الكريم وشريكه ج 2/9/2117-ويجدد فى  ، 11429 1/9/2122تاريخ 21111119 :
21493

برقم

 - 74شركة فاطمه على محمد عبد النبى وشريكها ج 2/9/2117-ويجدد فى  ، 11429 1/9/2122تاريخ 21111119 :
21493

برقم

 - 79شركه المهندس للتخزين بالمناطق ج 13/4/2111-سارى حتى  ، 11411 12/4/2123تاريخ 21111119 :
22237
 - 79هاني شوقي حنين وشركاه ج ، 11912 -تاريخ 21111117 :

برقم

برقم 41219

 - 77هاني شوقي حنين وشركاه ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11911 24/1/2122تاريخ 21111117 :

برقم 41219

 - 71شركه شكرى عبده و شرؤكاه ج 11/9/2114-سارى حتى  ، 11914 17/9/2112تاريخ 21111117 :
23371
 - 72شركه ج ردولف مصر ج 11/9/2114-سارى حتى  ، 11914 17/9/2112تاريخ 21111117 :

برقم

برقم 23371

 - 11شركه ح محمود محمود اليسقى و شركاها ج 2/11/2111-ويجدد فى  ، 11932 1/11/2123تاريخ 21111117 :
برقم 22171
 - 11اسامه ولسن غالى
34139

خليل و شريكه ج 21/9/2117-ويجدد فى  ، 11919 27/9/2122تاريخ 21111117 :

برقم

 - 12محمد عبده الشطوي وشريكه ج 23/9/2111-ويجدد فى  ، 11921 22/9/2123تاريخ 21111117 :

برقم 41397

 - 13محمد عبده الشطوي وشريكه ج 23/9/2111-ويجدد فى  ، 11921 22/9/2123تاريخ 21111117 :

برقم 41397

 - 14محمد عبده الشطوي ووائل مصطفى عبد المنعم محمد ابو الهدى ج 23/9/2111-ويجدد فى  ، 11921 22/9/2123تاريخ
 21111117 :برقم 41397
 - 19محمد عبده الشطوي ووائل مصطفى عبد المنعم محمد ابو الهدى ج 23/9/2111-ويجدد فى  ، 11921 22/9/2123تاريخ
 21111117 :برقم 41397

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

151

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 19محمود خالد وشريك ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 17محمود خالد وشريك ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 11محمود خالد وشريك ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 12محمود خالد وشريك ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 21خالد محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 21خالد محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 22خالد محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 23خالد محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 24محمود خالد وشركاه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 29محمود خالد وشركاه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 29محمود خالد وشركاه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 27محمود خالد وشركاه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 21محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 22محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 111محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 111محمود خالد وشريكه ج 1/11/2111-ويجدد فى  ، 11994 31/11/2123تاريخ 21111111 :

برقم 39923

 - 112شركه معاطى المصرى وبهى الدين عبد العال ج 14/2/2111-ويجدد فى  ، 11993 13/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29779
 - 113شركه معاطى المصرى وبهى الدين عبد العال ج 14/2/2111-ويجدد فى  ، 11993 13/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29779
 - 114معاطى فاروق معاطى المصري و شريكه ج 14/2/2111-ويجدد فى  ، 11993 13/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29779
 - 119معاطى فاروق معاطى المصري و شريكه ج 14/2/2111-ويجدد فى  ، 11993 13/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29779
 - 119محمد عبده حجازى وشركاه ج 29/11/2119-ويجدد فى  ، 11931 29/11/2121تاريخ 21111111 :
19114

برقم

 - 117محمد عبده حجازى وشركاه ج 29/11/2119-ويجدد فى  ، 11931 29/11/2121تاريخ 21111111 :
19114

برقم

 - 111محمد حجازى وشركاه ج 29/11/2119-ويجدد فى  ، 11931 29/11/2121تاريخ 21111111 :

برقم 19114

 - 112محمد حجازى وشركاه ج 29/11/2119-ويجدد فى  ، 11931 29/11/2121تاريخ 21111111 :

برقم 19114
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 - 111محمد محمد عبده حجازى وشركاه( خلفاء محمد عبده حجازى ) ج 29/11/2119-ويجدد فى 29/11/2121
 ، 11931تاريخ  21111111 :برقم 19114
 - 111محمد محمد عبده حجازى وشركاه( خلفاء محمد عبده حجازى ) ج 29/11/2119-ويجدد فى 29/11/2121
 ، 11931تاريخ  21111111 :برقم 19114
 - 112عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 113عمر رشدى عبد هللا عبد العزيز وشركاه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 114شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ :
 21111111برقم 29292
 - 119شركه عمر رشدى عبد هللا عبد العزيزوشريكه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ :
 21111111برقم 29292
 - 119شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29292
 - 117شركه رشدى عبد هللا عبد العزيز وشريكه ج 22/1/2111-سارى حتى  ، 11991 21/1/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29292
برقم

 - 111شركة محمد رزق شومان وشريكتة ج 21/11/2117-ويجدد فى  ، 11942 21/11/2122تاريخ 21111111 :
49299
 - 112سميحه حسن حسانين درار وشركائها ج 21/11/2117-ويجدد فى  ، 11942 21/11/2122تاريخ 21111111 :
برقم 49299
 - 121امل فاروق جبر حماد وشركاها ج ، 11971 12/3/2113-تاريخ 21111111 :

برقم 29742

 - 121امل فاروق جبر حماد وشركاها ج 11/3/2111-سارى حتى  ، 11972 17/3/2123تاريخ 21111111 :
29742
 - 122فاروق جبر حماد و شركاه ج ، 11971 12/3/2113-تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 29742

 - 123فاروق جبر حماد و شركاه ج 11/3/2111-سارى حتى  ، 11972 17/3/2123تاريخ 21111111 :
29742
 - 124شركة اوالد محمود امين جودة ج 14/1/2119-سارى حتى  ، 11921 13/1/2121تاريخ 21111111 :
27193

برقم

برقم

 - 129احمد محمود امين جودة و شركاه ج 14/1/2119-سارى حتى  ، 11921 13/1/2121تاريخ 21111111 :
27193

برقم

 - 129شركه وليم وهبه ومحمد الشنيطى ج 29/2/2111-ويجدد فى  ، 11911 24/2/2123تاريخ 21111111 :
22791

برقم

 - 127شركه وليم وهبه ومحمد الشنيطى ج 29/2/2111-ويجدد فى  ، 11911 24/2/2123تاريخ 21111111 :
22791

برقم
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 - 121شركه محمد الشنيطى وشركاه ج 29/2/2111-ويجدد فى  ، 11911 24/2/2123تاريخ 21111111 :
22791

برقم

 - 122شركه محمد الشنيطى وشركاه ج 29/2/2111-ويجدد فى  ، 11911 24/2/2123تاريخ 21111111 :
22791

برقم

 - 131شركه طه طه بدوى وشركاه ج ، 11919 12/1/2114-تاريخ 21111111 :

برقم 22121

 - 131شركه طه طه بدوى وشركاه ج ، 11919 11/1/2112-تاريخ 21111111 :

برقم 22121

 - 132شركه طه طه بدوى وشركاه ج 17/1/2114-سارى حتى  ، 11917 19/1/2112تاريخ 21111111 :
22121

برقم

 - 133على ابراهيم ابراهيم وشركاه ( اوالد ابراهيم ابراهيم وشريكتهم ) ج 21/9/2111-سارى حتى ، 11979 27/9/2123
تاريخ  21111111 :برقم 22424
 - 134على ابراهيم ابراهيم وشركاه ( اوالد ابراهيم ابراهيم محمد ) ج 21/9/2111-سارى حتى  ، 11979 27/9/2123تاريخ
 21111111 :برقم 22424
 - 139سميره عطا هللا و شركاها ج 27/9/2117-سارى حتى  ، 11919 29/9/2122تاريخ 21111111 :
32414
 - 139نجيب رمزى وشركاه ج 27/9/2117-سارى حتى  ، 11919 29/9/2122تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 32414
برقم

 - 137رؤوف الشربينى واوالده لالستيراد ج 23/12/2119-ويجد فى  ، 11947 22/12/2121تاريخ 21111112 :
32197
 - 131طارق سعد سالمة وشريكة ج 12/11/2111-ويجدد فى  ، 11927 11/11/2123تاريخ 21111112 :
41141

برقم

 - 132طارق سعد سالمه وشريكته ج 12/11/2111-ويجدد فى  ، 11927 11/11/2123تاريخ 21111112 :
41141

برقم

 - 141شركة الشامى وشركاه للتجاره و االستيراد ج ، 11919 21/9/2111-تاريخ 21111112 :

برقم 37921

 - 141شركة الشامى وشركاه للتجاره و االستيراد ج 21/9/2119-سارى حتى  ، 11917 12/9/2121تاريخ 21111112 :
برقم 37921
 - 142عباس والسيد فرحات ج 21/1/2111-سارى حتى  ، 11911 12/1/2123تاريخ 21111112 :

برقم 22997

 - 143عباس والسيد وابراهيم فرحات ج 21/1/2111-سارى حتى  ، 11911 12/1/2123تاريخ 21111112 :
22997

برقم

 - 144محمد فكري محمد عبده مشالي وشركاه ج 11/1/2111-سارى حتى  ، 11929 2/1/2123تاريخ 21111112 :
برقم 41971
 - 149شركة عبده رشاد وجمال بغدادى للتجارة ج 11/12/2111-ويجدد فى  ، 11994 11/12/2123تاريخ 21111113 :
برقم 29132
 - 149خليل سليمان وشريكته ج ، 11999 3/9/2117-تاريخ 21111113 :

برقم 31192

 - 147خليل سليمان وشريكته ج ، 11997 2/9/2112-تاريخ 21111113 :

برقم 31192
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 - 141خليل سليمان وشريكته ج ، 11991 1/9/2117-تاريخ 21111113 :

برقم 31192

 - 142صباح كمال على حسانين وشركاها ج 21/3/2119-سارى حتى  ، 11974 27/3/2121تاريخ 21111113 :
31419
 - 191محمد الحلو وولده على ج ، 11992 11/7/2111-تاريخ 21111113 :

برقم

برقم 19747

 - 191محمد الحلو وولده على ج 17/7/2119-سارى حتى  ، 11991 19/7/2121تاريخ 21111113 :
 - 192علي محمد الحلو وشركاه ج ، 11992 11/7/2111-تاريخ 21111113 :

برقم 19747

برقم 19747

 - 193علي محمد الحلو وشركاه ج 17/7/2119-سارى حتى  ، 11991 19/7/2121تاريخ 21111113 :
 - 194على محمد الحلو وشريكته ج ، 11992 11/7/2111-تاريخ 21111113 :

برقم 19747

برقم 19747

 - 199على محمد الحلو وشريكته ج 17/7/2119-سارى حتى  ، 11991 19/7/2121تاريخ 21111113 :

برقم 19747

 - 199احمد محمد ابو العنين وشريكه ج 7/11/2111-سارى حتى  ، 11942 9/11/2123تاريخ 21111113 :
29121
 - 197نبيل عبد الباسط وشريكه ج 3/2/2119-ويجدد فى  ، 11993 2/2/2121تاريخ 21111113 :
 - 191نبيل عبد الباسط وشريكته ج 3/2/2119-ويجدد فى  ، 11993 2/2/2121تاريخ 21111113 :

برقم

برقم 32213
برقم 32213

 - 192محسن محمد عبد البارى جبر و شركاه ج 4/11/2117-سارى حتى  ، 11991 3/11/2122تاريخ 21111113 :
برقم 21777
 - 191محسن و ابراهيم عبد البارى و شركاهما ( خلفاء محمد عبد البارى جبر ج 4/11/2117-سارى حتى 3/11/2122
 ، 11991تاريخ  21111113 :برقم 21777
 - 191على مصطفى وشريكهم ج ، 11711 9/9/2119-تاريخ 21111114 :

برقم 27711

 - 192على مصطفى وشريكهم ج ، 11711 4/9/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 27711

 - 193على مصطفى وشريكهم ج 3/9/2119-سارى حتى  ، 11712 2/9/2121تاريخ 21111114 :
 - 194شركة رافت ومتولى وشريكتهم ج ، 11711 9/9/2119-تاريخ 21111114 :

برقم 27711

 - 199شركة رافت ومتولى وشريكتهم ج ، 11711 4/9/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 27711

برقم 27711

 - 199شركة رافت ومتولى وشريكتهم ج 3/9/2119-سارى حتى  ، 11712 2/9/2121تاريخ 21111114 :
27711
 - 197رجب عبد الواحد محمد مرسي وسعاد احمد عبد الغني هاللي وشريكهما
43437

 ، 11919تاريخ 21111114 :

برقم

برقم

 - 191رجب عبد الواحد محمد مرسي وسعاد احمد عبد الغني هاللي وشريكهما ج 27/11/2114-ويجدد فى 29/11/2112
 ، 11917تاريخ  21111114 :برقم 43437
 - 192رجب عبد الواحد وشركاه

 ، 11919تاريخ 21111114 :

برقم 43437

 - 171رجب عبد الواحد وشركاه ج 27/11/2114-ويجدد فى  ، 11917 29/11/2112تاريخ 21111114 :
43437
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 - 171شركه عالء سمير وشركاه لالستيراد والتصدير ج 3/12/2119-سارى حتى  ، 11711 2/12/2121تاريخ :
 21111114برقم 47491
 - 172محمد ابراهيم درويش و شركاه ج ، 11927 22/4/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 32442

 - 173محمد ابراهيم درويش و شركاه ج ، 11921 21/4/2119-تاريخ 21111114 :

برقم 32442

 - 174فاطمة محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها ج ، 11927 22/4/2111-تاريخ 21111114 :

برقم 32442

 - 179فاطمة محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها ج ، 11921 21/4/2119-تاريخ 21111114 :

برقم 32442

 - 179فاطمه محمد سليمان اسماعيل و شركاؤها ج 23/4/2119-سارى حتى  ، 11929 /22/4/2121تاريخ 21111114 :
برقم 32442
برقم

 - 177محمد ابراهيم درويش وشركاه ج 23/4/2119-سارى حتى  ، 11929 /22/4/2121تاريخ 21111114 :
32442

 - 171امانى ابراهيم درويش مصطفى وشركاؤها ج 23/4/2119-سارى حتى  ، 11929 /22/4/2121تاريخ 21111114 :
برقم 32442
 - 172حسن محمد حسن وشركاه ج 1/11/2117-سارى حتى  ، 11921 31/2/2122تاريخ 21111114 :

برقم 41331

 - 111محمد خليفة محمود عمران وشريكه ج 9/11/2111-سارى حتى  ، 11922 9/11/2123تاريخ 21111114 :
41119

برقم

 - 111محمد خليفة محمود عمران وشريكه ج 9/11/2111-سارى حتى  ، 11922 9/11/2123تاريخ 21111114 :
41119

برقم

 - 112محمد خليفه محمود عمران ومحمد كمال الدين مصطفي السقا ج 9/11/2111-سارى حتى ، 11922 9/11/2123
تاريخ  21111114 :برقم 41119
 - 113محمد خليفه محمود عمران ومحمد كمال الدين مصطفي السقا ج 9/11/2111-سارى حتى ، 11922 9/11/2123
تاريخ  21111114 :برقم 41119
 - 114محمد خليفه محمود عمران ونورا طه السيد حسين عبد هللا ج 9/11/2111-سارى حتى  ، 11922 9/11/2123تاريخ :
 21111114برقم 41119
 - 119محمد خليفه محمود عمران ونورا طه السيد حسين عبد هللا ج 9/11/2111-سارى حتى  ، 11922 9/11/2123تاريخ :
 21111114برقم 41119
 - 119ف محمود ياسين وشركاها { خلفاء عطيات حمزه } ج 29/9/2119-سارى حتى  ، 11741 24/9/2121تاريخ :
 21111119برقم 31321
 - 117فوزى صابر ابو حسن وشركاه ج 2/11/2111-ويجدد فى  ، 11792 1/11/2123تاريخ 21111119 :
39942

برقم

 - 111محمد الرومي وشركاه ج 11/11/2111-ويجدد فى  ، 11791 2/11/2123تاريخ 21111119 :

برقم 39942

 - 112محمد الرومى وشريكه ج 11/11/2111-ويجدد فى  ، 11791 2/11/2123تاريخ 21111119 :

برقم 39942

 - 121عبده ابراهيم الشوا وشركاه ج 2/11/2111-ويجدد فى  ، 11739 2/11/2123تاريخ 21111119 :
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 - 121شركه محمد رشاد محمود محرم وشركاه ج 2/11/2111-ويجدد فى  ، 11739 2/11/2123تاريخ 21111119 :
برقم 41212
 - 122محسن عبده العوادلي وشريكته ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 123محسن عبده العوادلي وشريكته ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 124محسن مسعد عبده العوادلى وشريكته ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 129محسن مسعد عبده العوادلى وشريكته ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 129محسن عبده العوادلى وشركاه ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 127محسن عبده العوادلى وشركاه ج 11/7/2111-سارى حتى  ، 11771 2/7/2123تاريخ 21111111 :
22919

برقم

 - 121احمد محمد الفرارجى واوالده ج 21/1/2111-سارى حتى  ، 11771 12/1/2123تاريخ 21111111 :
29941

برقم

 - 122شركة شريف ومراد احمد محمد الفرارجى وشركاهم ج 21/1/2111-سارى حتى  ، 11771 12/1/2123تاريخ :
 21111111برقم 29941
 - 211محمد علي البربري وشركاه (خلفاء محمد علي البربري) 1ج ، 11799 17/4/2111-تاريخ 21111111 :
22197

برقم

 - 211محمد علي البربري وشركاه (خلفاء محمد علي البربري) 1ج 19/4/2119-سارى حتى  ، 11799 19/4/2121تاريخ :
 21111111برقم 22197
 - 212اليوجد ج ، 11799 17/4/2111-تاريخ 21111111 :

برقم 22197

 - 213اليوجد ج 19/4/2119-سارى حتى  ، 11799 19/4/2121تاريخ 21111111 :

برقم 22197

 - 214محمد محمد يوسف السيد وشركاه ج 23/11/2119-سارى حتى  ، 11721 22/11/2121تاريخ 21111111 :
49211
 - 219شركه رانيا ابراهيم محمد السبع وشركاها

 ، 11793تاريخ 21111111 :

برقم

برقم 49371

 - 219شركه رانيا ابراهيم محمد السبع وشركاها ج 19/12/2119-ويجدد فى  ، 11794 19/12/2121تاريخ 21111111 :
برقم 49371
 - 217شركه الموافى والجيزى للتجارة ج 19/11/2111-ويجدد فى  ، 11771 19/11/2123تاريخ 21111111 :
12221

برقم

 - 211شركه الموافى والجيزى للتجارة ج 19/11/2111-ويجدد فى  ، 11771 19/11/2123تاريخ 21111111 :
12221

برقم
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 - 212خليفة وشركاه ج 19/12/2114-سارى حتى  ، 11712 14/12/2112تاريخ 21111111 :
 - 211عيسى و شركاه ج 19/12/2114-سارى حتى  ، 11712 14/12/2112تاريخ 21111111 :

برقم 12119
برقم 12119

 - 211خليفة وشركاه ج21/2/2119-سارى حتى  ، 11711 21/2/2121تاريخ 21111111 :

برقم 12119

 - 212كايرو تر يدنج ج21/2/2119-سارى حتى  ، 11711 21/2/2121تاريخ 21111111 :

برقم 12119

 - 213موريس عزيز عبد المالك و شريكته ج 1/3/2111-سارى حتى  ، 11773 21/2/2123تاريخ 21111111 :
برقم 29719
 - 214محمد علي البربري و شركاه ( خلفاء محمد عليالبربري ) ج 22/11/2111-سارى حتى ، 111797 21/11/2123
تاريخ  21111111 :برقم 22197
 - 219يحى على البربرى و شركاه ( خلفاء محمد على البربرى ج 22/11/2111-سارى حتى 111797 21/11/2123
 ،تاريخ  21111111 :برقم 22197
 - 219موريس عزيز و شركاه ج 1/3/2111-سارى حتى  ، 11773 21/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 29719

 - 217مينا موريس عزيز وشركاه ج 1/3/2111-سارى حتى  ، 11773 21/2/2123تاريخ 21111111 :

برقم 29719

 - 211حكمت عبدالجليل محمد محمود وشريكها ج 12/11/2111-سارى حتى  ، 11729 11/11/2123تاريخ 21111111 :
برقم 39997
 - 212ابراهيم ابراهيم حسن حشيش وشريكته ج 12/11/2111-سارى حتى  ، 11729 11/11/2123تاريخ 21111111 :
برقم 39997
 - 221اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شركاه ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 221اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شركاه ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 222اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شريكته ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 223اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شريكته ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 224اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شركاه ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 229اسامه مصطفي كامل ابراهيم حسني و شركاه ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 229اسامه مصطفى كامل ابراهيم حسنى وشريكته ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
 - 227اسامه مصطفى كامل ابراهيم حسنى وشريكته ج 2/3/2111-ةيجدد فى  ، 11122 1/3/2123تاريخ 21111112 :
برقم 34722
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 - 221محمد الدياسطى ويوسف الصعيدى ج 29/1/2119-ويجدد فى  ، 11111 24/1/2121تاريخ 21111112 :
32171
 - 222محمد الدياسطى وعزه الزامك ج 29/1/2119-ويجدد فى  ، 11111 24/1/2121تاريخ 21111112 :
32171

برقم

برقم

 - 231شركه نهله احمد محمد النجار وشركاها ج 19/11/2117-سارى حتى  ، 11172 19/11/2122تاريخ 21111112 :
برقم 34494
برقم

 - 231مصطفى درويش خضير وشركاه ج 7/11/2111-ويجدد فى  ، 11124 9/11/2123تاريخ 21111112 :
39931

 - 232شركة محمد درويش محمد خضير وشركاه ج 7/11/2111-ويجدد فى  ، 11124 9/11/2123تاريخ 21111112 :
برقم 39931
برقم

 - 233ثروت محمد ابراهيم وشركاه ج 22/12/2111-سارى حتى  ، 11129 21/12/2123تاريخ 21111112 :
42123
 - 234ثروت محمد ابراهيم وشركاءه ج 22/12/2111-سارى حتى  ، 11129 21/12/2123تاريخ 21111112 :
42123
 - 239ثروت محمد ابراهيم وشريكه ج 22/12/2111-سارى حتى  ، 11129 21/12/2123تاريخ 21111112 :
42123

برقم

برقم

 - 239محمد ممدوح السيد محمد الجبرى وشركاه ج 12/9/2117-سارى حتى  ، 11219 11/9/2122تاريخ 21111121 :
برقم 22213
 - 237ممدوح السيد الجبرى وشركاه ج 12/9/2117-سارى حتى  ، 11219 11/9/2122تاريخ 21111121 :
22213

برقم

 - 231السيد عبده السيد مصطفي و شريكه ج 2/7/2112-ويجدد فى  ، 11199 1/7/2117تاريخ 21111121 :
41117

برقم

 - 232السيد عبده السيد مصطفي و شريكه ج 2/7/2112-ويجدد فى  ، 11199 1/7/2117تاريخ 21111121 :
41117

برقم

 - 241السيد عبده السيد مصطفي و شريكه ج 1/7/2117-ويجدد فى  ، 11197 7/7/2122تاريخ 21111121 :
41117

برقم

 - 241السيد عبده السيد مصطفي و شريكه ج 1/7/2117-ويجدد فى  ، 11197 7/7/2122تاريخ 21111121 :
41117

برقم

 - 242حسين احمد محمود البسيونى وحسان حسان سلمى ج 19/11/2111-ويجدد فى  ، 11199 9/11/2123تاريخ :
 21111121برقم 39919
 - 243محمود ابو زيد و شريكه لالستيراد ج 22/9/2119-سارى حتى  ، 11179 21/9/2121تاريخ 21111121 :
31913

برقم

 - 244محمود ابو زيد و شريكه لالستيراد ج 22/9/2119-سارى حتى  ، 11179 21/9/2121تاريخ 21111121 :
31913

برقم
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برقم

 - 249محمود محمد شيخون وشركاه ج 24/11/2119-ويجدد فى  ، 11174 23/11/2121تاريخ 21111121 :
32134

 - 249ماجده فهمى عبد السالم الجباس وشركاها ج 22/11/2111-ويجدد فى  ، 11192 21/11/2123تاريخ 21111121 :
برقم 29119
برقم

 - 247فوزية محمد على الخولى وشركاها ج 22/11/2111-ويجدد فى  ، 11192 21/11/2123تاريخ 21111121 :
29119
 - 241مروه زكريا السيد عويضه وشركاها ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 242مروه زكريا السيد عويضه وشركاها ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 291مايسه زكريا عويضه وشريكتها ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 291مايسه زكريا عويضه وشريكتها ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 292زكريا السيد عويضه وشركاه ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 293زكريا السيد عويضه وشركاه ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 294زكريا السيد عويضه وشريكته ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 299زكريا السيد عويضه وشريكته ج 2/12/2117-ويجدد فى  ، 11192 1/12/2122تاريخ 21111121 :
34927

برقم

 - 299سعيد محمد محمد الشال وشركاه ج 4/9/2119-سارى حتى  ، 11127 3/9/2121تاريخ 21111121 :
31931

برقم

 - 297فوزيه محمد توفيق العيسوى و شركاها ج 9/4/2111-ويجدد فى  ، 11211 9/4/2123تاريخ 21111122 :
برقم 12919
 - 291ام هاشم لبيب محمد العربان وشركاها ج 1/9/2119-ويجدد فى  ، 11211 7/9/2121تاريخ 21111122 :
24119

برقم

 - 292ام هاشم لبيب محمد العربان وشركاها ج 1/9/2119-ويجدد فى  ، 11211 7/9/2121تاريخ 21111122 :
24119

برقم

 - 291شركه اوالد محمد محمد عيد ج 1/9/2119-ويجدد فى  ، 11211 7/9/2121تاريخ 21111122 :

برقم 24119

 - 291شركه اوالد محمد محمد عيد ج 1/9/2119-ويجدد فى  ، 11211 7/9/2121تاريخ 21111122 :

برقم 24119

 - 292شركه مسعد مسعد عوض السيد الزغوي وشريكه ج 9/4/2111-ويجدد فى  ، 11293 4/4/2123تاريخ 21111122 :
برقم 41172
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برقم

 - 293محمد العربي السيد منصور وشريكه ج 21/9/2114-سارى حتى  ، 11212 21/9/2112تاريخ 21111122 :
31413
 - 294شركه محمد العربى منصور و شريكه ج 21/9/2114-سارى حتى  ، 11212 21/9/2112تاريخ :
 21111122برقم 31413
 - 299شركه ستهم عبده السيد السحرى و شريكها ج 21/9/2114-سارى حتى  ، 11212 21/9/2112تاريخ :
 21111122برقم 31413
 - 299شركه احمد ابراهيم السعيد الخولى وشريكته

 ، 11291تاريخ 21111129 :

برقم 27411

 - 297شركه احمد ابراهيم السعيد الخولى وشريكته

 ، 11291تاريخ 21111129 :

برقم 27411

 - 291شركه احمد ابراهيم السعيد الخولى وشريكته

 ، 11292تاريخ 21111129 :

برقم 27411

 - 292شركه احمد ابراهيم السعيد الخولى وشريكته ج 21/1/2119-ويجدد فى  ، 11293 27/1//2121تاريخ 21111129 :
برقم 27411
 - 271احمد عبد هللا وشريكته ج 31/9/2117-ويجدد فى  ، 11242 31/9/2122تاريخ 21111129 :

برقم 22311
برقم

 - 271بهيه ابراهيم الصرفي و شركاها ج 27/9/2117-سارى حتى  ، 11272 29/9/2122تاريخ 21111129 :
32192

 - 272محمد احمد المر و شركاه لالستيراد ج 24/4/2117-سارى حتى  ، 11211 23/4/2122تاريخ 21111129 :
32749
 - 273هدى محمد ابو العز وشركاها ج 24/4/2117-سارى حتى  ، 11211 23/4/2122تاريخ 21111129 :
32749

برقم

برقم

 - 274جابر محمد طه جاد وشريكه ج 23/12/2111-سارى حتى  ، 11271 22/12/2123تاريخ 21111129 :
29712

برقم

 - 279جابر محمد طه جاد و شريكه ج 23/12/2111-سارى حتى  ، 11271 22/12/2123تاريخ 21111129 :
29712

برقم

 - 279جابر محمد طه جاد و شركاه ج 23/12/2111-سارى حتى  ، 11271 22/12/2123تاريخ 21111129 :
29712

برقم

 - 277ممدوح سالمه محمد متولى وشركاه ج 11/11/2111-سارى حتى  ، 11221 11/11/2123تاريخ 21111129 :
برقم 39991
 - 271سعد دانيال بطرس سعيدوشريكته ج 13/2/2117-سارى حتى  ، 11279 12/2/2122تاريخ 21111129 :
32493

برقم

 - 272سعد دانيال بطرس سعيدوشريكته ج 13/2/2117-سارى حتى  ، 11279 12/2/2122تاريخ 21111129 :
32493

برقم

 - 211شركه رشدى عزيز حبيب وشركاه ج 1/1/2114-سارى حتى  ، 11211 31/7/2112تاريخ 21111129 :
39443
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 - 211شركه فاطه عبد العزيز عبد السالم وشركاها ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :
برقم 12171
 - 212شركه فاطه عبد العزيز عبد السالم وشركاها ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :
برقم 12171
 - 213محمد علي محمد عبد النبي و شركاه ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :
12171

برقم

 - 214محمد علي محمد عبد النبي و شركاه ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :
12171

برقم

 - 219شركه على وحبيبة ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :

برقم 12171

 - 219شركه على وحبيبة ج 3/1/2111-سارى حتى  ، 11291 2/1/2123تاريخ 21111129 :

برقم 12171

 - 217اميرة حلمى السيد شرباص وشركاها ج 14/11/2111-سارى حتى  ، 11271 13/11/2123تاريخ 21111129 :
برقم 39993
 - 211شركه انعام ابراهيم عبده وشركاها لالستيراد ج 14/11/2111-سارى حتى  ، 11271 13/11/2123تاريخ :
 21111129برقم 39993
 - 212شركه سهير الكيالني و شريكها ج 4/9/2117-سارىة حتى  ، 11121 3/9/2122تاريخ 21111129 :
32212

برقم

 - 221شركه سهير الكيالني و شريكها ج 4/9/2117-سارىة حتى  ، 11121 3/9/2122تاريخ 21111129 :
32212

برقم

 - 221محمد محمد ابراهيم ابو القاسم وشريكته ج 4/9/2117-سارىة حتى  ، 11121 3/9/2122تاريخ 21111129 :
32212

برقم

 - 222محمد محمد ابراهيم ابو القاسم وشريكته ج 4/9/2117-سارىة حتى  ، 11121 3/9/2122تاريخ 21111129 :
32212

برقم

 - 223شركة شراره للتجارة والمقاوالت ج ، 11112 21/11/2111-تاريخ 21111129 :

برقم 21191

 - 224شركة شراره للتجارة والمقاوالت ج 12/11/2119-سارى حتى  ، 11111 11/11/2121تاريخ 21111129 :
21191
 - 229الحسيني السيد السايح وشركاه ج 24/11/2111-ويجدد فى  ، 11112 23/11/2123تاريخ 21111129 :
41119

برقم

برقم

 - 229الحسيني السيد علي السايح وشريكه ج 24/11/2111-ويجدد فى  ، 11112 23/11/2123تاريخ 21111129 :
41119
 - 227نجاه عبد الحليم وشريكتها ج ، 11121 3/7/2111-تاريخ 21111129 :

برقم

برقم 49979

 - 221نجاه عبد الحليم وشريكتها ج 2/7/2119-سارى حتى  ، 11122 1/7/2121تاريخ 21111129 :

برقم 49979

 - 222رانيا محمد السيد على وشريكها ج 29/11/2111-ويجدد فى  ، 11131 29/11/2123تاريخ 21111129 :
39927
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 - 311شركه رانيا محمد السيد علي و شركاها ج 29/11/2111-ويجدد فى  ، 11131 29/11/2123تاريخ 21111129 :
برقم 39927
 - 311محمد محمد السيد على و السيد محمد السيد على وشركهما ج 29/11/2111-ويجدد فى  ، 11131 29/11/2123تاريخ
 21111129 :برقم 39927
 - 312اشرف محمود مختار محمود وشركاها ج 31/9/2111-سارى حتى  ، 11132 22/9/2123تاريخ 21111129 :
برقم 22413
برقم

 - 313خالد محمود مختار محمود وشركاه ج 31/9/2111-سارى حتى  ، 11132 22/9/2123تاريخ 21111129 :
22413
 - 314نفيسه السعيد حامد و شركاها ج 2/12/2117-سارى حتى  ، 11124 1/12/2122تاريخ 21111129 :
21192
 - 319سعاد محمد منصور و شريكتها ج ، 11113 7/2/2112-تاريخ 21111129 :

برقم 42229

 - 319سعاد محمد منصور و شريكتها ج ، 11113 7/2/2112-تاريخ 21111129 :

برقم 42229

برقم

 - 317سعاد محمد منصور و شريكتها ج 9/2/2114-سارى حتى  ، 11114 9/2/2112تاريخ 21111129 :
42229

برقم

 - 311سعاد محمد منصور و شريكتها ج 9/2/2114-سارى حتى  ، 11114 9/2/2112تاريخ 21111129 :
42229

برقم

 - 312عبير محمد خالد موسى وشركاها ج ، 11113 7/2/2112-تاريخ 21111129 :

برقم 42229

 - 311عبير محمد خالد موسى وشركاها ج ، 11113 7/2/2112-تاريخ 21111129 :

برقم 42229

 - 311عبير محمد خالد موسى وشركاها ج 9/2/2114-سارى حتى  ، 11114 9/2/2112تاريخ 21111129 :
42229

برقم

 - 312عبير محمد خالد موسى وشركاها ج 9/2/2114-سارى حتى  ، 11114 9/2/2112تاريخ 21111129 :
42229

برقم

 - 313شركة تحيه السعيد حامد عبد اللطيف وشركاها ج 2/12/2117-سارى حتى  ، 11124 1/12/2122تاريخ :
 21111129برقم 21192
 - 314هبه ابراهيم محمد فوزى وشريكها ج 21/11/2119-سارى حتى  ، 11191 21/11/2121تاريخ 21111127 :
برقم 47923
 - 319محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه

 ، 11173تاريخ 21111127 :

برقم 31173

 - 319محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه

 ، 11174تاريخ 21111127 :

برقم 31173

 - 317محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه

 ، 11179تاريخ 21111127 :

برقم 31173

 - 311محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه ج 31/11/2117-ويجدد فى  ، 11179 22/11/2122تاريخ 21111127 :
برقم 31173
 - 312شركه محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه

 ، 11171تاريخ 21111127 :

برقم 31173
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 - 321شركه محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه

 ، 11171تاريخ 21111127 :

برقم 31173

 - 321شركه محمد ابراهيم صالح الطحان وشركاه ج 11/11/2119-ويجدد فى  ، 11172 17/11/2121تاريخ :
 21111127برقم 31173
برقم

 - 322علي ابراهيم محمد المرسى وشركاه ج 21/1/2114-ويجدد فى  ، 11199 27/1/2112تاريخ 21111127 :
43233

 - 323جمال اسماعيل مختار اسماعيل وشركاه ج 11/4/2119-سارى حتى  ، 11112 17/4/2121تاريخ 21111121 :
برقم 49143
 - 324محمد عبد الواحد محمد ادم وشركاه ج 29/4/2117-سارى حتى  ، 1112 24/4/2122تاريخ 21111121 :
32792

برقم

 - 329محمد عبد الواحد محمد ادم وشريكة ج 29/4/2117-سارى حتى  ، 1112 24/4/2122تاريخ 21111121 :
32792

برقم

 - 329عبد الواحد محمد محمود و شركاه ج 29/4/2117-سارى حتى  ، 1112 24/4/2122تاريخ 21111121 :
32792

برقم

 - 327طه يوسف عبد الرحمن سمره غنيم وشريكه ج 24/7/2119-سارى حتى  ، 11121 23/7/2121تاريخ 21111121 :
برقم 49711
برقم

 - 321كمال محمود عباس فوده وشريكه ج 24/7/2119-سارى حتى  ، 11121 23/7/2121تاريخ 21111121 :
49711

 - 322مى رضاء محمد الطنطاوى وشريكها ج 21/11/2117-ويجدد فى  ، 11119 21/11/2122تاريخ 21111121 :
برقم 91937
 - 331سميحه حسنين اسماعيل و شركاها ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
11934

برقم

 - 331سميحه حسنين اسماعيل و شركاها ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
11934

برقم

 - 332حسن السعيد عبد الحميد شيخون وشركاه ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
برقم 11934
 - 333حسن السعيد عبد الحميد شيخون وشركاه ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
برقم 11934
 - 334على حسين اسماعيل واخوته ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
11934

برقم

 - 339على حسين اسماعيل واخوته ج 29/1/2117-ويجدد فى  ، 11122 24/1/2122تاريخ 21111121 :
11934

برقم

 - 339السيد عمر على الدسوقى وشريكه ج 17/11/2117-سارى حتى  ، 11129 19/11/2122تاريخ 21111121 :
12231
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برقم

 - 337السيد عمر على الدسوقى وشريكه ج 17/11/2117-سارى حتى  ، 11129 19/11/2122تاريخ 21111121 :
12231
 - 331شركة حبيبة خليل وشركائها ج 17/11/2117-سارى حتى  ، 11129 19/11/2122تاريخ 21111121 :
12231

برقم

 - 332شركة حبيبة خليل وشركائها ج 17/11/2117-سارى حتى  ، 11129 19/11/2122تاريخ 21111121 :
12231

برقم

 - 341احمد علي فرج وشركاه ج 11/1/2111-ويجدد فى  ، 11122 11/1/2123تاريخ 21111121 :

برقم 41919

 - 341شركه محمد وحازم احمد علي فرج وشركاه ج 11/1/2111-ويجدد فى  ، 11122 11/1/2123تاريخ 21111121 :
برقم 41919
 - 342ساميه مسعد عوف حماده وشريكها ج 9/11/2117-سارى حتى  ، 11124 9/11/2122تاريخ 21111121 :
22933
 - 343محمد احمد المناخلى وشركاه ج 9/11/2117-سارى حتى  ، 11124 9/11/2122تاريخ 21111121 :
22933

برقم

برقم

 - 344سمير حسن حسين ابو حطب وشركاه ج 21/1/2119-سارى حتى  ، 1119 12/1/2121تاريخ 21111121 :
21729
 - 349سمير حسن العربى و شركاه ج 21/1/2119-سارى حتى  ، 1119 12/1/2121تاريخ 21111121 :
21729

برقم

 - 349شركة محمد جابر وشركاه ج 21/12/2119-ويجدد فى  ، 11194 27/12/2121تاريخ 21111122 :
32111

برقم

 - 347محمد جابر احمد جابر وشركاه ج 21/12/2119-ويجدد فى  ، 11194 27/12/2121تاريخ 21111122 :
32111

برقم

برقم

 - 341السيد علي الوهيدي وشركاه ج 19/1/2117-ويجدد فى  ، 11131 14/1/2122تاريخ 21111122 :

برقم 32323

 - 342السيد على الوهيدى وشركاه ج 19/1/2117-ويجدد فى  ، 11131 14/1/2122تاريخ 21111122 :

برقم 32323

 - 391بيت اوالدنا ج 19/1/2117-ويجدد فى  ، 11131 14/1/2122تاريخ 21111122 :

برقم 32323

 - 391السيد على الوهيدى وشريكته ج 19/1/2117-ويجدد فى  ، 11131 14/1/2122تاريخ 21111122 :
32323

برقم

 - 392عبدالرحمن محمد كمالو وشريكتة ج 24/11/2111-ويجدد فى  ، 11147 23/11/2123تاريخ 21111122 :
39912

برقم

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1مصطفى العاصى وشريكه تجديد الرهن التجارى  ،تاريخ 21111119 :
 - 2اشرف المرجاوى وشركاه تجديد الرهن التجارى  ،تاريخ 21111119 :

برقم 22999
برقم 22999

ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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