جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

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

 - 1صابر فتحى بركات احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24171عن تورٌد وتجارة
المواد الغذائٌه بالجمله وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه  ،بجهة  :ش دمحم عادل عزبه سماحه مؤسسه الزكاه شمه رلم  1بالدور االول
علوى
 - 2سلٌمان شبراوى لتجاره المواد الغذائٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24164عن
تجاره مواد غذائٌه  ،بجهة  3 :دمحم عٌاد بجوار مسجد باسم  -محل
 - 3مٌتكٌس للرخام والجرانٌت واالدوات الصحٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم
 23875عن تجارة رخام وجرانٌت وادوات صحٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  41لطعه ارض  8 & 7بلون  fمركز خدمات
التجمع االول مول فرست كاٌرو التجمع االول
 - 4مصطفى دمحم فهمى احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 751110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23914عن تغٌر زٌوت ،
بجهة  :ش شرق السكه الحدٌد كوبرى الشٌخ منصور
 - 5شعبان سٌد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23917عن بٌع فالتر مٌاه ،
بجهة  47 :ش امتداد حسن نصر اللوادر
 - 6وفاء ابراهٌم عبد الرحمن نجدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23914عن مماوالت
عمومٌة وتصمٌم داخلى ودٌكورات وتشطٌبات  ،بجهة  :بدر مكتب  1الدور الثانى عمار  59ش الحرٌة
ٌ - 7سرى ابراهٌم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23924عن استٌراد
وتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  4 :ش عبد العاطى من ش الفرٌد ع النخل شمه رلم  1الدور
االرضى
 - 8حسن عبد الواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24131عن كافٌه ومطعم  ،بجهة
 :الماهره الجدٌده محل  G 5دور ارضى مٌجا مول ق  355لطاع 3
 - 9احمد دمحم عبد المادر المكباتى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23838عن مماوالت عامه
وتخصصٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده فٌال  31م  6الحى الثانى التجمع الخامس
ٌ - 11حٌى عبد العاطى عبد الوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23862عن
تصفٌف شعر حرٌمى وتجاره مستحضرات تجمٌل  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل بالطابك  3مول دانا  2ق  36مركز خدمات
التجمع الخامس
 - 11دمحم عوض السعدنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23864عن تركٌب وصٌانه
تكنولوجٌا االتصاالت  ،بجهة  :عماره  118شمه  5مربع  21ب  2الحى الثانى الدور الثانى فوق االرضى الشروق
 - 12عالء الدٌن عبد هللا على جاد المولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23852عن
تجاره وتورٌد اسمان جمله  ،بجهة  :العبور محل رلم  25عنبر رلم  1اسمان بحصه لدرها  4لٌراط سوق العبور
 - 13رجب زكى حسن ابو زٌد االعصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23856عن
حداٌد وبوٌات  ،بجهة  :مدٌنه العبور عمارة  138رلم  3اسكان شباب مدٌنه العبور
 - 14سامح منصور سلٌمان جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23971عن بٌع ورق
 ،بجهة  17 :ش الشهٌد احمد مختار لباء
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 - 15دمحم مصطفى عٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23957عن التسوٌك
العمارى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  4الدور  2عمار  76المنطمه  1ش التسعٌن
 - 16رجب زكى حسن ابو زٌد االعصر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23856عن
حداٌد وبوٌات  ،بجهة  :عمرٌط ابو حماد بملن من السٌد عبد السالم ونوع التجاره مماوالت عمومٌه وتارٌخ االفتتاح 22/2/1998
ولٌد برلم  79582الزلازٌك
 - 17كرٌم نور زكى صلٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24121عن تعبئه وتغلٌف
مواد غذائٌه جافه  ،بجهة  5 :ش الفاروق عمر من اسبٌكو
 - 18عبٌر سمٌر مكاوى عوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24142عن تورٌد مواد
بترولٌة فٌما عدا بنزٌن وسوالر  ،بجهة  :الصعٌد  996بلون  8مدخل  3شمه  12النهضه
 - 19احمد ابراهٌم دمحم احمد كرٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24186عن تسوٌك
عمارى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  2فٌال  125النرجس  3التجمع الخامس
 - 21على مختار محمود على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24199عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده ش فٌال  9المنطمه  11118مجاوره  11التجمع االول غرفه بالسطح
 - 21صالح هاشم حسن رضوان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23868عن عصائر
فواكه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده وحده مول جاالكسى ق  316و  317مركز المدٌنه
 - 22سامح فاروق احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23893عن بٌع مواد غذائٌه
وغالل  ،بجهة  53 :ح ش غرب الرشاح خلف مسجد الجوهرة
 - 23دمحم محمود عبد الخالك صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23897عن تجارة
المحمول واكسسواراته  ،بجهة  :ش المركز االجتماعى  -محل
 - 24صبرى عبد الحمٌد عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23926عن سمكره
وتجدٌد السٌارات  ،بجهة  1 :ش اللواء االسالمى من ش السوبر جٌت الحرفٌن  -ورشه
ٌ - 25اسر سمٌر دمحم عزت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23961عن ورشه اصالح شنط
جلدٌه  ،بجهة  :ش دمحم محفوظ المرج الشرلٌه
 - 26انور على احمد زٌدان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24111عن ورشه ردٌاتٌر ،
بجهة  :بلون  72مساكن االسكندرٌه
 - 27السٌد عفٌفى السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24113عن سروجى سٌارات ،
بجهة  15 :عمارات عثمان عزبه النخل
 - 28سٌد دمحم امام مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23843عن بٌع
عطور  ،بجهة  :محل  23مول بانوراما الشروق  -الشروق
 - 29دمحم عبد النعٌم سالمه ادم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23846عن مغسله وتنظٌف
كى بالبخار تجهٌز  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  11باالرضى بالمطعه  28أ المستثمرٌن
 - 31ثروت عبد المدوس مكارى جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23979عن بٌع
حلوى من العجٌن  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  13مول كاٌروفرست لطعه  7و  8بلون  fمركز خدمات التجمع االول
 - 31حسنى جمعه عبد التواب هالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23998عن حالله
رجالى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  11مول  1زٌزٌنٌا التجمع الخامس
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 - 32محمود جمال الدٌن محمود عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24122عن
تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :عمار رلم  7ش مدرسه الصناٌع المعمارٌه تمسٌم مكه
 - 33حمدى صابر السٌد ابو العطا المدبولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24153عن
بٌع اسمان  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  55 / 21المنطمه الخامسه الحى الثانى محل رلم 3
 - 34هانى شحات كامل مشرلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24174عن ورشه مالبس
 ،بجهة  7 :ش عبد ربه فرغلى عزبه النخل
 - 35عبد الحكٌم عامر سلٌم عامر شحاته  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24197عن
مطعم وكافٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده لطعه  53محل داخل مول مركز خدمات التجمع الخامس
 - 36ممدوح منصور فهمى شنودة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23871عن ستودٌو
تصوٌر  ،بجهة  16 :ش ٌوسف الدجوى عزبه النخل الغربٌه
 - 37دمحم على دمحم جالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23865عن تجارة وتوزٌع اجهزة
ومستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل دون االدوٌة  ،بجهة  :بدر محل رلم 4بالدور االرضى بالعمار  63مجاوره  2الحى االول
 - 38صباح سلٌمان عٌد عطٌة  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23891عن مخبز نصف
الى  ،بجهة  :عمار رلم  16ش سوهاج من ش االربعٌن منشٌه السد العالى
 - 39اٌهاب جاد نظٌر بسطا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23918عن مماوالت محاره ،
بجهة  :ش الشٌخ السباعى اللوادر
 - 41احمد حسن سالم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23912عن بٌع وتوزٌع
مستحضرات التجمٌل والتوكٌالت التجارٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار رلم  23م لطعه  23االكادٌمٌه التجمع االول الدور
االرضى  -شمه
 - 41اٌه ولٌد عبد المتعال احمد فراج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24117عن مكتبه ،
بجهة  :الماهره الجدٌده  A 4الدور االرضى بالمركز التجارى الممام على لطعه االرض  S5 - 3منطمه خدمات الحى الثانى التجمع
الخامس
 - 42اسالم جمال عبد الرحمن متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24114عن تجارة
المحمول واكسسواراته  ،بجهة  :محل بالعمار رلم  7ش السٌد صادق من الترعه التوفٌمٌه عزبه النخل
 - 43صبرى عبد المتجلى هدٌه ٌونس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23833عن تجاره
وبٌع الموبٌلٌا  ،بجهة  :ش صبرى عبد المتجلى عزبه كمال رمزى مؤسسه الزكاه
 - 44احمد محمود دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23844عن تسوٌك عمارى ،
بجهة  :محل  45بانوراما مول مدٌنه الشروق
 - 45سلٌمان دمحم دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23927عن بٌع حداٌد وبوٌات
 ،بجهة  :الماهره الجدٌده  14ش البرٌد المجاورة  3التجمع االول
 - 46دمحم جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23981عن مكتبه
وخردوات  ،بجهة  :ق  121الحى االول المجاوره االولى
 - 47فاطمه امٌن السعٌد لندٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23981عن مطعم وجبات
خفٌفة وسندوتشات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  61بالسوق التجارى مدٌنه الرحاب التجمع االول
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 - 48اسامة خلف عبد الشهٌد سدران  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23988عن تورٌدات
خامات بالستٌن  ،بجهة  :ش الشٌخ منصور من مصطفى من مصطفى الشرٌف ع النخل الغربٌة
 - 49مودرن هاوس للتسوٌك العمارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23844عن تسوٌك
عمارى  ،بجهة  :محل  45بانوراما مول مدٌنه الشروق
 - 51هانى كمال ملن بشاى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23858عن تجارة لحوم بلدى ،
بجهة  :ش ٌوسف بارح من ش الجمهورٌه عزبه النخل
 - 51حسنى دمحم جالل دمحم الخضرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24123عن مماوالت
عامة وتورٌدات عمومٌة  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  198ش البنفسج التجمع االول
 - 52دمحم دمحم مصطفى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24155عن ترزى
حرٌمى ورجالى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده مول مؤمن ش  11الحى الثالث محل 15
 - 53خالد مصطفى عبد الرحٌم البرعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24156عن بٌع
وتورٌدات المصنوعات الجلدٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده غرفه بمكتب االرضى عمار  188وحده  b 1حى  4التجمع الخامس
 - 54ماجد عزت نظٌر جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24183عن مماوالت عامة ،
بجهة  :غرفه بالشمه رلم  8بالعمار رلم  12الدور الثالث اسكان الشباب  111متر مدٌنه الشروق
 - 55عبد الرحمن رضا دمحم ٌسٌن المندى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24166عن
تورٌد كفرات االجهزه  ،بجهة  :ش احمد حجازى من عرب الطوٌله عزبه النخل  -شمه بالدور االرضى
 - 56اٌمن جابر رمزى عبد المسٌح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24165عن
مماوالت  ،بجهة  :ش اوالد داود من مكه الفالحه شمه بالدور الرابع
 - 57نرمٌن مجدى محمود عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 151110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23881عن ادوات
صحٌه  ،بجهة  :محل رلم  6حى شباب  71متر مدٌنه الشروق
 - 58شادٌه دمحم دمحم عبد العظٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23911عن بٌع ادوات
صحٌه  ،بجهة  6 :ش جامع االزهر من ش جمال عبد الناصر
 - 59حمدى شكرى دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23921عن تورٌدات
عمومٌه فى حدود المصرح به وبٌع وشراء جمٌع مستلزمات الكمبٌوتر واالبات توب والطبعات واالحبار وصٌانه جمٌع اجهزه
الكمبٌوتر والالبات توب والطباعات واالحبار  ،بجهة  5 :ش  6اكتوبر من ش جمال عبد الناصر
 - 61عالء سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23941عن تورٌدات مواد
غذائٌه  ،بجهة  :محل رلم  24ش اطلس  2222ب  24شمه  3السالم ثانى
 - 61محمود دمحم عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24113عن تورٌد
السماالت والشدات معدنٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه بالعمار  138جنوب االكادٌمٌه التجمع الخامس
 - 62دمحم مبرون جابر الدمرداش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24145عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  22 :ش عبد المنعم رمضان من ش المركز االجتماعى
 - 63دمحم نصر دمحم دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1511110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24128عن كشرى ،
بجهة  :العبور محل رلم  11بالمطعه  14بلون  21144االمتداد الغربى المنطمه الصناعٌه
 - 64هبه فوزى لرنى عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23946عن مماوالت
عامه  ،بجهة  8 :ش  6اكتوبر مدٌنه الزهور سابما حالٌل  35ش  6اكتوبر من غٌط العنب
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 - 65سٌد ابو الفتوح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23953عن تشطٌبات
وتسوٌك عمارى  ،بجهة  14 :م المستمبل الهاٌكستب الشروق
 - 66مٌالد زاهر فاٌك موسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23978عن تجارة ادوات
صحٌة  ،بجهة  :محل  5الحى الثانى ش البنن الشروق
 - 67حسام حسن حنفى محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24118عن تورٌدات
خامات واعمال دٌكورات  ،بجهة  :ش المحطه الغربى منشٌه عامر
 - 68منصور موسلٌنى نجٌب اسرائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23991عن مماوالت
 ،بجهة  4 :ش فوزى ابراهٌم من ش الشٌخ عبٌد عزبه النخل الشرلٌه
 - 69صباح كامل وهٌب خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23861عن تورٌدات
مستلزمات اطفال بٌبى  ،بجهة  :ش مصٌلحى من ش البترول
 - 71دمحم فتحى دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23851عن تجمٌع وتصنٌع
وصٌانه االجهزه الطبٌه ومستلزماتها معمم وغٌر معمم  ،بجهة  :بدر لطعه  88المنطمه الصناعٌه الحرفٌه االولى
 - 71دمحم فتحى دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23851عن تجمٌع وتصنٌع
وصٌانه االجهزه الطبٌه ومستلزماتها معمم وغٌر معمم  ،بجهة  :لوٌسنا ابراج الزهور برج رلم  1شمه رلم  33الدور الثالث علوى
بملن سهٌله زٌن العابدٌن ابراهٌم ونوع التجاره مكتب لتجاره الكٌماوٌات المعملٌه واالستٌرادوالتصدٌرواستٌرادوتارٌخ
االفتتاح2116ولٌد برلم 9417
 - 72تامر عبد السالم احمد رشاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24125عن صٌانه
سٌارات  ،بجهة  :محل رلم  1بلون  Jالحرفٌٌن
 - 73احمد عبد هللا احمد بدر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24118عن تورٌدات عامة
وتوكٌالت تجارٌة فى حدود المصرح به  ،بجهة  1 :ش جوده السٌد ارض الجنٌنه عزبه النخل
 - 74صالح بدرى سلٌمان عطٌه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24145عن مطعم كرٌب
سندوتشات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  56السوق التجارى الرحاب
 - 75صبحى رزق سلٌمان سالمه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24178عن المماوالت
العامه  ،بجهة  :شمه  6بلون  55اطلس  2الدور 3
 - 76راضى السٌد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23874عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :بدر عماره  62الحى الثالث المجاوره الثالثه شمه 12
 - 77محمود جاد السٌد جاد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23916عن تجارة وتعبئه
وتوزٌع العطور  ،بجهة  :ش بسام ممدوح من ش المركز االجتماعى
 - 78محمود دمحم السعٌد عبد الرازق دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23923عن
تجاره اكسسوار محمول  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  5عماره  11مجاورة  4التجمع االول فٌال 171
 - 79حسام الدٌن خالد حمدى دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23938عن
مماوالت وخدمات هندسٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده نموذج  A1الدور الثالث علوى عمارة المهندس على لطعه االرض  153المنطمه
الثانٌه الحى السكنى الخامس التجمع الخامس
 - 81غاده زكرٌا دمحم زكى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23955عن كوافٌر حرٌمى ،
بجهة  17 :ش انٌس غالى من ش العصاره الجدٌده
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 - 81جعفر دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24112عن مماوالت  ،بجهة :
 253ت  5مدخل  1حى 3
 - 82محمود سمٌر عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24111عن توزٌع
اكسسوارات المحمول  ،بجهة  :الدلتا  2بلون  129ش  11الدور الثالث
 - 83دمحم شكرى شحاته احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31111.000 ،لٌد فى  21181127برلم  24126عن بٌع فضٌات
وجالٌرى  ،بجهة  :ق  34أ المستثمرٌن الشمالٌه التجمع االول  -محل 119
 - 84اسامه انور داود لرٌالوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23847عن مكتب تورٌد
مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه  ،بجهة  :شمه  16الدور الثامن مسجد حوض سمعان  32ابو رجٌله من ناحٌه البركه لسم السالم
حالٌا
 - 85بدر حلٌم رزق هللا عبٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23861عن اتٌلٌه فساتٌن
زفاف وخطوبه  ،بجهة  :ش ترعه الطواله ع النخل
 - 86احمد عبد الحمٌد انور دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23899عن تورٌدات
عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :بدر ق  171المجاوره الثالثه الحى الثالث شمه رلم 1
ٌ - 87حٌى عبد هللا دمحم عبد هللا شرف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23995عن
المماوالت العمومٌة واالستشارات الهندسٌة  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  58مجاوره  3المنطمه الرابعه مدٌنه الشروق
 - 88هشام على عبد الحافظ عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24116عن
تصدٌر  ،بجهة  3 :ش لنال السوٌس م االندلس عزبه النخل الشرلٌه
 - 89احمد سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24121عن مكتب نمل طلبات
والمنتجات والبضائع واالشخاص وكافه اعمال الشحن داخلٌا  ،بجهة  16 :ش مسجد ذكر الرحمن من ش عبد هللا الرفاعى دور اول
فوق االرضى
 - 91احمد دمحم رافت عبد الهادى الفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24146عن مكتب
تورٌد مواد كٌمائٌه ومخلفات المصانع  ،بجهة  8 :ش احمد بدوى من ش الحكٌم النزهه  2ق  451ابو رجٌله
 - 91عبد هللا احمد بغدادى السارى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23941عن عصٌر
لصب  ،بجهة  3 :مساكن الجٌزه مدخل  1شمه 2
 - 92بدر دمحم كمال جابر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23949عن تجاره االلمشه ،
بجهة  :ش  17من ش  27عمار  7ابو رجٌله
 - 93دمحم حسٌن دمحم عبد الخالك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23983عن بٌع بدل رجال
 ،بجهة  :ش صالح الدٌن من ش ترعه السلطوحٌه
 - 94اسامه فراج دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24118عن بٌع مجمدات
ومواد غذائٌه  ،بجهة  :محل رلم  2الدور االول مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول مدٌنه الشروق
 - 95سوسن صالح الدٌن دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24121عن تنظٌم
معارض وحفالت ودعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة :
الماهره الجدٌده شمه  2عمار  685النرجس التجمع الخامس
 - 96عادل لرنى عبد العظٌم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23994عن
صٌانه وتركٌب الدش  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  2عماره  22عمارات المستمبل  2المطامٌه
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 - 97زكرٌا فوزى ابراهٌم عبد السالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24117عن
مماوالت انشاء وهدم واصالح واساسات ودٌكور وتشطٌبات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  1عمار  81كمبوند الزهوه التجمع
الخامس الدور االرضى
 - 98عبد الرحمن رجب عبد المنجى فضل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24124عن
ورشه مفروشات  ،بجهة  :العمار  12ش  118من ش الوطنٌه منشٌه السد العالى شمه 2
 - 99اسامه دمحم عبد الحمٌد الماضى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181129برلم  24158عن منظفات
صناعٌه  ،وسائل تنظٌف زجاج  ،مواد منعمه للنسٌج  ،كٌماوٌات الصباغه و النسٌج والتجهٌز وكٌماوٌات االلٌاف الصناعٌه
والبولٌستر  ،بجهة  :بدر لطعه  11المنطمه الصناعٌه  111فدان شباب
 - 111ادم لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24114عن استٌراد
وتصدٌر فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه  ، 19بجهة  :مساكن اطلس  1211بلون  6مدخل  2شمه  11السالم ثان
النهضه
 - 111ابراهٌم فوزى كامل لندٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24147عن مكتب
تورٌدات ادوات واجهزه كهربائٌه  ،بجهة  32 :ش رفعت سند من ش الخمسٌن  -شمه  12بالدور الثانى
 - 112دمحم ابو الفرج عبد السمٌع عفر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 131110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24151عن تورٌد
ادوات منزلٌه  ،بجهة  11 :ش نعٌم اسعد
 - 113محمود احمد لاسم لاسم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24163عن بماله شامله ،
بجهة  2 :ش ابو بكر الصدٌك من ش الشٌخ منصور
 - 114احمد ناجى احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23881عن تسوٌك عمارى
بجمٌع انواعه  ،بجهة  :بدر عماره  61المول التجارى المجاوره الثانٌه الحى االول محل رلم 8
 - 115عٌسى شنوده رزق هللا مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23885عن
تجاره وتركٌب زجاج سٌارات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  82مساكن الزلزال التجمع الخامس
 - 116سلٌم دمحم عواد دمحم دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23911عن اصالح
معدات ثمٌله وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح بها  ،بجهة  1 :ش معهد الحسن االزهرى ارض الدواجن تماطع مدرسة دمحم
جالل
 - 117دمحم محروس دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23947عن مماوالت
واستٌراد فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه 19وتجاره اخشاب وادوات منزلٌة ومواد غذائٌه  ،بجهة  1 :ش عطوه
من ش حسن عبد هللا رفاعى
 - 118احمد شعبان احمد زغلول  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23942عن تجاره
الكرتون بكافه انواعه  ،بجهة  8 :ش سٌناء رجاء اول متفرع من ش جمال عبد الناصر
 - 119بهاء دمحم توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23989عن مماوالت وتشطٌبات
 ،بجهة  91 :ش دمحم نجٌب
 - 111عمر ماجد منٌر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24115عن مكتب
تورٌدات وبٌع ادوات واجهزه رٌاضٌه  ،بجهة  23 :ش على عبد الرحمن لباء
 - 111جمال السٌد عمل ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24139عن تصنٌع دخان
المعسل  ،بجهة  :بدر لطعه رلم  23ج المنطمه الصناعٌة الثالثه
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 - 112زٌنب كامل عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24144عن بٌع طٌور
 ،بجهة  :ش مكه من سعد زغلول منشٌه السد
 - 113جوزٌف مجدى كامل جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24137عن تورٌدات
عامه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :ش عمر بن الخطاب ناحٌه مؤسسه الزكاه ابو صٌر
 - 114دمحم عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24113عن
اداره مطاعم وكافتٌرٌات  ،بجهة  :ش جامع عبد العاطى من ش الترعه السلطوحٌة
 - 115عبده حسن السٌد تسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24144عن مكتب مماوالت
وتشٌبطات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  441ب الحى الرابع التجمع الخامس
 - 116محمود حسٌنى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24194عن مكتب
تورٌدات واعمال دٌكورات  ،بجهة  12 :ش ابو ولٌد متفرع من ش عبد هللا رفاعى امام مدرسه درٌم
 - 117اسماء فتحى دمحم عبد البالى الماضى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23879عن
مماوالت عامه  ،بجهة  :ش المجمع االسالمى من ش مؤسسه الزكاه بركه الحاج  -مكتب
 - 118مجدى دٌاب محمود حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23896عن نظافه ،
بجهة  :الماهره الجدٌده وحده  119بالعمار  21/ 19الحى االول مول توٌنز خلف المحكمه التجمع الخامس
 - 119دمحم سٌد دمحم امام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23919عن تورٌد االجهزه المنزلٌه
والتوكٌالت التجارٌه  ،بجهة  :العمار رلم  3ش رمضان دمحم كفر الشرفا
 - 121ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم السواق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23933عن اعمال
مماوالت عامه  ،بجهة  147 :ش شكرى شفٌك تمسٌم ولٌم عبد الشهٌد ابو رجٌله
 - 121هانى رضا حماد دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 61110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23945عن بٌع حلوى من
عجٌن  ،بجهة  3 :ش محمود توفٌك من ش الجزٌره حوض الشرفا
 - 122دمحم عبد السمٌع صالح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23968عن
تورٌدات عمال نظافه داخلٌة  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  1باالرضى عماره  414ش  12الحى الرابع التجمع الخامس
 - 123مصطفى دمحم دمحم حشٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24119عن تصنٌع طوب
اسمنتى مصمت بمختلف المماسات  ،بجهة  :بدر لطعه رلم  81المنطمه الصناعٌه  811مدٌنه بدر
 - 124مصطفى دمحم دمحم حشٌش  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24119عن تصنٌع طوب
اسمنتى مصمت بمختلف المماسات  ،بجهة  :الوحده رلم  31سنتر االسراء مجاوره  39العاشر من رمضان ونوع التجاره مماوالت
وتارٌخ االفتتاح  21/8/2116ولٌد برلم 12216
 - 125محمود السٌد سلٌمان عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24131عن تجاره
لطع غٌار سٌارات  ،بجهة  :محل  3عمار  41ش ٌوسف صبرى ابو طالب من ش جمال عبد الناصر
 - 126دمحم عالء الدٌن جمال ابو المعاطى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24138عن
تسوٌك عمارى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده فٌال  118التجمع  5حى 3
 - 127سٌد مرسى عبد العلٌم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23837عن مكتب
رحالت  ،بجهة  :ش سٌد امٌن مظهر عاشور تمسٌم اسماعٌل نافع
 - 128جمال فراج عبد النبى حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23991عن تورٌد
لوازم دٌكور  ،بجهة  25 :ش سالمه هالٌل مدٌنه الصفا
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 - 129عبد الباسط صدٌك ٌوسف صبحى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24116عن
مماوالت عامه  ،بجهة  :الحى االول عماره  34محلٌه  8العبور
 - 131عشرى عٌد شعبان مرزوق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24137عن مطعم
كشرى وحلوانى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  3السوق التجارى الحى الثالث منطمه  2التجمع الخامس
 - 131زٌنب عبد العاطى محمود لابل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24192عن مكتب
رحالت  ،بجهة  12 :ش مسجد الرحمن مدٌنه االشرف  -محل
 - 132احمد دمحم الشلمامى حسنٌن اٌوب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24195عن مكتبه
وخردوات ولعب اطفال  ،بجهة  :مول برادٌس محل رلم  2و  3الدور االرضى مدٌنه الشروق
 - 133كساب عوده مصطفى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23878عن محل
عالفه  ،بجهة  :ش مؤسسه الزكاه كفر ابو صٌر
 - 134عبد المجٌد مصطفى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23888عن ورشه
نجاره واثاث  ،بجهة  :الجمهورٌه كفر الشرفا ابو صٌر
 - 135دمحم عبد المنعم صبحى محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23895عن صٌانه
وتورٌد لطع غٌار المعدات والسٌارات  ،بجهة  :سوق اطلس  3خلف لسم السالم
 - 136دمحم مصطفى عبد الممصود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23918عن
مكافحه افات وتنسٌك حدائك وتورٌدات عامه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :بدر  39شمه  3الحى الثالث المجاوره الرابعه
 - 137نهى دمحم عبد الوهاب عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23932عن مطعم
شاورمه وتٌن اواى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  227منطمه الخدمات المنزلٌه السوق التجارى م الرحاب
 - 138دمحم بدر وردانى دمحم حبلص  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24114عن مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :ح حموده دمحم محمود بركه الحاج
 - 139ابراهٌم صابر ابراهٌم عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24118عن مكتب
مماوالت وتورٌدات فندلٌه ومشروعات تحت التنفٌذ وتورٌدات الخدمات البترولٌه والعمارٌه واالعمال الكهربائٌه والكهربومٌكانٌكٌه
واعمال النمل والمواصالت واعمال السفتى ومستلزمات المصانع والشركات وادوات اللحام والخدمات المٌكانٌكٌه  ،بجهة  :عمار 11
ش  27من ش الخمسٌن ابو رجٌله
 - 141بٌتر انصار بشاره عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24141عن بٌع
اكسسوارات موباٌل ومشتمالته  ،بجهة  :الماهره الجدٌده بدروم سفلى امٌرالند توٌن بالزا  LB08Lكشن زجاجى ملحك أ بالمركز
التجارى  EMERALD TWIN PLAZAبمنتجع النخٌل امتداد ش ذاكر حسٌن التجمع االول
 - 141دمحم ابراهٌم دمحم صالح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23834عن تورٌد
مواد بناء ومماوالت  ،بجهة  :ش ابو ولٌد من ش دمحم نجٌب
 - 142غاده عبد الرحمن لطب حفناوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24115عن مطعم
ماكوالت بحرٌة  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  86لطاع  Gبالسوق الشرلى المنطمه التجارٌه الرحاب
 - 143سٌد دمحمٌن سلٌم دمحمٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24135عن بٌع حلوى من
عجٌن  ،بجهة  2 :ش سلٌمان غزال من الترعه السلطوحٌه الفالحه
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 - 144العربى للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم 24132
عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  99اسكان الجامعه االمرٌكٌه التجمع
الخامس
 - 145صباح مورٌس تاوضروس دمٌان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24181عن
كوافٌر حرٌمى  ،بجهة  :محل رلم  12مول الجامعه مدٌنه الشروق
 - 146عبده عبد هللا عبد هللا منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24198عن صٌدلٌه
 ،بجهة  :الماهره الجدٌده عماره  88اسكان الشباب التجمع االول
 - 147جرجس استاورو اسناده شرلاوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24167عن
ورشه اعمال الومنتٌال  ،بجهة  :ش مصطفى الشرٌف عزبه النخل
 - 148دمحم مرسى عبد الشافى مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24112عن مكتب نمل
بضائع وتورٌدات فى حدود المصرح به  ،بجهة  :ش التروللى كفر ابو صٌر
 - 149غبور لتورٌد لطع غٌار السٌارات واالطارات  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181126برلم
 24116عن بٌع وتورٌد لطع غٌار سٌارات واطارات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  8المنطمه التجارٌه الحرفٌة نموذج 11
لطاع  Eالسوق الشرلى حى الرحاب
 - 151الٌشع خلٌل غالى بنٌامٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23889عن مكتب
تورٌدات عمومٌه  ،بجهة  :ش العرب حوض الطوٌل بجوار معسكر االمن المركزى ش السالم حالٌا
 - 151حجاج عدلى على مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23921عن مطعم فول
وفالفل  ،بجهة  :ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب
ٌ - 152وسف سمٌر مسعود بعزق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24117عن مكتب
خدمات النمل  ،بجهة  :عمار رلم  24ش الفاروق عمر تمسٌم رلم  1الدور االرضى
 - 153احمد حسٌن عبد الحمٌد حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24135عن مكتب
رحالت  ،بجهة  15 :ش مسجد الرحمن من الكٌلو  7كفر الشرفا
 - 154دمحم احمد حافظ عبد الغنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24143عن بٌع وصٌانه
اجهزه تكٌٌف وتبرٌد  ،بجهة  8 :ش الطحان
 - 155سٌد ناجى دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23832عن مكتب مماوالت
عمومٌه  ،بجهة  :ش جمال عبد الناصر كفر الباشا شمه بالدور االول بعد االرضى
 - 156رمضان عبد العال احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23842عن بٌع
وشراء خرده  ،بجهة  :مساكن اطلس  4عملٌه  641بلون 36
 - 157حسام دمحم محمود رزق رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23849عن ورشه
الومٌتال وزجاج سٌكورٌت  ،بجهة  3 :ش سالم البسٌونى النزهه  - 2محل
 - 158حنفى دمحم حنفى عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23884عن تورٌدات
عامه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :مساكن المحمودٌه بلون  27ط  9مؤسسه الزكاه
 - 159احمد سٌد احمد حافظ  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24111عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :بدر عماره  143الحى الثالث المجاوره االولى
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 - 161دمحم احمد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24188عن مكتب رحالت
داخل جمهورٌه مصر العربٌه  ،بجهة  4 :ش فاضل من ش جمال عبد الناصر
 - 161دمحم ابراهٌم دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24117عن تورٌدات
صحٌة وتوكٌالت تجارٌه  ،بجهة  1 :ش جوده السٌد عزبه النخل
 - 162هٌثم منصور عوض منصور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24131عن مماوالت
عامه وتسوٌك عمارى  ،بجهة  :بدر شمه  1الحى  3مج  3عمار 211
 - 163ماجد عاطف بشرى مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24182عن مماوالت
عامه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده غرفه من الشمه بالعمار رلم  136مربع  22ش البحر االحمر الشروق
 - 164احمد عبد الحمٌد احمد جالل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24168عن بٌع وتجاره
المشه ومنسوجات  ،بجهة  :عمار رلم  4ش  141ش  11منشٌه السد العالى
 - 165مرٌم فتحى على دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24185عن كوافٌر حرٌمى ،
بجهة  :الماهره الجدٌده محل  S 36مول مٌراج التجمع االول
 - 166راندا دمحم عبد الشالى عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24187عن مكتبة ،
بجهة  :الماهره الجدٌده محل  1عماره  8محلٌة  1منطمه  2تجمع 3
 - 167اسالم رافت على على هاشم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23873عن تورٌدات
عمومٌة فى حدود المصرح به  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمارة رلم  15مساكن النٌل مدٌنه المطامٌه التجمع الثالث الدور االرضى
شمه رلم 4
 - 168احمد عٌد حسن السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 21110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23887عن تجاره اجهزه
الكمبٌوتر  ،بجهة  :ش الجمهورٌه ابو صٌر
 - 169دمحم شولى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 191110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23886عن ممر ادارى بٌع
وشراء وتجاره االثاث المكتبى  ،بجهة  :بدر لطعه  113المجاوره الرابعه الحى الثالث
 - 171سعد احمد عبد هللا احمد سعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24111عن تجاره
اسمان والماكوالت البحرٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  6ب مج  6التجمع االول
 - 171حسٌن عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24142عن
مماوالت وتورٌدات وصٌانه  ،بجهة  6 :ش ابن عباس من ش الورشه
 - 172عماد السٌد عبد المنعم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24146عن
تجاره لطع غٌار السٌارات  ،بجهة  :محل رلم  8بلون  11الحرفٌٌن
 - 173خالد عبد الوارث على حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23841عن مطعم
وكافٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده المحل  G 63لطاع  Gالسوق الشرلى الجدٌد الرحاب
 - 174صٌدلٌه محمود الحسٌنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23917عن صٌدلٌه ،
بجهة  :الماهره الجدٌده لطعه رلم  s2 - 6المنطمه الثانٌه الحى الثانى التجمع الخامس
 - 175دمحم مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23922عن تجارة
الماكٌنات الحاسبه والكاتبه  ،بجهة  :الدلتا  1بلون  1شمه  19الزهراء السالم
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 - 176دمحم محى الدٌن دمحم السباعى شبل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2511110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23929عن
مماوالت فى تورٌدات وتشطٌبات عمومٌة ومواد كهربائٌه  ،بجهة  :العبور مدٌنه العبور االسكان العائلى  67ب  17167شمه 6
الحى الثانى
 - 177ادهم عبد السالم موسى عبد هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 851110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23969عن بٌع
حلوى من عجٌن  ،بجهة  :اطلس  1211بلون  8محل  11النهضه  -محل
 - 178جمال السٌد شبل عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24191عن ادارة
وتاجٌر كافٌترٌات ومطاعم  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  D5شمه رلم  3الدور االرضى حى عربٌة التجمع الخامس
 - 179حسنى السعداوى حسٌن العربى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23848عن بٌع
موبٌالت واكسسوارات محمول  ،بجهة  :الماهره الجدٌده وحده  31الدور فوق االرضى مول فٌوتشر الحى الثالث
 - 181اسامه عبد البدٌع دمحم فرج  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23836عن تورٌد
الماكٌنات ولوازمها وصٌانتها  ،بجهة  11 :ش مسجد الرحمن عوف االصٌل
 - 181توفٌك جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24119عن تجاره
االدوات المنزلٌه  ،بجهة  :بدر لطعه  121الحى االول المجاوره االولى
 - 182عمرو عزت حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24129عن بٌع دواجن
حٌه ومذبوحه  ،بجهة  3 :مدرسه البٌان من ش جمال عبد الناصر
 - 183عبد الرحمن عبد الحمٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24122عن
مماوالت عمومٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده فٌال  69ناحٌه حى  2منطمه  2التجمع الخامس شمه بالدور االرضى
 - 184رومانى نصٌر عبد هللا شنوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23912عن بٌع
ادوات منزلٌة ومفروشات  ،بجهة  1 :ش دمحم عبٌد من ش السوق عزبه النخل الغربٌه
 - 185لاسم محمود دمحم توفٌك  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23937عن تجاره
الكترونٌه عن طرٌك االنترنت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  6عمار  211حى البنفسج  8التجمع الخامس
 - 186عبد العزٌز ماهر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23943عن ورشه
خراطه  ،بجهة  11 :ش عبد العزٌز تمسٌم السكه الحدٌد
 - 187سهام فوزى محمود زكى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23987عن تجارة
مالبس  ،بجهة  14 :ش ابن سٌنا من ش جمال عبد الناصر
 - 188دمحم السٌد محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23996عن ورشه
الكاربرتٌر  ،بجهة  8 :ش عبد الرحمن عبده من ش جمال عبد الناصر ش دمحم عوٌضه سابما محل رلم 4
 - 189مٌنا نعمه هللا متى شنوده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24115عن دعاٌه واعالن
فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت  ،بجهة  :ق  31ب  16118الحى الخامس ش مصطفى خلٌل
 - 191دمحم متولى عبد العزٌز متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24119عن مماوالت
انشاء وهدم واصالح اساسات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه بالعمار  281عمارات البنفسج التجمع االول
 - 191طارق زٌن العابدٌن كامل هٌبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24115عن
تورٌدات عامه ومماوالت التخصصٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده حجاره من شمه  14ق  369البنفسج عمارات التجمع االول
 - 192ابانوب مجدى لبٌب جونى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24112عن تجاره
اكسسوارات السٌارات  ،بجهة  :ب  114عمارات عثمان مؤسسه الزكاه ع النخل
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 - 193على امان هللا الصادق محمود  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  24157عن تجاره
وتوزٌع االدخنه والسجائر  ،بجهة  :بدر  139حى اول مجاوره خامسه
 - 194دمحم حسن سالم بدٌوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24119عن مماوالت عامة
 ،بجهة  9 :ش حموده عطٌه من ش جمال عبد الناصر مدٌنه الزهور
 - 195اسالم عبد الداٌم احمد متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24148عن بٌع
مالبس جاهزة دون المالبس العسكرٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  47مول جنه مول المركز التجارى لطعه  8المجاورة ب
الحى الثانى الدور االرضى مدٌنه الشروق
 - 196نوناى رؤوف فارس هارون  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24151عن تجارة
مستلزمات طبٌة  ،بجهة  :ق  1327من ش السٌده تفٌسه تمسٌم  13ش المدس
 - 197عماد احمد على خطاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24161عن تصدٌر لطع
غٌار السٌارات  ،بجهة  22 :عمارة تمسٌم التجارٌن جسر السوٌس
 - 198ماجده زٌن الدٌن خلٌفه عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24176عن تورٌد
لوازم البناء  ،بجهة  :الماهره الجدٌدة شمه  13بالعمار  65التجمع الثالث بمحلٌه الثالثه دور الرابع المطامٌه
 - 199محمود عوده عوض عوده عوض  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 31110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24177عن
المماوالت العمومٌه  ،بجهة  :شمه رلم  12الدور الثانى بلون  7مساكن الدلتا
 - 211هالة عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23872عن بماله
تموٌنٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عماره  38مساكن النصر المطامٌه محل رلم 8
 - 211صابر فتحى دمحم عفٌفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51111.000 ،لٌد فى  21181115برلم  23866عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  :بدر الحى االول المجاوره الثانٌه مول الجامعه الوحده االدارٌه  2أ
 - 212الشاذلى للمماوالت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23916عن مماوالت عمومٌه
 ،بجهة  7 :حاره نور االسالم من المركز االجتماعى المرج الشرلٌه شمه
 - 213مصطفى دمحم دمحم صالح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23919عن ورشه حداده ،
بجهة  :ش الجامعه كفر ابو صٌر ح دمحم صالح
 - 214محمود ممدوح عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23928عن
حالله وتجمٌل  ،بجهة  :ب  26م  2مساكن العبد اسبٌكو
 - 215عال حمدى دمحم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23854عن مكتب
رحالت داخل جمهورٌه مصر العربٌه  ،بجهة  16 :ش احمد الحداد من ش الترعه السلطوحٌه محل بالدور االرضى
 - 216دمحم طه دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23853عن المماوالت العامه ،
بجهة  41 :ش ابو بكر عبد السالم الشرفا
 - 217كرٌم عزت موسى حسنٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 411110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23952عن مكتب
هندسى ومماوالت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  418ش احمد شولى التجمع االول
 - 218سمٌر عادل ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23976عن تجارة وتوزٌع
مستحضرات التجمٌل  ،بجهة  12 :ش ابو بكر الصدٌك منشٌه السد العالى
 - 219دمحم عبد اللطٌف شبٌب السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23977عن تجارة
اخشاب  ،بجهة  :ش ترعه اسكندر تمسٌم الدواجن كفر الباشا
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 - 211وفاء عبد الوهاب صابر عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24114عن
استثمار عمارى ومماوالت  ،بجهة  :بدر شمه  21بالدو االول عماره  41أ الحى الثالث
 - 211سمٌر عبد الحكٌم عبد الفتاح احمد عصفور  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11110111 ،لٌد فى  21181121برلم 24158
عن بٌع عدد واالت  ،بجهة  :عمار رلم  6كفر ابو صٌر من الجامعه
 - 212كرٌم دمحم ابراهٌم حجازى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24159عن تورٌد اسمف
معلمه  ،بجهة  64 :ش حوض منزل الحاج مؤسسه الزكاه كفر الباشا
 - 213عمرو عطٌه عطٌه على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 311110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24191عن مماوالت
عامه وتورٌدات عمومٌه وتورٌد انظمه التٌار الخفٌف والطاله الشمسٌة والتحكم االلى للماكٌنات  ،بجهة  21 :ش المستكاوى من ش
عالء الدٌن نهاٌة ش االربعٌن تمسٌم سٌجال
 - 214دمحم رمضان حمٌده عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24169عن بٌع
ادوات صحٌة  ،بجهة  :مساكن اطلس  2222بلون  29شمه  1مدخل  1النهضه
 - 215احمد مسعود احمد سالمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24193عن بٌع اكسسوار
محمول  ،بجهة  :ش مؤسسه الزكاه محطه الورشه امام مستشفى تبارن  -محل
 - 216عالء فاروق سعد احمد غرٌب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23882عن مكتب
تورٌد سٌرامٌن وبورسلٌن  ،بجهة  12 :ش مبارن ش المصانع اول السالم
 - 217احمد رجب ابراهٌم صٌام  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23891عن تجاره
وتورٌد جمٌع انواع الحدٌد ومواد البناء وادوات كهربائٌه وادوات مكتبٌه وادوات واجهزه اللحام ومستلزمات المستشفٌات والفنادق ،
بجهة  :الماهره الجدٌده محل  c 15داخل فٌوتشر  2اسكان المستمبل م  63الشروق
 - 218رضا جمعه حسن عبد الصالحٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23931عن
ورشه تجهٌز اخشاب  ،بجهة  131 :ش مسجد الوطنٌه منشٌه السد العالى
 - 219صالح على عبد السمٌع على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23951عن تجاره
وتورٌد االدوات الصحٌه والسٌرامٌن  ،بجهة  :محل بالعمار رلم  7ش تمسٌم االباصٌرى المهاجرٌن
 - 221الشٌماء السٌد على دمحم واكد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181126برلم  24116عن تورٌدات
عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  14 :ش دمحم الجمال من ش كمال حمزه الفالحه -شمه
 - 221طارق عبد الرحٌم عبد العزٌز ابو خطوه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181126برلم 24121
عن انتاج فنى بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  8محلٌه  3التجمع الثالث م  2شمه 7
 - 222رافت عبد العزٌز دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181128برلم  24141عن تورٌد
عمومٌة ومفروشات فى حدود المصرح به  ،بجهة  11 :ش مسجد الرحمن ش الحنفٌه
 - 223عبد الجواد على عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23841عن مماوالت عامة
 ،بجهة  65 :ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر
 - 224على على ابراهٌم على بدوى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23971عن مطعم
فول وفالفل  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  1السوق التجارى الحى  4التجمع الخامس
 - 225احمد دمحم احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23964عن مماوالت
عامه وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة  3 :ش عبد المنعم سلٌمان متفرع من ش شرٌف الرفاعى شمه بالدور الثالث
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 - 226شطورى سٌد شطورى طرفان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23975عن بٌع
وتجهٌز وتورٌد عصائر  ،بجهة  :محل بالعمار  7ش المهدى من فاطمه الزهراء
 - 227دمحم احمد نور الدٌن احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23985عن
مماوالت عامة وتسوٌك عمارى  ،بجهة  :محل  C 7الدور الثانى فوق االرضى مول الجامعه الشروق
 - 228هانى صالح عبد الوهاب عبد الهادى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24112عن
مطعم كشرى  ،بجهة  77 :ش المركز االجتماعى امام نادى المرج
 - 229منال عبد الوهاب ٌوسف دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24133عن تجاره
اكسسوار المالبس  ،بجهة  81 :ش الصفا والمروه من ش جمال عبد الناصر جسر السوٌس
 - 231رافت ابراهٌم عبد الرحمن لرٌوس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24152عن
ورشه استورجى  ،بجهة  114 :ش من ش االربعٌن منشٌه السد العالى
 - 231اشرف ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24161عن مماوالت عامة
 ،بجهة  21 :ش عبد المتجلى م الزهور شمه بالدور الثانى
 - 232ماجد سمٌر فاٌز اٌوب  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24189عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :ش الترعه الكردٌه خلف مدرسه الفتح
 - 233سامح عفٌفى سٌد عفٌفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24173عن بٌع مفروشات ،
بجهة  :الماهره الجدٌده  33مساكن النصر المطامٌة
 - 234صالح محسن سٌد حسونه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181125برلم  24184عن مماوالت عامه
 ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  182شرق االكادٌمٌه التجمع االول غرفه بالبدروم
 - 235محمود رفاعى عبد الاله اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24123عن
مطعم فول وطعمٌه  ،بجهة  :بدر محل  4عماره  115مج الخامسه الحى االول
 - 236دمحم رمضان فهٌم غرٌبه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23869عن مطعم فول
وطعمٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  c 77السوق الشرلى الجدٌد الرحاب
 - 237احمد عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  23894عن
اداره وتاجٌر مطاعم وكافتٌرٌات  ،بجهة  :ش حاج عبد العاطى من ش الترعه السلطوحٌه
 - 238ناهد رفعت عبد الحلٌم عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23911عن تفصٌل
وتصلٌح مالبس  ،بجهة  b 24 :مول الجامع مدٌنه الشروق النزهه الماهره الدور االول
 - 239لطفى محمود عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  23925عن تنظٌم
حفالت ومؤتمرات وافراح وتنفٌذ اعمال الدٌكور بعد استصدار التراخٌص الالزمه  ،بجهة  :الشروق ق  24مج  9حى  3شرق
الدور الثانى الشروق نموذج A1
 - 241نادر دمحم رشاد خلٌل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23934عن بٌع اجهزه
كهربائٌه  ،بجهة  :العبد  1211بلون  9م  1ش  1مدٌنه النهضه
 - 241شٌرٌن احمد فوزى احمد السمرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23935عن
صالون تجمٌل للسٌدات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده الوحده  217الدور االول المبنى التجارى سلفر مول التجمع 5
 - 242اتٌلٌه رامز  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23974عن اتٌلٌه  ،بجهة  13 :ش
ٌوسف الدجوى عزبه النخل
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 - 243وجٌه كامل جاب هللا مسعد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23962عن اصالح
وصٌانه المصاعد الكهربائٌه  ،بجهة  7 :ش رمضان حامد االندلس ع النخل
 - 244احمد عٌسى منصور سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23961عن ورشه
تصنٌع مالبس  ،بجهة  :ش المنصور الشهابٌة م الهدى كفر ابو صٌر
 - 245امانى فاروق عبد هللا دمحم البنا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23993عن تورٌدات
عمومٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  16اول الشباب الجنوبى التجمع االول  -شمه
 - 246مصطفى عبد الوهاب السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24111عن
تورٌد وتوزٌع مواد غذائٌه  ،بجهة  :بدر محل بالدور االرضى عمار  51الحى االول مج 5
 - 247رباب مصطفى عبد النبى عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23845عن
استدٌو تصوٌر  ،بجهة  :محل  55دور اول مول بانوراما الشروق
 - 248اٌمن سٌد سلٌمان السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23855عن صٌانه
السٌارات  ،بجهة  :حوض جرجس بن الوسطانى ناصٌه السالم بجوار الكبارى الدائرى ارض الطباخ
 - 249عبد العال دمحم عبد العال صبره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181115برلم  24111عن ورشه
مٌكانٌكا سٌارات  ،بجهة  :بلون  11محل  7الحرفٌٌن
 - 251اٌمن محمود عز الرجال ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24139عن مكتب
مماوالت  ،بجهة  11 :ش اللٌثى من ش العدل
 - 251دمحم حسٌن ابراهٌم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181118برلم  24124عن بٌع
وشراء االدوات الكهربائٌه والمماوالت الكهربائٌه  ،بجهة  8 :ش السٌد الصعٌد دمحم نجٌب
 - 252محمود سٌد امام سٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 211110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24126عن مكتب تورٌدات
عامه فى حدود المصرح به  ،بجهة  :بلون  21مشروع اٌزٌس اول طرٌك الماهره االسماعٌلٌه الصحراوى تابع لحى السالم لطعه 1
شمه 613
 - 253صفاء حمدى ٌوسف عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24127عن بٌع
حلوى من العجٌن  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  6عماره  17التجمع االول
 - 254تامر مصطفى محمود رفاعى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24181عن مصنع
مالبس حرٌمى ورجالى  ،بجهة  :مساكن الدلتا  2بلون  122ش 2
 - 255دمحم ابو زٌد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24171عن تجاره
فاكهه وخضروات بالجمله  ،بجهة  :سوق العبور محل رلم  136عنبر  4فاكهه
 - 256زكرٌا فوزى ذكرى جرجس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5111110111 ،لٌد فى  21181122برلم  24179عن
تورٌدات واستٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6وفى حدود المصرح بها  ،بجهة
 9 :ش مصنع النسٌج مؤسسه الزكاه
 - 257محمود دمحم فهمى دمحم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181115برلم  23876عن استثمار وتسوٌك
عمارى ومماوالت عامه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده بالعمار رلم  133الحى الثانى مجاوره د  2مربع  22الشروق غرفه من شمه رلم 1
 - 258طلعت سند ابو النور رزق هللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 121110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23913عن
مماوالت عمومٌة  ،بجهة  :ش رشاد كشن من ش الفرٌد عزبه النخل
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 - 259عبد هللا اسماعٌل ابو سٌف احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 51110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23915عن بماله ،
بجهة  :ش مسجد الرحمن مدٌنه االزهار
 - 261ولٌد محمود دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181117برلم  23915عن مماوالت
عمومٌة واالستثمار العمارى واستصالح االراضى الصحراوٌه  ،بجهة  :بدر شمه  1الدور االول عماره  25الحى الثالث مج االولى
 - 261صابر كامل سلٌمان هرٌدى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24132عن صٌانة
وتركٌب المصاعد والساللم  ،بجهة  119 :ش االربعٌن منشٌه السد العالى شمه رلم  2بالدور االول بعد االرضى
 - 262دمحم عبد الجواد دٌاب السمان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  24125عن ورشه
مفروشات  ،بجهة  :عمار  3ش  118من ش مسجد الوطنٌه منشٌه السد العالى شمه 4
 - 263مؤسسه العزبى للمالبس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181129برلم  24159عن تورٌد مالبس
 ،بجهة  :بلون  56ش الدلتا  1شمه  9الدور الثانى
 - 264على عبد هللا على سالم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23863عن تورٌد ونمل
خدمات بترولٌه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا البنزٌن والسوالر  ،بجهة  :عماره رلم  6ب الحى االول المجاوره الثالثه
 - 265مجدى احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181111برلم  23936عن مطعم فول
وفالفل  ،بجهة  :الماهره الجدٌده المركز التجارى الترفٌهٌه محل رلم 12
 - 266رشا محمود حسن عبد البالى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 251110111 ،لٌد فى  21181112برلم  23944عن ورشه
اخشاب لدى الغٌر  ،بجهة  7 :ش البرج من ش االربعٌن منشٌه السد العالى
 - 267جٌهان شولى مصطفى السٌد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181113برلم  23973عن تورٌدات
عمومٌة فى حدود المصرح به  ،بجهة  1 :م اطلس ب  1م  1شمه 8
 - 268جهاد دمحم على عبد الحمٌد الدسولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23982عن
سوبر ماركت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  5عماره  317الحى الرابع التجمع الثالث
 - 269عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 81110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23857عن تعبئه وتغلٌف
وتوزٌع مواد غذائٌه  ،بجهة  18 :دمحم سلٌمان حالٌا دمحم حسن سابما من الصرف الصحى
 - 271عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 81110111 ،لٌد فى  21181114برلم  23857عن تعبئه وتغلٌف
وتوزٌع مواد غذائٌه  ،بجهة  12 :ش جامع التوحٌد الجمعٌه الزراعٌه ع شمس الشرلٌه ونوع التجاره مكتب رحالت وصٌانه
سٌارات وتارٌخ االفتتاح  13/1/2114ولٌد برلم 357841
 - 271عماد بشاى شحاته بعره  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24138عن بٌع سجاد ،
بجهة  :ش النٌل  kبلون  16امام لسم السالم اول
 - 272خالد حسٌن حسن حسٌن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181119برلم  24141عن مماوالت
عمومٌة  ،بجهة  :الصعٌد  996بلون  7م  2شمه  1النهضه
 - 273دمحم ابو الفتوح عبد الاله حسن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511111.000 ،لٌد فى  21181119برلم  24128عن
مماوالت عامة  ،بجهة  :ش سند عبد الحكٌم ارض ابو رجٌله متفرع من ش الخمسٌن شمه بالدور االول فوق االرضى
 - 274هنوه سمٌر احمد خالف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 111110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24162عن بٌع مفروشات
 ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل  26مبنى  s 4بالمول التجارى لطامٌه داون تاون ش التسعٌن مركز المدٌنه الدور االول التجمع
الخامس

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

18

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 275تامر امٌن احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24149عن بٌع لطع غٌار
سٌارات مستعمله  ،بجهة  :عمار  1عمر بن عبد العزٌز من عمرو بن العاصر المرج
 - 276تامر امٌن احمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 511110111 ،لٌد فى  21181121برلم  24149عن بٌع لطع غٌار
سٌارات مستعمله  ،بجهة  6 :ش عبد العاطى شرف بهتٌم شبرا الخٌمه بملن عطٌات رجب محمود
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مختار دمحم محمود دمحم وشرٌكه شركة  ،تورٌد عماله لخدمات النظافه للغٌر والتورٌدات العامه وتورٌد العماله للغٌر ،رأس
مالها ، 311110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 23967عن تورٌد عماله لخدمات النظافه للغٌر والتورٌدات العامه وتورٌد
العماله للغٌر  ،بجهة  :شمه  3بالعمار  13ش الصرف الصحى منشٌه عامر
 - 2عبد الهادى فتحى عبد الهادى وشرٌكه شركة  ،بٌع دهانات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 23831عن بٌع دهانات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  3عمار رلم  11مركز خدمه البنفسج التجمع االول
 - 3شركة دمحم سمٌر دمحم وشرٌكه شركة  ،المٌام باعمال المماوالت العامه واعمال الدٌكور ولوازمه العماره ،رأس مالها
، 2111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 23965عن المٌام باعمال المماوالت العامه واعمال الدٌكور ولوازمه العماره ،
بجهة  :الماهره الجدٌده محل رلم  214الممام على لطعه ارض رلم  314وجزء من  315مركز المدٌنه شارع التسعٌن الدور الثانى
التجمع الخامس
 - 4عابدٌن ٌونس احمد على وشرٌكه شركة  ،المماوالت العامه وتوٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ،رأس مالها
، 211110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 24131عن المماوالت العامه وتوٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة 19 :
ش النصر من ش الخمسٌن النزهه 2
ٌ - 5وسف عبد الغنى وشرٌكه شركة  ،تورٌدات عمومٌه وتصدٌر اجهزه معملٌه وعلمٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت
فى  21181111برلم  ، 23939عن تورٌدات عمومٌه وتصدٌر اجهزه معملٌه وعلمٌة  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه رلم  11الدور
الثالث عمارة  27محلٌه  3م  3التجمع الثالث
 - 6محمود عماره دمحم فهمى وشرٌكته شركة  ،تجاره لطع غٌار السٌارات ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 24111عن تجاره لطع غٌار السٌارات  ،بجهة  :محل  6ب  13م الحرفٌٌن
 - 7اشرف طه عبد الفتاح العصامى وشركاه شركة  ،تجارة وتوزٌع وتسوٌك وتصدٌر وتصنٌع االدوٌه البشرٌة والبٌطرٌة
ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة واجهزه وكٌماوٌات ومعدات المعامل والمواد الخام والخامات
الخاصه بها والعبوات الدوائه والحصول على توكٌالتها والتراخٌص الخاصه النتاجها من الشركات العالمٌة والمحلٌة وتصنٌعها لدى
الغٌر سواء بنظام االنتاج او رخص االنتاج او بنظام التصنٌع المرحلى وذلن للمستحضرات تامه الصنع وغٌر تامى الصنع والسائبة
فى عبواتها المختلفه وكذلن انشاء وتملن وادارة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 23997عن تجارة
وتوزٌع وتسوٌك وتصدٌر وتصنٌع االدوٌه البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة
واجهزه وكٌماوٌات ومعدات المعامل والمواد الخام والخامات الخاصه بها والعبوات الدوائه والحصول على توكٌالتها والتراخٌص
الخاصه النتاجها من الشركات العالمٌة والمحلٌة وتصنٌعها لدى الغٌر سواء بنظام االنتاج او رخص االنتاج او بنظام التصنٌع
المرحلى وذلن للمستحضرات تامه الصنع وغٌر تامى الصنع والسائبة فى عبواتها المختلفه وكذلن انشاء وتملن وادارة  ،بجهة :
الماهره الجدٌده  88حى الٌاسمٌن  1التجمع االول شمه بالدور االول بعد االرضى
 - 8اشرف طه عبد الفتاح العصامى وشركاه شركة  ،مصانع االدوٌه البشرٌة والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات
الطبٌة والمبٌدات الحشرٌه واجهزه وكٌماوٌات ومعدات المعامل مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمنظفه والمرارات السارٌة لهذه
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االنشطه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسه هذه النشاطات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم
 ، 23997عن مصانع االدوٌه البشرٌة والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌه واجهزه
وكٌماوٌات ومعدات المعامل مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمنظفه والمرارات السارٌة لهذه االنشطه بشرط استصدار
التراخٌص الالزمه لممارسه هذه النشاطات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  88حى الٌاسمٌن  1التجمع االول شمه بالدور االول بعد
االرضى
 - 9مصطفى حمدى مخلوف دمحم وشركاه شركة  ،تجاره وتوزٌع مواد عازله وحماٌه ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى
 21181116برلم  ، 23911عن تجاره وتوزٌع مواد عازله وحماٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده لطعه  35بلون أ مركز خدمات
التجمع االول
 - 11بوال تادرس غبلاير وشركاه شركة  ،كافٌه ،رأس مالها ، 121110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 23958عن
كافٌه  ،بجهة  :محل رلم  222السوق التجارى مدٌنه الرحاب الماهره الجدٌده
 - 11مرلص صادق واوالده شركة  ،طباعه ورق بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181117برلم  ، 23913عن طباعه ورق بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،بجهة  7 :ش النور من ش ابو
شرٌف لباء
 - 12احمد جمعه عبد العزٌز وشرٌكه شركة  ،خدمه توصٌل دلٌفرى ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181122
برلم  ، 24175عن خدمه توصٌل دلٌفرى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه  15عمارة  43مجاوره  a 2مربع  8الحى المتوسط مدٌنه
الشروق
 - 13دمحم عبد المنعم دمحم سالم وشرٌكته شركة  ،مماوالت عامه وتورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌه ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 23986عن مماوالت عامه وتورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌه  ،بجهة  :الماهره
الجدٌده محل  122مول مرحبا الحى االول منطمه خدمات التجمع 5
 - 14فهد عبد العزٌز احمد خلٌل وشرٌكته شركة  ،التوكٌالت التجارٌه وتصدٌر مستحضرات التجمٌل واضافه االعالف
،رأس مالها ، 411110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 23859عن التوكٌالت التجارٌه وتصدٌر مستحضرات التجمٌل
واضافه االعالف  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار رلم  51الحى الثالث التجمع الخامس
 - 15سلٌمان عبد الحلٌم سلٌمان وشركاه شركة  ،مدرسه خاصه ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181113برلم
 ، 23956عن مدرسه خاصه  ،بجهة  :ناصٌه ش الجبانه المدٌمه مع شارع احمد عبد الحلٌم
 - 16محمود عبد هللا وشرٌكه شركة  ،تورٌد ورق حائط وتورٌد اخشاب وتورٌد المشه وتورٌد ستائر وتورٌد مستلزمات
الدٌكورات وتورٌد كمالٌات الدٌكورات ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 24157عن تورٌد ورق حائط
وتورٌد اخشاب وتورٌد المشه وتورٌد ستائر وتورٌد مستلزمات الدٌكورات وتورٌد كمالٌات الدٌكورات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده
محل  114دور  1مركز ستار مول التجمع االول المستثمرٌن الشمالٌه
 - 17مٌنا اٌوب عطاهللا وشرٌكته شركة  ،تسوٌك عمارى فٌما عدا االنترنت ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 24141عن تسوٌك عمارى فٌما عدا االنترنت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  3اركٌدٌا المنطمه الخامسه
التجمع الخامس حجره واحده رلم  2شمه رلم 5
 - 18كامل الصاوى سالم وشركاه (شركة الصاوى للمماوالت والصناعه ) شركة  ،صناعه البالستٌكات الكهربائٌه والمماوالت
،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 24136عن صناعه البالستٌكات الكهربائٌه والمماوالت  ،بجهة  :بدر
ق  5منطمه  111فدان شباب الحى الصناعى
 - 19مصطفى احمد عبد السالم ولطب احمد عبد السالم شركة  ،التورٌدات واالشغال المعدنٌه ،رأس مالها 1511110111
،لٌدت فى  21181115برلم  ، 23877عن التورٌدات واالشغال المعدنٌه  ،بجهة  412 :ش مكه خلف العبد الجدٌد
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 - 21احمد مصطفى ابراهٌم مبرون وشرٌكه شركة  ،مماوالت عامه وتورٌدات مواد بناء ،رأس مالها 31111110111
،لٌدت فى  21181127برلم  ، 24133عن مماوالت عامه وتورٌدات مواد بناء  ،بجهة  :الماهره الجدٌده شمه بالمطعه رلم 11
التمسٌم الجدٌد غرب ارابٌال التجمع الخامس
 - 21باهر العطار وشرٌكه شركة  ،االستثمار العمارى  /التموٌل العمارى ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 24136عن االستثمار العمارى  /التموٌل العمارى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  221التجمع االول مدٌنتى مجمع
البنون
 - 22احمد سٌد وشركاه شركة  ،التسوٌك العمارى وادارة المشروعات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى 21181115
برلم  ، 23992عن التسوٌك العمارى وادارة المشروعات  ،بجهة  :الماهره الجدٌدة مول هالش التسعٌن لطعه  314التجمع الخامس
الوحده رلم  1بالدور الثالث بالمبنى االدارى
 - 23سمٌر ابراهٌم مصطفى وشركاه شركة  ،شحن دولى (بحرى  -جوى  -برى ) والتخلٌص الجحمركى وتنظٌم المعارض
وشحنها والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 24143عن
شحن دولى (بحرى  -جوى  -برى ) والتخلٌص الجحمركى وتنظٌم المعارض وشحنها والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ،
بجهة  :الماهره الجدٌده  49أ مجاوره  8التجمع االول شمه 12
 - 24على معتوق محمود وشركاه شركة  ،االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره الفاكهه والموز بالعموله فٌما عدا
المجموعه  19والفمره  36من المجموعه ، 6رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 23851عن االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره الفاكهه والموز بالعموله فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  ، 6بجهة :
العبور المحالت ارلام  27 / 26 / 25عنبر  2موز سوق العبور
 - 25دمحم هاشم صالح وشرٌكته شركة  ،مماوالت عامه واعمال الطرق والكبارى والتطوٌر العمرانى ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 23959عن مماوالت عامه واعمال الطرق والكبارى والتطوٌر العمرانى  ،بجهة :
فٌال  95ش عبد المنعم ابراهٌم الحى الثالث غرب مجاوره الثالثه الشروق
 - 26احمد صالح عبد السمٌع وشركاه شركة  ،المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه والمماوالت المدنٌه والكهربائٌه
واالنشائٌه وتخطٌط  -مماوالت المدن العمرانٌه الجدٌده والتسوٌك والتطوٌر العمارى  -شراء وبٌع تمسٌم االراضى واعداد دراسات
الجدوى للمشروعات وانشطه البناء لالسكان العائلى واالدارى والتجارى  -اداره المشروعات واعداد التصمٌمات الهندسٌه
واالشراف على تنفٌذ المشروعات  -شرا ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 23892عن المماوالت
العامه والمتكامله والمتخصصه والمماوالت المدنٌه والكهربائٌه واالنشائٌه وتخطٌط  -مماوالت المدن العمرانٌه الجدٌده والتسوٌك
والتطوٌر العمارى  -شراء وبٌع تمسٌم االراضى واعداد دراسات الجدوى للمشروعات وانشطه البناء لالسكان العائلى واالدارى
والتجارى  -اداره المشروعات واعداد التصمٌمات الهندسٌه واالشراف على تنفٌذ المشروعات  -شرا  ،بجهة  :السالم  56ش مسجد
الرحمن ش االربعٌن
 - 27رافت جمٌل عبد العظٌم وشركاه شركة  ،تجاره وتوزٌع وتسوٌك وتورٌد ادوات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌه والمنظفات
الصناعٌه وتعبئه وتغلٌف المنظفات الصناعٌه والتوكٌالت التجارٌه ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم
 ، 24127عن تجاره وتوزٌع وتسوٌك وتورٌد ادوات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌه والمنظفات الصناعٌه وتعبئه وتغلٌف المنظفات
الصناعٌه والتوكٌالت التجارٌه  ،بجهة  :ش عبد هللا رفاعى امام لهوه الفٌشاوى
 - 28محمود عطٌه كامل وشرٌكه شركة  ،تورٌدات عمومٌه وفندلٌه وتصدٌر ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 23871عن تورٌدات عمومٌه وفندلٌه وتصدٌر  ،بجهة  :المرج  1ش حسن حسٌن من الجامعه المصرٌه ابو
صٌر
 - 29محمود دمحم عباس ابراهٌم وشرٌكه شركة  ،تسوٌك عمارى ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181113برلم
 ، 23972عن تسوٌك عمارى  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  127مبنى ردكون التجارى لطعه  141المنطمه االولى ش البنون الدور
االول التجمع الخامس
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 - 31حسام الدٌن مصطفى امام عبد العال وشركاه شركة  ،بٌع اكسسوارات ومستحضرات التجمٌل ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 23984عن بٌع اكسسوارات ومستحضرات التجمٌل  ،بجهة  :الماهره الجدٌده منمطه
الخدمات الشمالٌه الشرلٌه سوق االمتداد بمشروع محل  B131باالرضى
 - 31وائل حنا وهٌب رزق هللا وشرٌكه شركة  ،تجاره وتورٌد المنظفات ومستحضرات التجمٌل ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 24134عن تجاره وتورٌد المنظفات ومستحضرات التجمٌل  ،بجهة  14 :ش ابو
وائل عزبه ام باب محل باالرضى
 - 32لٌلى دمحم حسن غانم وشركائها شركة  ،خدمات تاجٌر السٌارات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181125
برلم  ، 24196عن خدمات تاجٌر السٌارات  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  6ش الٌاسمٌن عمار  332التجمع االول
 - 33هانى عمل دمحم عمل الشناوى وشرٌكه شركة  ،المماوالت العامه واالستثمار العمارى ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181116برلم  ، 23898عن المماوالت العامه واالستثمار العمارى  ،بجهة  33 :ش دمحم ابراهٌم تمسٌم عمر بن
الخطاب
 - 34الحجازى لالستثمار العمارى والمماوالت احمد رضا بو زٌد حجازى وشرٌكه شركة  ،جمٌع اعمال مشروعات التعمٌر
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 23839عن جمٌع اعمال مشروعات التعمٌر  ،بجهة  :الماهره الجدٌده
لطعه ٌ 211اسمٌن  7التجمع االول
 - 35سالم الخولى سالم الخولى وشرٌكه شركة  ،تركٌب وتورٌد جمٌع االنظمه االمنٌه (كامٌرات المرالبة واجهزة االنذار )
واجهزة االتصاالت ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 23966عن تركٌب وتورٌد جمٌع االنظمه
االمنٌه (كامٌرات المرالبة واجهزة االنذار ) واجهزة االتصاالت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده  693النرجس عمارات التجمع الخامس
شمه رلم  8الدور الثانى
 - 36مصطفى دمحم دمحم همام وشرٌكه شركة  ،تجاره وتورٌد االسمان ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181115
برلم  ، 24113عن تجاره وتورٌد االسمان  ،بجهة  :العبور عنبر  1اسمان سوق العبور محل رلم  49بحك  16لٌراط
 - 37احمد عبد العظٌم حسن وشركائه شركة  ،تورٌد وتركٌب وصٌانه اجهزه الحاسب االلى ومستلزماتها تورٌد وتركٌب
وصٌانة السنتراالت وكامٌرات المرالبه وشبكات الحاسب االلى وتورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 24172عن تورٌد وتركٌب وصٌانه اجهزه الحاسب االلى ومستلزماتها تورٌد
وتركٌب وصٌانة السنتراالت وكامٌرات المرالبه وشبكات الحاسب االلى وتورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،
بجهة  :الماهره الجدٌده  7عمارات النرجس شمه  21الدور الثالث التجمع االول المستثمرٌن الشمالٌة
 - 38احمد صالح عبد الخالك وشرٌكه شركة  ،المماوالت وتورٌدات المواد العازله ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181112برلم  ، 23948عن المماوالت وتورٌدات المواد العازله  ،بجهة  :محطه اللوادر عماره  3حوض صبٌح الشارع
الدائرى
 - 39شاهنده السٌد ابو بكر الصدٌك شاهٌن وشرٌكها شركة  ،مماوالت عامه ومتخصصه وتجاره وتورٌد مواد ومستلزمات
البناء والدٌكور واالستثمار العمارى وتجاره االراضى ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 24154عن
مماوالت عامه ومتخصصه وتجاره وتورٌد مواد ومستلزمات البناء والدٌكور واالستثمار العمارى وتجاره االراضى  ،بجهة  :الماهره
الجدٌده لطعه  12المجاوره العاشره التجمع االول
 - 41بسام جروب (دمحم اٌهاب عبد الحمٌد صالح وشرٌكه) شركة  ،خدمات بترولٌه ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 23931عن خدمات بترولٌه  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  119ش النرجس  7التجمع الخامس
 - 41احمد رجائى وشركاه شركة  ،الامه مدارس خاصه ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181126برلم
 ، 24111عن الامه مدارس خاصه  ،بجهة  :طرٌك مصر االسماعٌلٌة خلف مدارس جان فٌال رلم 3
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 - 42اسالم ابو السعود حسٌن وشرٌكه شركة  ،تورٌد اجهزه الحاسب االلى وملحماتها والتدرٌب على البرمجٌات واالستشارات
الفنٌه دون االنترنت ،رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 23867عن تورٌد اجهزه الحاسب االلى وملحماتها
والتدرٌب على البرمجٌات واالستشارات الفنٌه دون االنترنت  ،بجهة  :الماهره الجدٌده عمار  142عمار  142مجاورة  2د الحى
الثانى مربع  23غرفه من شمه رلم  11مدٌنه الشروق
 - 43شركة عبد الرحمن خالد زكى شلبى ومٌنا مورٌس للٌنى جورجى شركة  ،التسوٌك العمارى والمماوالت العمومٌه
والتورٌدات العمومٌه وتجاره السٌارات ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 23951عن التسوٌك العمارى
والمماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه وتجاره السٌارات  ،بجهة  38 :مكرر ش مدرسه البٌان من ش جمال عبد الناصر
الحرفٌٌن شمه
 - 44احمد عبد الناصر دمحم وشرٌكه شركة  ،تورٌد االخشاب والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ،رأس مالها
، 211110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 23999عن تورٌد االخشاب والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به  ،بجهة :
الماهره الجدٌده فٌال  86الحى  5المنطمه الثالثه التجمع الخامس
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سالمه سلٌمان عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 6751 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل امر محو
لترن التجاره
 - 2حسٌن حسن حسٌن احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 13641 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 3ابراهٌم دمحم احمد سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 12621 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 4مصطفى ضاحى دمحم عبد المجٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 22881 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 5عبد الرحمن احمد حافظ على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 13173 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 6سهٌر منصور دمحم حسب النبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21895 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 7احمد دمحم على فرحان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21983 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
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 - 8محمود سعٌد دمحم الحسٌنى الطوخى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 18661 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 9محمود عماره دمحم فهمى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21411 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل امر
محو لترن النشاط
 - 11دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 19811 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل
امرم حو لترن النشاط
 - 11شمس الدٌن للهندسه والمماوالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 15722 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل امر محو لترن النشاط
 - 12عبد الكرٌم مصطفى البكرى مصطفى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 5946 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل امر محو لترن التجاره
 - 13دمحم مجدى محمود عبد الحافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 19562 :وفى تارٌخ  21181119تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 14دمحم محمود على محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 13588 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجارة
 - 15باهر فؤاد السٌد سلٌم العوضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 15635 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 16محمود عبد الشكور سٌد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 15251 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 17عبد الرحمن شحات امٌن عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 17711 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 18شنوده بولس جاد السٌد بباوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 14167 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 19ابراهٌم عبد هللا كمال عسكرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21581 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
 - 21دمحم مجدى عبد ربه دمحم هلهل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 21169 :وفى تارٌخ  21181126تم محو/شطب
السجل امر محولترن التجاره
 - 21دمحم احمد حسٌن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 5867 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب السجل امر
محو لترن التجاره
 - 22باسم جمال موسى منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 13331 :وفى تارٌخ  21181128تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 23حسن دمحم احمد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 14952 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب السجل
امر محو لترن التجاره
 - 24عمرو عبد النبى عبد الرحمن لبٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11227 :وفى تارٌخ  21181129تم محو/شطب
السجل امر محو لترن التجاره
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 - 25مكتب عمرو عبد النبى عبد الرحمن لبٌب للرحالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 11227 :وفى تارٌخ 21181129
تم محو/شطب السجل امر محو لترن التجاره
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جون رفعت جرس ٌوسف تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22777وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  311110111،جنٌه
 - 2باسل دمحم صالح داود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23713وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
ٌ - 3سرى عمر ٌسرى دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23771وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 4عاشور عوض عبد المعبود عاٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22471وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  311110111،جنٌه
 - 5مدحت دمحم عبد الحلٌم سٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  16496وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 6سمٌر عثمان اسماعٌل محمود تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11264وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 7هانى كمال ملن بشاى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23858وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  11111110111،جنٌه
 - 8اٌمن مدبولى موسى احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21143وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  51111110111،جنٌه
 - 9عالء شحاته دمحم الزعبالوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22538وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 11امٌره دمحم عوض احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21851وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 11دمحم عبد العزٌز سالمه صمر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  16764وفً تارٌخ  21181116 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 12عماد نصحى سعد فلتس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23697وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 13محمود دمحم دمحم على الشٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21983وفً تارٌخ  21181117 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
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 - 14دمحم حمدى ابراهٌم ابو زٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22836وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2111110111،جنٌه
 - 15دمحم حمدى ابراهٌم ابو زٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22836وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  2111110111،جنٌه
 - 16امنٌوس اٌمن جاد الرب فكرى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  16647وفً تارٌخ  21181118 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 17سٌد جمال احمد سٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  18115وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 18محمود سمٌر رشدى دمحم عالم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22991وفً تارٌخ  21181111 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 19دمحم حامد بٌومى حسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23719وفً تارٌخ  21181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 21هند اسماعٌل دمحم بٌومى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  13494وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 21محمود جاد عبد العال السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11519وفً تارٌخ  21181113 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 22احمد حسن اسماعٌل دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21471وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  611110111،جنٌه
 - 23السٌد شعبان حسن السٌد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  18366وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  31111110111،جنٌه
 - 24صٌدلٌه د  /مفدى حلمى اندراوس عبد المالن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11679وفً تارٌخ  21181114 ،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 25غازى الند تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22967وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 26هانى عبد المسٌح جاد مرلس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  11587وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 27حمٌدو عدلى محمود احمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  16741وفً تارٌخ  21181115 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  251110111،جنٌه
 - 28عزت فصٌح راغب غالى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  19995وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 29ولٌد دمحم حسن ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  16711وفً تارٌخ  21181119 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 31فٌلد ادٌب غالى غبور تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  18664وفً تارٌخ  21181121 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  111110111،جنٌه
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 - 31حنان حسن فؤاد دمحم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  14572وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  611110111،جنٌه
 - 32احمد عبد المحسن احمد على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22874وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 33احمد جمال الدٌن عبد البدٌع سوٌفى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  23623وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 34مٌالد مورٌس صلٌب سٌفٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  4138وفً تارٌخ  21181122 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 35توفٌك صالح دمحم ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22412وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 36اٌمن عبد المادر دمحم على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21839وفً تارٌخ  21181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 37حسنى دمحم جالل دمحم الخضرى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  24123وفً تارٌخ  21181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 38دمحم رمضان احمد رمضان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  21668وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  41111110111،جنٌه
 - 39دمحم اشرف سعد حسٌن عطٌه نمر تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22845وفً تارٌخ  21181127 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1111110111،جنٌه
 - 41نٌللى نظمى امٌن سمعان تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22771وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  5111110111،جنٌه
 - 41جون ماهر فتحى اشعٌاء طلماووس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22235وفً تارٌخ  21181128 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
 - 42تهانى ابو لٌال مكٌن بباوى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  22913وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
ٌ - 43اسر كمال على حسٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  4715وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  4111110111،جنٌه
 - 44كرم لدٌس تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  6243وفً تارٌخ  21181129 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
رأس المال لٌصبح رأس ماله  511110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1احمد دمحم عبد المادر المكباتى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23838وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده فٌال  31م  6الحى الثانى التجمع الخامس
 - 2دمحم عبد النعٌم سالمه ادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23846وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  11باالرضى بالمطعه  28أ المستثمرٌن
 - 3سٌد دمحم امام مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل  23مول بانوراما الشروق  -الشروق

 23843وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 4اسامه انور داود لرٌالوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23847وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :شمه  16الدور الثامن مسجد حوض سمعان  32ابو رجٌله من ناحٌه البركه لسم السالم حالٌا
 - 5عمرو عبد النعٌم عبد الرحمن عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23835وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :ش ابراهٌم سالم ش طلمبات الخزان ن  7كفر الشرفا المرج
 - 6عمرو عبد النعٌم عبد الرحمن عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23835وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :السالم برج الجزٌره  14ش محمود خٌرى متفرع من ش ال  12ارض ابو رجٌله النزهه
 23837وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 7سٌد مرسى عبد العلٌم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش سٌد امٌن مظهر عاشور تمسٌم اسماعٌل نافع
 - 8رمضان عبد العال احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مساكن اطلس  4عملٌه  641بلون 36

 23842وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 9صبرى عبد المتجلى هدٌه ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23833وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش صبرى عبد المتجلى عزبه كمال رمزى مؤسسه الزكاه
 - 11معتصم باهلل صالح دمحم عبد الممصود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22536وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان  16ابراج العمار بالزا ش حافظ رمضان م نصر النشاط  /محل عصائر وحلوٌات
وماكوالت سرٌعه براس مال  12111واٌداع رلم وتارٌخ
 - 11حسام دمحم محمود رزق رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 3 ، :ش سالم البسٌونى النزهه  - 2محل
 - 12اسامه عبد البدٌع دمحم فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش مسجد الرحمن عوف االصٌل

 23849وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 23836وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 13سٌد ناجى دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23832وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،ش جمال عبد الناصر كفر الباشا شمه بالدور االول بعد االرضى
 - 14خالد عبد الوارث على حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23841وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده المحل  G 63لطاع  Gالسوق الشرلى الجدٌد الرحاب
 - 15رباب مصطفى عبد النبى عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل  55دور اول مول بانوراما الشروق

 23845وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 - 16حسنى السعداوى حسٌن العربى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23848وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده وحده  31الدور فوق االرضى مول فٌوتشر الحى الثالث
 - 17دمحم ابراهٌم دمحم صالح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش ابو ولٌد من ش دمحم نجٌب

 23834وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 18عبد الجواد على عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 65 ، :ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر
 - 19احمد محمود دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل  45بانوراما مول مدٌنه الشروق

 23841وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 23844وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 21مودرن هاوس للتسوٌك العمارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل  45بانوراما مول مدٌنه الشروق
 - 21على عبد هللا على سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عماره رلم  6ب الحى االول المجاوره الثالثه
 - 22دمحم طه دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 41ش ابو بكر عبد السالم الشرفا

 23844وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,

 23863وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 23853وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 23عبد هللا عبد العال على عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :المحمودٌه  811بلون  12م  2ش  3النهضه السالم
 - 24هانى كمال ملن بشاى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش ٌوسف بارح من ش الجمهورٌه عزبه النخل

 17594وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 23858وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 25رجب زكى حسن ابو زٌد االعصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23856وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :مدٌنه العبور عمارة  138رلم  3اسكان شباب مدٌنه العبور
 - 26رجب زكى حسن ابو زٌد االعصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23856وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :عمرٌط ابو حماد بملن من السٌد عبد السالم ونوع التجاره مماوالت عمومٌه وتارٌخ االفتتاح  22/2/1998ولٌد
برلم  79582الزلازٌك
 - 27دمحم عوض السعدنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23864وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،عماره  118شمه  5مربع  21ب  2الحى الثانى الدور الثانى فوق االرضى الشروق
 - 28صباح كامل وهٌب خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش مصٌلحى من ش البترول

 23861وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 29عال حمدى دمحم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23854وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 16 ، :ش احمد الحداد من ش الترعه السلطوحٌه محل بالدور االرضى
 - 31دمحم فتحى دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،بدر لطعه  88المنطمه الصناعٌه الحرفٌه االولى

 23851وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 31دمحم فتحى دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23851وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،لوٌسنا ابراج الزهور برج رلم  1شمه رلم  33الدور الثالث علوى بملن سهٌله زٌن العابدٌن ابراهٌم ونوع التجاره مكتب لتجاره
الكٌماوٌات المعملٌه واالستٌرادوالتصدٌرواستٌرادوتارٌخ االفتتاح2116ولٌد برلم 9417
 - 32بدر حلٌم رزق هللا عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش ترعه الطواله ع النخل

 23861وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 33اٌمن سٌد سلٌمان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23855وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :حوض جرجس بن الوسطانى ناصٌه السالم بجوار الكبارى الدائرى ارض الطباخ
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 - 34عبد هللا عبد العال على عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17594وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح شمه  1بلون  3لطعه  8جمعٌه  6اكتوبر التعاونٌه منتج النخٌل جسر السوٌس
 - 35عبد هللا عبد العال على عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17594وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان المحمودٌه  811بلون  12م  2ش  3النهضه السالم
ٌ - 36حٌى عبد العاطى عبد الوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23862وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل بالطابك  3مول دانا  2ق  36مركز خدمات التجمع الخامس
 - 37عالء الدٌن عبد هللا على جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23852وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :العبور محل رلم  25عنبر رلم  1اسمان بحصه لدرها  4لٌراط سوق العبور
 - 38عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 18 ،دمحم سلٌمان حالٌا دمحم حسن سابما من الصرف الصحى

 23857وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 39عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23857وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 12 ،ش جامع التوحٌد الجمعٌه الزراعٌه ع شمس الشرلٌه ونوع التجاره مكتب رحالت وصٌانه سٌارات وتارٌخ االفتتاح
 13/1/2114ولٌد برلم 357841
 - 41مٌتكٌس للرخام والجرانٌت واالدوات الصحٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23875وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  41لطعه ارض  8 & 7بلون  fمركز خدمات التجمع االول مول فرست كاٌرو
التجمع االول
 - 41راضى السٌد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر عماره  62الحى الثالث المجاوره الثالثه شمه 12

 23874وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 42عالء فاروق سعد احمد غرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :ش مبارن ش المصانع اول السالم

 23882وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 43كساب عوده مصطفى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش مؤسسه الزكاه كفر ابو صٌر

 23878وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 44اسالم رافت على على هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23873وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمارة رلم  15مساكن النٌل مدٌنه المطامٌه التجمع الثالث الدور االرضى شمه رلم 4
 - 45صالح هاشم حسن رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23868وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده وحده مول جاالكسى ق  316و  317مركز المدٌنه
 - 46رٌهام كامل هاشم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23883وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :وحده  6المنطمه الصناعٌه  811فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر
 - 47اسماء فتحى دمحم عبد البالى الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23879وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :ش المجمع االسالمى من ش مؤسسه الزكاه بركه الحاج  -مكتب
 - 48نرمٌن مجدى محمود عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  6حى شباب  71متر مدٌنه الشروق

 23881وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 49دمحم رمضان فهٌم غرٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23869وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  c 77السوق الشرلى الجدٌد الرحاب
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 - 51صابر فتحى دمحم عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23866وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :بدر الحى االول المجاوره الثانٌه مول الجامعه الوحده االدارٌه  2أ
 - 51هالة عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23872وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عماره  38مساكن النصر المطامٌه محل رلم 8
 - 52مٌنا جوزٌف جرجس شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21219وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان السادس من اكتوبر لطعه رلم  453المنطمه الصناعٌه مخازن الشباب  311متر
بنشاط تصنٌع مالبس جاهزه ومفروشات ومشتمالتها براس مال  111111اٌداع رلم 5239وبتارٌخ 6/11/2118برلم 31246
 - 53احمد ناجى احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23881وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :بدر عماره  61المول التجارى المجاوره الثانٌه الحى االول محل رلم 8
 - 54محمود دمحم فهمى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23876وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،الماهره الجدٌده بالعمار رلم  133الحى الثانى مجاوره د  2مربع  22الشروق غرفه من شمه رلم 1
 - 55حسٌن عرفه همام رشوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23769وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تصحٌح عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح  4ش سٌد بٌومى ناصٌه ش ٌوسف السما زهراء السالم مدٌنه السالم
 23871وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 56ممدوح منصور فهمى شنودة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 16 ، :ش ٌوسف الدجوى عزبه النخل الغربٌه

 - 57دمحم على دمحم جالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23865وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
بدر محل رلم 4بالدور االرضى بالعمار  63مجاوره  2الحى االول
 - 58دمحم عبد المنعم صبحى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :سوق اطلس  3خلف لسم السالم

 23895وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 59دٌاب حامد دٌاب المجاهد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  19888وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان ش السجل المدنى بملن حامد دٌاب المجاهد مركز اشمون
 - 61دمحم بكرى شرٌف سعٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14118وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل الممر الرئٌسى للنشاط لٌصبح  2ش سعد عبد الوارث شمه بالدور االرضى النزهه
 - 61دٌاب حامد دٌاب المجاهد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  19888وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان ش السجل المدنى بملن حامد دٌاب المجاهد مركز اشمون
 - 62حنفى دمحم حنفى عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مساكن المحمودٌه بلون  27ط  9مؤسسه الزكاه

 23884وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 63سامح فاروق احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 53 ، :ح ش غرب الرشاح خلف مسجد الجوهرة

 23893وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 64دمحم شولى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر لطعه  113المجاوره الرابعه الحى الثالث

 23886وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 65احمد عبد الحمٌد انور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر ق  171المجاوره الثالثه الحى الثالث شمه رلم 1

 23899وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

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

31

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 66مجاهد دمحم احمد ابراهٌم لداح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23112وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع جدٌد محافظه الملٌوبٌه بالعنوان جمعٌه احمد عرابى  1111شبر الخٌمه اٌداع رلم 1674
وبتارٌخ 14/11/2118ولٌد برلم  15322وبنشاط توزٌع وتورٌد مواد البناء
 - 67دمحم محمود عبد الخالك صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المركز االجتماعى  -محل

 23897وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 68مجدى دٌاب محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23896وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده وحده  119بالعمار  21/ 19الحى االول مول توٌنز خلف المحكمه التجمع الخامس
 - 69صباح سلٌمان عٌد عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23891وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار رلم  16ش سوهاج من ش االربعٌن منشٌه السد العالى
 - 71عبد المجٌد مصطفى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الجمهورٌه كفر الشرفا ابو صٌر

 23888وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 71احمد عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ش حاج عبد العاطى من ش الترعه السلطوحٌه
 - 72عٌسى شنوده رزق هللا مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  82مساكن الزلزال التجمع الخامس

 23894وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان ,

 23885وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 73احمد رجب ابراهٌم صٌام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23891وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  c 15داخل فٌوتشر  2اسكان المستمبل م  63الشروق
 - 74احمد عٌد حسن السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش الجمهورٌه ابو صٌر

 23887وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 75الٌشع خلٌل غالى بنٌامٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23889وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش العرب حوض الطوٌل بجوار معسكر االمن المركزى ش السالم حالٌا
 - 76ناهد رفعت عبد الحلٌم عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23911وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر b 24 ، :مول الجامع مدٌنه الشروق النزهه الماهره الدور االول
 - 77احمد حسن سالم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23912وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،الماهره الجدٌده عمار رلم  23م لطعه  23االكادٌمٌه التجمع االول الدور االرضى  -شمه
 - 78طلعت سند ابو النور رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش رشاد كشن من ش الفرٌد عزبه النخل

 23913وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 79رومانى نصٌر عبد هللا شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش دمحم عبٌد من ش السوق عزبه النخل الغربٌه

 23912وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 81شادٌه دمحم دمحم عبد العظٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 6 ، :ش جامع االزهر من ش جمال عبد الناصر

 23911وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 81مصطفى دمحم فهمى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش شرق السكه الحدٌد كوبرى الشٌخ منصور

 23914وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 82صٌدلٌه د  /دمحم سعد الدٌن دمحم على سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11616وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح  11ش دمحم حسن من عبد هللا رفاعى عزبه عدس
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 - 83ولٌد محمود دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23915وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :بدر شمه  1الدور االول عماره  25الحى الثالث مج االولى
 - 84سلٌم دمحم عواد دمحم دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23911وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 1 ، :ش معهد الحسن االزهرى ارض الدواجن تماطع مدرسة دمحم جالل
 - 85اٌهاب جاد نظٌر بسطا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الشٌخ السباعى اللوادر

 23918وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 86محمود جاد السٌد جاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش بسام ممدوح من ش المركز االجتماعى

 23916وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 87محمود دمحم دمحم على الشٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21983وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح ق  5مجاوره  2المنطمه الرابعه عمارات الشروق  -الشروق
 23917وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 88شعبان سٌد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 47 ، :ش امتداد حسن نصر اللوادر

 - 89الشاذلى للمماوالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23916وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
 7حاره نور االسالم من المركز االجتماعى المرج الشرلٌه شمه
 - 91وفاء ابراهٌم عبد الرحمن نجدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بدر مكتب  1الدور الثانى عمار  59ش الحرٌة

 23914وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 - 91صٌدلٌه محمود الحسٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23917وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده لطعه رلم  s2 - 6المنطمه الثانٌه الحى الثانى التجمع الخامس
 - 92عبد هللا اسماعٌل ابو سٌف احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ش مسجد الرحمن مدٌنه االزهار
 - 93مصطفى دمحم دمحم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الجامعه كفر ابو صٌر ح دمحم صالح

 23915وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان ,

 23919وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 94صبرى عبد الحمٌد عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23926وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 1 ، :ش اللواء االسالمى من ش السوبر جٌت الحرفٌن  -ورشه
 - 95سلٌمان دمحم دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،الماهره الجدٌده  14ش البرٌد المجاورة  3التجمع االول

 23927وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 96دمحم مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الدلتا  1بلون  1شمه  19الزهراء السالم

 23922وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 97دمحم محى الدٌن دمحم السباعى شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23929وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :العبور مدٌنه العبور االسكان العائلى  67ب  17167شمه  6الحى الثانى
 - 98حجاج عدلى على مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب

 23921وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 99رضا جمعه حسن عبد الصالحٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 131 ، :ش مسجد الوطنٌه منشٌه السد العالى

 23931وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
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 23921وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 111حمدى شكرى دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش  6اكتوبر من ش جمال عبد الناصر

 - 111لطفى محمود عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23925وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الشروق ق  24مج  9حى  3شرق الدور الثانى الشروق نموذج A1
 - 112محمود ممدوح عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ب  26م  2مساكن العبد اسبٌكو

 23928وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 113خالد حسن فرحان جمعه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14457وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان عماره  1ج عمارات الفارولٌه شمه  214بالدور الثانى جسر السوٌس النزهه اٌداع رلم
وبتارٌخ وبنشاط مماوالت عمومٌه ونمل بضائع واستٌراد وتصدي فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه 19
 - 114دمحم الغرٌب دمحم الهادى السٌد جٌره هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23115وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان  117ش العباسٌه الواٌلى اٌداع رلم وبتارٌخ وبناشط مطعم كباب فرحات الشرلاوى
 - 115محمود دمحم السعٌد عبد الرازق دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23923وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  5عماره  11مجاورة  4التجمع االول فٌال 171
 - 116دمحم سٌد دمحم امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العمار رلم  3ش رمضان دمحم كفر الشرفا

 23919وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 117دمحم مصطفى عبد الممصود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بدر  39شمه  3الحى الثالث المجاوره الرابعه

 23918وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

ٌ - 118سرى ابراهٌم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23924وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 4 ، :ش عبد العاطى من ش الفرٌد ع النخل شمه رلم  1الدور االرضى
 - 119مروان عٌد بٌومى فارس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  225ج االكادٌمٌه بالتجمع االول

 21911وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 111حسام الدٌن خالد حمدى دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23938وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده نموذج  A1الدور الثالث علوى عمارة المهندس على لطعه االرض  153المنطمه الثانٌه الحى
السكنى الخامس التجمع الخامس
 - 111نادر دمحم رشاد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،العبد  1211بلون  9م  1ش  1مدٌنه النهضه

 23934وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 112نهى دمحم عبد الوهاب عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23932وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  227منطمه الخدمات المنزلٌه السوق التجارى م الرحاب
 - 113عالء سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،محل رلم  24ش اطلس  2222ب  24شمه  3السالم ثانى

 23941وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 114سٌد جمال احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،تعدٌل العنوان لٌصبح  9ش اسوان تمسٌم ابو العز 2السالم

 18115وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 115عبد هللا احمد بغدادى السارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :مساكن الجٌزه مدخل  1شمه 2

 23941وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 116احمد شعبان احمد زغلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23942وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 8 ، :ش سٌناء رجاء اول متفرع من ش جمال عبد الناصر
 - 117عبد الاله الحادى سلٌم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14152وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان الكائن شمه رلم  1دور ارضى عمار  42النرجس التجمع الخامس الماهره الجدٌده اٌداع رلم
بتارٌخ وبنشاط تسوٌك عمارى
 - 118شٌرٌن احمد فوزى احمد السمرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23935وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده الوحده  217الدور االول المبنى التجارى سلفر مول التجمع 5
 - 119لاسم محمود دمحم توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23937وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  6عمار  211حى البنفسج  8التجمع الخامس
 - 121ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم السواق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23933وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 147 ، :ش شكرى شفٌك تمسٌم ولٌم عبد الشهٌد ابو رجٌله
 - 121مجدى احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23936وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده المركز التجارى الترفٌهٌه محل رلم 12
 - 122عبد الاله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14152وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :شمه
رلم  1دور ارضى عمار  42النرجس التجمع الخامس الماهره الجدٌده
 - 123عبد العزٌز ماهر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 11 ، :ش عبد العزٌز تمسٌم السكه الحدٌد
 - 124دمحم محروس دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش عطوه من ش حسن عبد هللا رفاعى

 23943وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 23947وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 125رشا محمود حسن عبد البالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش البرج من ش االربعٌن منشٌه السد العالى

 23944وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 126هبه فوزى لرنى عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23946وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 8 ، :ش  6اكتوبر مدٌنه الزهور سابما حالٌل  35ش  6اكتوبر من غٌط العنب
 - 127هانى رضا حماد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 3 ،ش محمود توفٌك من ش الجزٌره حوض الشرفا

 23945وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 128صالح على عبد السمٌع على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل بالعمار رلم  7ش تمسٌم االباصٌرى المهاجرٌن

 23951وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 129خالد رضا عبد الفتاح حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21655وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح فٌال  134البنفسج  3التجمع االول الماهره الجدٌده
 - 131بدر دمحم كمال جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،ش  17من ش  27عمار  7ابو رجٌله

 23949وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 131كرٌم عزت موسى حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  418ش احمد شولى التجمع االول

 23952وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 132دمحم عوض هالل لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  16533وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح لطعه  72تمسٌم االباصٌرى ش حلمٌة السعدٌة المهاجرٌن المرج مع الغاءه كفرع
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 - 133دمحم عوض هالل لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  16533وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح لطعه  115تمسٌم االباصٌرى ش صالح االسٌوطى المهاجرٌن المرج
 - 134غاده زكرٌا دمحم زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 17 ، :ش انٌس غالى من ش العصاره الجدٌده

 23955وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

ٌ - 135اسر سمٌر دمحم عزت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش دمحم محفوظ المرج الشرلٌه

 23961وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
 23973وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 136جٌهان شولى مصطفى السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :م اطلس ب  1م  1شمه 8
 - 137ادهم عبد السالم موسى عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :اطلس  1211بلون  8محل  11النهضه  -محل

 23969وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 138دمحم عبد السمٌع صالح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23968وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  1باالرضى عماره  414ش  12الحى الرابع التجمع الخامس
 - 139دمحم مصطفى عٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23957وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  4الدور  2عمار  76المنطمه  1ش التسعٌن
 - 141احمد عٌسى منصور سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المنصور الشهابٌة م الهدى كفر ابو صٌر

 23961وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 141سامح منصور سلٌمان جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 17 ، :ش الشهٌد احمد مختار لباء

 23971وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان ,

 - 142على على ابراهٌم على بدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23971وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  1السوق التجارى الحى  4التجمع الخامس
 - 143سٌد ابو الفتوح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :م المستمبل الهاٌكستب الشروق

 23953وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 144احمد دمحم احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23964وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 3 ، :ش عبد المنعم سلٌمان متفرع من ش شرٌف الرفاعى شمه بالدور الثالث
 - 145وجٌه كامل جاب هللا مسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش رمضان حامد االندلس ع النخل

 23962وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 146محمود دمحم احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7111وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تم اضافه فرع بالعنوان عمارة  3د تمسٌم ارض النهضه جسر السوٌس النزهه الجدٌده محل رلم  2اودع برلم بتارٌخ
ٌ - 147اسمٌن محسن متولى عنتر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  33الحى االول التجمع الخامس
 - 148سهام فوزى محمود زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش ابن سٌنا من ش جمال عبد الناصر

 23692وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 23987وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 149فاطمه امٌن السعٌد لندٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23981وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  61بالسوق التجارى مدٌنه الرحاب التجمع االول
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 - 151ثروت عبد المدوس مكارى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23979وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  13مول كاٌروفرست لطعه  7و  8بلون  fمركز خدمات التجمع االول
 - 151مٌالد زاهر فاٌك موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل  5الحى الثانى ش البنن الشروق

 23978وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 152دمحم جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  121الحى االول المجاوره االولى

 23981وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 153جهاد دمحم على عبد الحمٌد الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23982وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  5عماره  317الحى الرابع التجمع الثالث
 - 154مجاهد دمحم احمد ابراهٌم لداح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23112وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تصحٌح عنوان فرع الملٌوبٌه لٌصبح جمعٌه احمد عرابى  1111العبور الملٌوبٌه بملن شاه عبد الحمٌد دمحم
 - 155سمٌر عادل ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 12 ، :ش ابو بكر الصدٌك منشٌه السد العالى

 23976وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 156شطورى سٌد شطورى طرفان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل بالعمار  7ش المهدى من فاطمه الزهراء

 23975وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,

 - 157دمحم احمد نور الدٌن احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23985وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :محل  C 7الدور الثانى فوق االرضى مول الجامعه الشروق
 - 158اتٌلٌه رامز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
ش ٌوسف الدجوى عزبه النخل

 23974وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر13 ، :

 - 159دمحم عبد اللطٌف شبٌب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش ترعه اسكندر تمسٌم الدواجن كفر الباشا
 - 161دمحم حسٌن دمحم عبد الخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش صالح الدٌن من ش ترعه السلطوحٌه

 23977وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
 23983وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 161عبد العال دمحم عبد العال صبره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بلون  11محل  7الحرفٌٌن

 24111وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 - 162غازى الند  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22967وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
تعدٌل العنوان لٌصبح ق  44منطمه الصناعات الصغٌرة مدٌنه الشروق
ٌ - 163حٌى عبد هللا دمحم عبد هللا شرف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23995وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  58مجاوره  3المنطمه الرابعه مدٌنه الشروق
 - 164امانى فاروق عبد هللا دمحم البنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23993وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  16اول الشباب الجنوبى التجمع االول  -شمه
 - 165زكرٌا فوزى ابراهٌم عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  1عمار  81كمبوند الزهوه التجمع الخامس الدور االرضى
 - 166بهاء دمحم توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 91 ،ش دمحم نجٌب

 23989وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
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 - 167هانى عبد المسٌح جاد مرلس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11587وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى  15ش مكه حدائك المبه
 - 168عادل لرنى عبد العظٌم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23994وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  2عماره  22عمارات المستمبل  2المطامٌه
 - 169جعفر دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 253 ،ت  5مدخل  1حى 3

 24112وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 171وفاء عبد الوهاب صابر عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بدر شمه  21بالدو االول عماره  41أ الحى الثالث
 - 171هشام على عبد الحافظ عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 3 ، :ش لنال السوٌس م االندلس عزبه النخل الشرلٌه
 - 172حسام حسن حنفى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش المحطه الغربى منشٌه عامر

 24114وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 24116وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 24118وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 173منصور موسلٌنى نجٌب اسرائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23991وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 4 ، :ش فوزى ابراهٌم من ش الشٌخ عبٌد عزبه النخل الشرلٌه
 - 174مصطفى عبد الوهاب السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بدر محل بالدور االرضى عمار  51الحى االول مج 5
 - 175جمال فراج عبد النبى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 25 ، :ش سالمه هالٌل مدٌنه الصفا
 - 176مٌنا نعمه هللا متى شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  31ب  16118الحى الخامس ش مصطفى خلٌل

 24111وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,

 23991وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24115وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 177حسنى جمعه عبد التواب هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23998وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  11مول  1زٌزٌنٌا التجمع الخامس
 - 178دمحم السٌد محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23996وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 8 ، :ش عبد الرحمن عبده من ش جمال عبد الناصر ش دمحم عوٌضه سابما محل رلم 4
 - 179اسامة خلف عبد الشهٌد سدران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23988وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :ش الشٌخ منصور من مصطفى من مصطفى الشرٌف ع النخل الغربٌة
 - 181غاده عبد الرحمن لطب حفناوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  86لطاع  Gبالسوق الشرلى المنطمه التجارٌه الرحاب
 - 181دمحم حسٌن ابراهٌم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش السٌد الصعٌد دمحم نجٌب
 - 182احمد سٌد احمد حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر عماره  143الحى الثالث المجاوره االولى

 24124وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24111وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 183توفٌك جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر لطعه  121الحى االول المجاوره االولى

 24119وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 184احمد سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 16 ،ش مسجد ذكر الرحمن من ش عبد هللا الرفاعى دور اول فوق االرضى
 - 185ادم لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :مساكن اطلس  1211بلون  6مدخل  2شمه  11السالم ثان النهضه
 - 186دمحم حسن سالم بدٌوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 9 ، :ش حموده عطٌه من ش جمال عبد الناصر مدٌنه الزهور
 - 187عبد الباسط صدٌك ٌوسف صبحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :الحى االول عماره  34محلٌه  8العبور
 - 188حسنى دمحم جالل دمحم الخضرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  198ش البنفسج التجمع االول
 - 189احمد عبد هللا احمد بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش جوده السٌد ارض الجنٌنه عزبه النخل

 24116وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 24123وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 24118وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24117وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 191دمحم ابراهٌم دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 1 ، :ش جوده السٌد عزبه النخل

 - 191دمحم عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ش جامع عبد العاطى من ش الترعه السلطوحٌة
 - 192كرٌم نور زكى صلٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 5 ، :ش الفاروق عمر من اسبٌكو

 24113وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 24121وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 193هانى صالح عبد الوهاب عبد الهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 77 ، :ش المركز االجتماعى امام نادى المرج

 24112وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 194محمود جمال الدٌن محمود عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر ، :عمار رلم  7ش مدرسه الصناٌع المعمارٌه تمسٌم مكه

 24122وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان

 - 195تامر عبد السالم احمد رشاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :محل رلم  1بلون  Jالحرفٌٌن

 24125وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 196العربى للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24132وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  99اسكان الجامعه االمرٌكٌه التجمع الخامس
 - 197صالح بدرى سلٌمان عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  56السوق التجارى الرحاب

 24145وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 198اٌمن محمود عز الرجال ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 11 ، :ش اللٌثى من ش العدل

 24139وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 199صفاء حمدى ٌوسف عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  6عماره  17التجمع االول

 24127وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,

 - 211سٌد دمحمٌن سلٌم دمحمٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش سلٌمان غزال من الترعه السلطوحٌه الفالحه

 24135وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 211محمود سٌد امام سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24126وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،بلون  21مشروع اٌزٌس اول طرٌك الماهره االسماعٌلٌه الصحراوى تابع لحى السالم لطعه  1شمه 613
 - 212دمحم ابو الفتوح عبد الاله حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24128وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش سند عبد الحكٌم ارض ابو رجٌله متفرع من ش الخمسٌن شمه بالدور االول فوق االرضى
 - 213عشرى عٌد شعبان مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24137وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  3السوق التجارى الحى الثالث منطمه  2التجمع الخامس
 - 214عبٌر سمٌر مكاوى عوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الصعٌد  996بلون  8مدخل  3شمه  12النهضه

 24142وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 215هٌثم منصور عوض منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر شمه  1الحى  3مج  3عمار 211

 24131وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 216دمحم سمٌر سعد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11437وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تصحٌح عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح لطعه  268تمسٌم السكه الحدٌد من ش التروللى
 - 217احمد دمحم رافت عبد الهادى الفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24146وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر 8 ، :ش احمد بدوى من ش الحكٌم النزهه  2ق  451ابو رجٌله
 - 218منال عبد الوهاب ٌوسف دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24133وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 81 ، :ش الصفا والمروه من ش جمال عبد الناصر جسر السوٌس
 - 219ابراهٌم فوزى كامل لندٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24147وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 32 ، :ش رفعت سند من ش الخمسٌن  -شمه  12بالدور الثانى
 - 211عماد بشاى شحاته بعره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش النٌل  kبلون  16امام لسم السالم اول
 - 211عمرو عزت حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 3 ، :مدرسه البٌان من ش جمال عبد الناصر
 - 212خالد حسٌن حسن حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الصعٌد  996بلون  7م  2شمه  1النهضه

 24138وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24129وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24141وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 213عبده حسن السٌد تسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24144وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  441ب الحى الرابع التجمع الخامس
 - 214عزه صالح الدٌن احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22273وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح ش عمر بن الخطاب من ش دمحم نجٌب
 - 215اسالم عبد الداٌم احمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24148وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  47مول جنه مول المركز التجارى لطعه  8المجاورة ب الحى الثانى الدور االرضى مدٌنه
الشروق
 - 216حمدى صابر السٌد ابو العطا المدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24153وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  55 / 21المنطمه الخامسه الحى الثانى محل رلم 3
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 - 217هنوه سمٌر احمد خالف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24162وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  26مبنى  s 4بالمول التجارى لطامٌه داون تاون ش التسعٌن مركز المدٌنه الدور االول التجمع
الخامس
 - 218سمٌر عبد الحكٌم عبد الفتاح احمد عصفور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :عمار رلم  6كفر ابو صٌر من الجامعه
 - 219كرٌم دمحم ابراهٌم حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 64 ، :ش حوض منزل الحاج مؤسسه الزكاه كفر الباشا

 24158وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل

 24159وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 221حسٌن عبد الحلٌم توفٌك المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21921وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :محل رلم  1بالعمار رلم  1ش  24الصفا تمسٌم مكه السالم
 - 221دمحم ابو الفرج عبد السمٌع عفر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 11 ، :ش نعٌم اسعد

 24151وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 - 222رافت ابراهٌم عبد الرحمن لرٌوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 114 ، :ش من ش االربعٌن منشٌه السد العالى
 - 223اشرف ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 21 ، :ش عبد المتجلى م الزهور شمه بالدور الثانى

 24152وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,

 24161وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 224حاتم فؤاد دمحم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23181وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح شمه  4الدور  1عمار  161البنفسج  7التجمع االول الماهره الجدٌده
 - 225خالد دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12481وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 26 ،حوض العمدة مؤسسه الزكاه ناحٌه كوبرى ابو رجٌله على ناحٌه ش مؤسسه الزكاه المرج
 - 226خالد دمحم اسماعٌل الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12481وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  26حوض العمده مؤسسه الزكاه ناصٌه كوبرى ابو رجٌله على ش مؤسسه الزكاه العمومى المرج
اودع برلم بتارٌخ برلم دائم
 - 227دمحم دمحم مصطفى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24155وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده مول مؤمن ش  11الحى الثالث محل 15
 - 228خالد مصطفى عبد الرحٌم البرعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24156وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده غرفه بمكتب االرضى عمار  188وحده  b 1حى  4التجمع الخامس
 - 229حسٌن عبد الحلٌم توفٌك المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21921وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان محل رلم  1بالعمار رلم  1ش  24الصفا تمسٌم مكه اودع برلم بتارٌخ 21/11/2118
برلم دائم  21921تابع العبور
 - 231تامر امٌن احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24149وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار  1عمر بن عبد العزٌز من عمرو بن العاصر المرج
 - 231تامر امٌن احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24149وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 6 ، :ش عبد العاطى شرف بهتٌم شبرا الخٌمه بملن عطٌات رجب محمود
 - 232نوناى رؤوف فارس هارون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ق  1327من ش السٌده تفٌسه تمسٌم  13ش المدس

 24151وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 233عماد احمد على خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :عمارة تمسٌم التجارٌن جسر السوٌس

 24161وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 234محمود عوده عوض عوده عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :شمه رلم  12الدور الثانى بلون  7مساكن الدلتا

 24177وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 235دمحم ابو زٌد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :سوق العبور محل رلم  136عنبر  4فاكهه

 24171وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 236صبحى رزق سلٌمان سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :شمه  6بلون  55اطلس  2الدور 3

 24178وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24165وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 237اٌمن جابر رمزى عبد المسٌح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش اوالد داود من مكه الفالحه شمه بالدور الرابع
 - 238جرجس استاورو اسناده شرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :ش مصطفى الشرٌف عزبه النخل

 24167وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,

 - 239ماجده زٌن الدٌن خلٌفه عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24176وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌدة شمه  13بالعمار  65التجمع الثالث بمحلٌه الثالثه دور الرابع المطامٌه
 - 241تامر مصطفى محمود رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مساكن الدلتا  2بلون  122ش 2

 24181وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 241عبد الرحمن رضا دمحم ٌسٌن المندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24166وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :ش احمد حجازى من عرب الطوٌله عزبه النخل  -شمه بالدور االرضى
 - 242احمد عبد الحمٌد احمد جالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار رلم  4ش  141ش  11منشٌه السد العالى

 24168وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 243احمد عبد المحسن احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22874وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح  11ش المستشفى العسكرى الحملٌة عٌن شمس
 - 244صابر فتحى بركات احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24171وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش دمحم عادل عزبه سماحه مؤسسه الزكاه شمه رلم  1بالدور االول علوى
 - 245سامح عفٌفى سٌد عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  33مساكن النصر المطامٌة

 24173وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 246زكرٌا فوزى ذكرى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 9 ، :ش مصنع النسٌج مؤسسه الزكاه

 24179وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 247سلٌمان شبراوى لتجاره المواد الغذائٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر 3 ، :دمحم عٌاد بجوار مسجد باسم  -محل
 - 248هانى شحات كامل مشرلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 7 ، :ش عبد ربه فرغلى عزبه النخل

 24164وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان

 24174وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 249حنان حسن فؤاد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14572وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تعدٌل العنوان لٌصبح  18ش الدردٌرى عبد هللا متفرع من ش السادات ( خلٌل السٌد سابما )
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 - 251محمود احمد لاسم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 2 ، :ش ابو بكر الصدٌك من ش الشٌخ منصور

 24163وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 251دمحم رمضان حمٌده عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24169وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :مساكن اطلس  2222بلون  29شمه  1مدخل  1النهضه
 - 252ماجد عاطف بشرى مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24182وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده غرفه من الشمه بالعمار رلم  136مربع  22ش البحر االحمر الشروق
 - 253عبد الحكٌم عامر سلٌم عامر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24197وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده لطعه  53محل داخل مول مركز خدمات التجمع الخامس
 - 254احمد مسعود احمد سالمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24193وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ش مؤسسه الزكاه محطه الورشه امام مستشفى تبارن  -محل
 - 255مرٌم فتحى على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ،الماهره الجدٌده محل  S 36مول مٌراج التجمع االول

 24185وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 256ماجد عزت نظٌر جاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24183وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :غرفه بالشمه رلم  8بالعمار رلم  12الدور الثالث اسكان الشباب  111متر مدٌنه الشروق
 - 257عبده عبد هللا عبد هللا منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عماره  88اسكان الشباب التجمع االول

 24198وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 258على مختار محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24199وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده ش فٌال  9المنطمه  11118مجاوره  11التجمع االول غرفه بالسطح
 - 259محمود حسٌنى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24194وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 12 ، :ش ابو ولٌد متفرع من ش عبد هللا رفاعى امام مدرسه درٌم
 - 261زٌنب عبد العاطى محمود لابل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 12 ، :ش مسجد الرحمن مدٌنه االشرف  -محل

 24192وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 261احمد دمحم الشلمامى حسنٌن اٌوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24195وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :مول برادٌس محل رلم  2و  3الدور االرضى مدٌنه الشروق
 - 262راندا دمحم عبد الشالى عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24187وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  1عماره  8محلٌة  1منطمه  2تجمع 3
 - 263جمال السٌد شبل عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24191وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  D5شمه رلم  3الدور االرضى حى عربٌة التجمع الخامس
 - 264عمرو عطٌه عطٌه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24191وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 21 ، :ش المستكاوى من ش عالء الدٌن نهاٌة ش االربعٌن تمسٌم سٌجال
 - 265صٌدلٌه د  /روز عبد المدوس شولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 1 ، :ش مسجد الهدى متفرع من ش ترعه الجبل ابو صٌر

 23524وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 - 266صٌدلٌه د  /روز عبد المدوس شولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23524وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  1ش مسجد الهدى متفرع من ش ترعه الجبل ابو صٌر اودع برلم بتارٌخ
 25/11/2118برلم دائم  23524العبور تابع
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 - 267صٌدلٌه د  /روز عبد المدوس شولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23524وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  1ش مسجد الهدى متفرع من ش ترعه الجبل ابو صٌر اودع برلم بتارٌخ
 25/11/2118برلم دائم  23524العبور تابع
 - 268صالح محسن سٌد حسونه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24184وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  182شرق االكادٌمٌه التجمع االول غرفه بالبدروم
 - 269ماجد سمٌر فاٌز اٌوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش الترعه الكردٌه خلف مدرسه الفتح

 24189وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 271صباح مورٌس تاوضروس دمٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل رلم  12مول الجامعه مدٌنه الشروق
 - 271دمحم احمد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 4 ، :ش فاضل من ش جمال عبد الناصر

 24181وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,

 24188وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 272احمد ابراهٌم دمحم احمد كرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24186وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  2فٌال  125النرجس  3التجمع الخامس
 - 273دمحم متولى عبد العزٌز متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه بالعمار  281عمارات البنفسج التجمع االول
 - 274ابانوب مجدى لبٌب جونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ب  114عمارات عثمان مؤسسه الزكاه ع النخل

 24112وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 275عمر ماجد منٌر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 23 ، :ش على عبد الرحمن لباء

 24115وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 276سعد احمد عبد هللا احمد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  6ب مج  6التجمع االول

 24111وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 277اٌه ولٌد عبد المتعال احمد فراج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده  A 4الدور االرضى بالمركز التجارى الممام على لطعه االرض  S5 - 3منطمه خدمات الحى
الثانى التجمع الخامس
 - 278طارق عبد الرحٌم عبد العزٌز ابو خطوه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده عمار  8محلٌه  3التجمع الثالث م  2شمه 7
 - 279حسنى دمحم جالل دمحم الخضرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24123وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تصحٌح العنوان لٌصبح  198البنفسج  1التجمع االول الماهره الجدٌده
 - 281دمحم بدر وردانى دمحم حبلص  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ح حموده دمحم محمود بركه الحاج

 24114وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 281نهاد دمحم صالح الدٌن دمحم امبابى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  8114وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الوحده رلم  A 4بالدور االرضى الممام على لطعه  S 5 - 3بالمنطمه خدمات الحى الثانى المجاوره
الخامسه التجمع الخامس الماهره الجدٌده
 - 282دمحم مرسى عبد الشافى مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش التروللى كفر ابو صٌر

 24112وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 24111وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 283محمود سمٌر عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :الدلتا  2بلون  129ش  11الدور الثالث

 24116وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 284الشٌماء السٌد على دمحم واكد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 14 ، :ش دمحم الجمال من ش كمال حمزه الفالحه -شمه

 - 285نهاد دمحم صالح الدٌن دمحم امبابى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  8114وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الغاء الفرع الكائن بالعنوان وحده  A4الدور االرضى على لطعه  S5 - 3بمنطمه خدمات الحى الثانى المجاورة
الخامسه التجمع الخامس الماهره الجدٌده
 - 286اسالم جمال عبد الرحمن متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :محل بالعمار رلم  7ش السٌد صادق من الترعه التوفٌمٌه عزبه النخل
 - 287طارق زٌن العابدٌن كامل هٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده حجاره من شمه  14ق  369البنفسج عمارات التجمع االول
 - 288اسامه فراج دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24118وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل رلم  2الدور االول مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول مدٌنه الشروق
 - 289انور على احمد زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بلون  72مساكن االسكندرٌه

 24111وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 291سوسن صالح الدٌن دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه  2عمار  685النرجس التجمع الخامس
 - 291محمود دمحم عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24113وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده شمه بالعمار  138جنوب االكادٌمٌه التجمع الخامس
 - 292مصطفى دمحم دمحم حشٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر لطعه رلم  81المنطمه الصناعٌه  811مدٌنه بدر

 24119وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 293مصطفى دمحم دمحم حشٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الوحده رلم  31سنتر االسراء مجاوره  39العاشر من رمضان ونوع التجاره مماوالت وتارٌخ االفتتاح 21/8/2116
ولٌد برلم 12216
 - 294دمحم احمد حلمى دمحم سلطان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  19914وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :فٌال  3منطمه  9117مجاورة  9امام لسم شرطه ثان التجمع االول الماهره الجدٌدة
 - 295السٌد عفٌفى السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 15 ، :عمارات عثمان عزبه النخل

 24113وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

ٌ - 296وسف سمٌر مسعود بعزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار رلم  24ش الفاروق عمر تمسٌم رلم  1الدور االرضى
 - 297غبور لتورٌد لطع غٌار السٌارات واالطارات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24116وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل رلم  8المنطمه التجارٌه الحرفٌة نموذج  11لطاع  Eالسوق الشرلى حى
الرحاب
 - 298ابراهٌم صابر ابراهٌم عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عمار  11ش  27من ش الخمسٌن ابو رجٌله

 24118وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 299احمد دمحم مصطفى الرفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7332وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان  11ش ابو السعود جوزٌف تٌتو النزه اٌداع رلم بتارٌخ بنشاط تصمٌم وتسوٌك منتجات
البالستٌن والناٌلون والتصدٌر وتورٌد منتجات البالستٌن ومواد البناء والمواد الكٌماوٌة والتورٌدات العمومٌه
 - 311دمحم عبد الجواد دٌاب السمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24125وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :عمار  3ش  118من ش مسجد الوطنٌه منشٌه السد العالى شمه 4
 24123وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,

 - 311محمود رفاعى عبد الاله اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :بدر محل  4عماره  115مج الخامسه الحى االول

 - 312عبد الرحمن عبد الحمٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24122وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده فٌال  69ناحٌه حى  2منطمه  2التجمع الخامس شمه بالدور االرضى
 - 313احمد صالح الدٌن دمحم جوٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21175وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان لٌصبح عماره  4محل  9مدٌنه عباد الرحمن خلف نادى الصٌد الطرٌك الدائرى المعادى
 - 314دمحم نصر دمحم دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24128وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :العبور محل رلم  11بالمطعه  14بلون  21144االمتداد الغربى المنطمه الصناعٌه
 - 315حسن عبد الواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24131وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده محل  G 5دور ارضى مٌجا مول ق  355لطاع 3
 - 316دمحم شكرى شحاته احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24126وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :ق  34أ المستثمرٌن الشمالٌه التجمع االول  -محل 119
 - 317محمود السٌد سلٌمان عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24131وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :محل  3عمار  41ش ٌوسف صبرى ابو طالب من ش جمال عبد الناصر
 - 318عبد الرحمن رجب عبد المنجى فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24124وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :العمار  12ش  118من ش الوطنٌه منشٌه السد العالى شمه 2
 - 319صابر كامل سلٌمان هرٌدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24132وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 119 ، :ش االربعٌن منشٌه السد العالى شمه رلم  2بالدور االول بعد االرضى
 - 311رافت عبد العزٌز دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 11 ، :ش مسجد الرحمن ش الحنفٌه
 - 311زٌنب كامل عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش مكه من سعد زغلول منشٌه السد

 24141وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 24144وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 312بٌتر انصار بشاره عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24141وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده بدروم سفلى امٌرالند توٌن بالزا  LB08Lكشن زجاجى ملحك أ بالمركز التجارى EMERALD TWIN
 PLAZAبمنتجع النخٌل امتداد ش ذاكر حسٌن التجمع االول
 - 313حسٌن عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 6 ، :ش ابن عباس من ش الورشه
 - 314دمحم مبرون جابر الدمرداش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 22 ، :ش عبد المنعم رمضان من ش المركز االجتماعى

 24142وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 24145وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 315جوزٌف مجدى كامل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :ش عمر بن الخطاب ناحٌه مؤسسه الزكاه ابو صٌر
 - 316جمال السٌد عمل ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر لطعه رلم  23ج المنطمه الصناعٌة الثالثه

 24137وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24139وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24135وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 317احمد حسٌن عبد الحمٌد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر 15 ، :ش مسجد الرحمن من الكٌلو  7كفر الشرفا

 24146وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 - 318عماد السٌد عبد المنعم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :محل رلم  8بلون  11الحرفٌٌن
 - 319دمحم عالء الدٌن جمال ابو المعاطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :الماهره الجدٌده فٌال  118التجمع  5حى 3
 - 321دمحم احمد حافظ عبد الغنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر 8 ، :ش الطحان

 24143وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 321اسامه دمحم عبد الحمٌد الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر لطعه  11المنطمه الصناعٌه  111فدان شباب
 - 322مؤسسه العزبى للمالبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بلون  56ش الدلتا  1شمه  9الدور الثانى

 24138وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان ,

 24158وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 24159وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 323على امان هللا الصادق محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :بدر  139حى اول مجاوره خامسه

 24157وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 324دمحم عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24113وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تصحٌح الخطا الوارد بالعنوان لٌصبح ش حاج عبد العاطى من ش الترعه السلطوحٌه
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود سعٌد دمحم وهدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21293وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عمومٌة
ٌ - 2سرى عمر ٌسرى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23771وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه 19
 - 3اكرام سامى اسماعٌل عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  19811وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع كٌماوٌات البناء والحداٌد والبوٌات والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به
 - 4سمٌر عثمان اسماعٌل محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11264وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر معدات االمن الصناعى واعمال مكافحه الحشرات والموارض واالستشارات الخاص
بالسالم المهنٌه والصحه المهنٌه والبٌئه والتورٌدات العامه
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 - 5مدحت دمحم عبد الحلٌم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  16496وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر
 - 6احمد دمحم دمحم مسعود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12559وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط لعب اطفال بالجمله
 - 7دمحم احمد حسن فوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14723وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط مطبعه ومطبعه براٌل بعد الحصول على التراخٌص الالزمه
 - 8حازم مهند عبد السالم بدران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21197وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تورٌد واستٌراد المالبس وااللمشه والمنسوجات والحمائب والسجاد
 - 9امنٌوس اٌمن جاد الرب فكرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  16647وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره لطع غٌار السٌارات والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر
 - 11مروان عٌد بٌومى فارس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21911وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
مماوالت عامه وتورٌد ماٌخص النشاط واستثمارعمارى وتسوٌك عمارى
 - 11زٌنب منصور فتحى عبد الخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21527وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تورٌدات عامه وتصدٌر
 - 12هوٌدا على حسن ابو العلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  13235وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتورٌدات مستلزمات الطرق والمرور والتشطٌبات ومستلزمات امن صناعى ومستلزمات
انظمه امنٌه وتورٌد وتركٌب وصٌانه
 - 13سٌد جمال احمد سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  18115وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه عبوات بالستٌن
 - 14عبد الاله الحادى سلٌم سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14152وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تسوٌك عمارى
 - 15حسٌن على حسن على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21526وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه وتصدٌر فى حدود المصرح به
 - 16سمر بهاء الدٌن طه على السبكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22479وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه والتصدٌر فى حدود المصرح به
 - 17مؤسسه مبرون الستٌراد المعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4128وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :اضافه نشاط استٌراد المعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه
 - 18شرٌف حسن مبرون على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4128وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط استٌراد المعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه
 - 19مبرون لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4128وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط استٌراد المعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه
 - 21شرٌف مبرون لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4128وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط استٌراد المعدات الثمٌله والتوكٌالت التجارٌه
 - 21حسٌن حمدى حسٌن احمد خضر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22899وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح فرن افرنجى
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 - 22هند اسماعٌل دمحم بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  13494وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى الحدود المصرح به
 - 23شرٌف حسن دمحم عبد العزٌز مبرون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22832وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :اضافه نشاط جمع وفرز وتورٌد المخلفات
 - 24السٌد شعبان حسن السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  18366وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط استصالح وتمسٌم االراضى واعمال الطرق والكبارى ومحطات وشبكات المٌاه والصرف الصحى
 - 25غازى الند  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22967وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :تعدٌل
النشاط لٌصبح تعبئه وتغلٌف وتورٌد جمٌع المواد الغذائٌه ومنتجات اللحوم وتصنٌع الوجبات الجاهزة
 - 26تامر مسعد عبد الحمٌد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  22919وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط التدرٌب واالستشارات فى السالمة والطاله والبٌئه والموارد البشرٌه ومجال البترول والبتروكٌماوٌات فٌما
عدا خدمات االنترنت وخدمات االمن والحراسه بعد الحصول على التراخٌص الالزمه
 - 27محمود نجاح حامد عامر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23811وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
الغاء نشاط تاجٌر السٌارات و اضافه نشاط الخدمات البترولٌه ماعدا البنزٌن والسوالر
 - 28دمحم سمٌر سعد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11437وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تصنٌع اثاث مكتبى خشب متنوع واثاث مكتب معدنى متنوع موبٌلٌا خشبٌه متنوعه  -اثاث خشبى للمطابخ  -ابواب
وشبابٌن خشب  -حجره انترٌه من الخشب  -حجره صالون من الخشب  -استندات من الخشب  -ترابٌزات اجتماعات من الخشب -
حجره نوم خشبٌه
 - 29مروه وجدى ابو سرٌع حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17379وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله تموٌنٌه شامله
 - 31خالد دمحم اسماعٌل الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12481وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح ممهى والعاب بالٌستٌشن
 - 31ابراهٌم دمحم محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  11268وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تجارة الخرده وتورٌد مخلفات المحاجر ومشتماتها وتورٌد مخلفات المعادن ومشتماتها
 - 32مٌالد مورٌس صلٌب سٌفٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4138وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تجاره اجهزه كهربائٌه واثاث منزلى
 - 33ممدوح عبد المادر مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17215وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تجمٌع المنتجات المعدنٌه ولطاعات االلومنٌوم
 - 34محمود حسن زٌان حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21534وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تورٌد جمٌع انواع المعادن والتصدٌر
 - 35امانى ابو المحاسن احمد السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21533وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط مستلزمات الدعاٌه واالعالن والتصدٌر
 - 36هشام فكرى دمحم الدمرداش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  15869وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تصدر وتوكٌالت تجارٌة وتخلٌص جمركى وخدمات النمل الدولى
 - 37رضا عبد هللا اسماعٌل راضى حجاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21263وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد وتجارة لطع غٌار سٌارات استعمال الخارج
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 - 38احمد حسنى على عبدة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21381وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
اضافه نشاط تعبئه وحفظ وتجمٌد االسمان
 - 39امجد محمود احمد مصٌلحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  16142وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به
 - 41على السٌد دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7582وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر
 - 41رانٌة فاروق دمحم ابراهٌم شلبى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21912وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :اضافه نشاط استشارات تسوٌمٌه فى مجال الدعاٌه واالعالن فٌما عدا االنترنت
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبد الجواد على عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23841وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 2دمحم طه دمحم سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23853وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 3عبد هللا عبد العال على عمارة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  17594وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 4سامح فاروق احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23893وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 5دمحم شولى محمود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23886وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 6حجاج عدلى على مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23921وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 7رضا جمعه حسن عبد الصالحٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23931وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 8وجٌه كامل جاب هللا مسعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23962وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 9سهام فوزى محمود زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23987وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 11حسنى جمعه عبد التواب هالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23998وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 11غاده عبد الرحمن لطب حفناوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 12دمحم حسٌن ابراهٌم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24124وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 13دمحم ابو الفرج عبد السمٌع عفر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24151وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 14سلٌمان شبراوى لتجاره المواد الغذائٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24164وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 15مرٌم فتحى على دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24185وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 16اسامه فراج دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24118وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 17انور على احمد زٌدان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 18سوسن صالح الدٌن دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 19دمحم احمد حافظ عبد الغنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24143وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 21حسنى السعداوى حسٌن العربى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23848وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 21دمحم عوض السعدنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23864وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 22احمد عبد الحمٌد انور دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23899وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 23احمد ناجى احمد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23881وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 24عبد هللا اسماعٌل ابو سٌف احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23915وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 25دمحم مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23922وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 26دمحم محى الدٌن دمحم السباعى شبل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23929وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 27عبد العزٌز ماهر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23943وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 28دمحم السٌد محمود السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23996وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 29اسالم عبد الداٌم احمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24148وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 31حمدى صابر السٌد ابو العطا المدبولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24153وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 31هنوه سمٌر احمد خالف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24162وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 32دمحم رمضان حمٌده عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24169وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 33غبور لتورٌد لطع غٌار السٌارات واالطارات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24116وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 34ابراهٌم صابر ابراهٌم عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24118وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 35خالد عبد الوارث على حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23841وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 36رباب مصطفى عبد النبى عبد الشافى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23845وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 37صباح كامل وهٌب خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23861وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 38دمحم رمضان فهٌم غرٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23869وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 39صابر فتحى دمحم عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23866وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 41حمدى شكرى دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23921وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 41شٌرٌن احمد فوزى احمد السمرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23935وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 42لاسم محمود دمحم توفٌك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23937وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 43هبه فوزى لرنى عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23946وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 44دمحم جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23981وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 45جهاد دمحم على عبد الحمٌد الدسولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23982وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 46ادم لالستٌراد والتصدٌر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 47عبٌر سمٌر مكاوى عوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24142وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 48هٌثم منصور عوض منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24131وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 49صابر فتحى بركات احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24171وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 51سامح عفٌفى سٌد عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24173وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 51الشٌماء السٌد على دمحم واكد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24116وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 52جمال السٌد عمل ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24139وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 53صبرى عبد المتجلى هدٌه ٌونس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23833وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 54عال حمدى دمحم عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23854وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 55دمحم فتحى دمحم السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23851وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 56مجدى دٌاب محمود حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23896وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 57اٌهاب جاد نظٌر بسطا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23918وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 58محمود جاد السٌد جاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23916وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 59هانى رضا حماد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23945وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 61مٌالد زاهر فاٌك موسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23978وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 61مصطفى عبد الوهاب السٌد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 62جمال فراج عبد النبى حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23991وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 63عماد بشاى شحاته بعره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24138وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 64عمرو عزت حسن سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24129وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 65رافت ابراهٌم عبد الرحمن لرٌوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24152وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 66اشرف ابراهٌم احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24161وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 67على مختار محمود على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24199وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 68محمود حسٌنى دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24194وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 69احمد حسٌن عبد الحمٌد حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24135وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 71عماد السٌد عبد المنعم عبد المنعم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24146وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 71سٌد ناجى دمحم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23832وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 72هالة عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23872وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 73شعبان سٌد عبد هللا دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23917وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 74الشاذلى للمماوالت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23916وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 75وفاء ابراهٌم عبد الرحمن نجدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23914وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 76صٌدلٌه محمود الحسٌنى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23917وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 77ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم السواق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23933وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 78رشا محمود حسن عبد البالى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23944وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 79حسام حسن حنفى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24118وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 81منصور موسلٌنى نجٌب اسرائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23991وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 81احمد دمحم رافت عبد الهادى الفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24146وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 82منال عبد الوهاب ٌوسف دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24133وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 83خالد دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  12481وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 84زٌنب عبد العاطى محمود لابل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24192وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 85احمد دمحم الشلمامى حسنٌن اٌوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24195وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 86محمود سمٌر عباس امٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 87دمحم نصر دمحم دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24128وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 88جوزٌف مجدى كامل جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24137وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 89احمد محمود دمحم ابو زٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23844وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 91مودرن هاوس للتسوٌك العمارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23844وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 91على عبد هللا على سالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23863وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 92حنفى دمحم حنفى عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23884وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 93ممدوح منصور فهمى شنودة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23871وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 94دمحم على دمحم جالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23865وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 95دمحم عبد المنعم صبحى محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23895وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 96مجدى احمد ابراهٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23936وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 97دمحم محروس دمحم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23947وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 98فاطمه امٌن السعٌد لندٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23981وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 99مٌنا نعمه هللا متى شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 111احمد سٌد احمد حافظ  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 111خالد حسٌن حسن حسٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24141وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 112حسٌن عبد الحلٌم توفٌك المكاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21921وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 113هانى شحات كامل مشرلى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24174وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 114عبد الحكٌم عامر سلٌم عامر شحاته  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24197وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 115احمد مسعود احمد سالمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24193وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 116محمود دمحم عبد العزٌز على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24113وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 117مصطفى دمحم دمحم حشٌش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 118دمحم عالء الدٌن جمال ابو المعاطى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24138وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 119دمحم ابراهٌم دمحم صالح ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23834وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 111هانى كمال ملن بشاى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23858وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 111رجب زكى حسن ابو زٌد االعصر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23856وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 112محمود دمحم فهمى دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23876وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 113مصطفى دمحم دمحم صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23919وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 114صبرى عبد الحمٌد عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23926وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 115سلٌمان دمحم دمحم عٌسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23927وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 116عبد الاله  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  14152وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 117اسامة خلف عبد الشهٌد سدران  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23988وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 118عبده حسن السٌد تسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24144وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 119سمٌر عبد الحكٌم عبد الفتاح احمد عصفور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24158وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 121كرٌم دمحم ابراهٌم حجازى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24159وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 121ماجد عاطف بشرى مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24182وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 122محمود احمد لاسم لاسم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24163وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 123محمود رفاعى عبد الاله اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24123وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 124السٌد عفٌفى السٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24113وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ٌ - 125وسف سمٌر مسعود بعزق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 126دمحم عبد الجواد دٌاب السمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24125وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 127مروان عٌد بٌومى فارس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  21911وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 128رمضان عبد العال احمد مرعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23842وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 129بدر حلٌم رزق هللا عبٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23861وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 131صالح هاشم حسن رضوان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23868وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 131رٌهام كامل هاشم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23883وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 132دمحم سٌد دمحم امام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23919وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 133حسام الدٌن خالد حمدى دمحم اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23938وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 134غاده زكرٌا دمحم زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23955وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 135دمحم عبد اللطٌف شبٌب السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23977وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 136دمحم حسٌن دمحم عبد الخالك  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23983وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 137عبد العال دمحم عبد العال صبره  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 138تامر عبد السالم احمد رشاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24125وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 139تامر امٌن احمد على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24149وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 141دمحم ابو زٌد عبد النعٌم احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24171وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 141دمحم احمد دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24188وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 142عمر ماجد منٌر عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 143صابر كامل سلٌمان هرٌدى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24132وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 144رافت عبد العزٌز دمحم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24141وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 145اٌمن سٌد سلٌمان السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23855وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 146صباح سلٌمان عٌد عطٌة  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23891وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 147عبد المجٌد مصطفى احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23888وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 148محمود دمحم السعٌد عبد الرازق دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23923وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 149نادر دمحم رشاد خلٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23934وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 151اتٌلٌه رامز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23974وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 151اسر سمٌر دمحم عزت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23961وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ٌ - 152حٌى عبد هللا دمحم عبد هللا شرف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23995وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 153هانى صالح عبد الوهاب عبد الهادى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24112وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 154محمود جمال الدٌن محمود عبد الجواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24122وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 155نوناى رؤوف فارس هارون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24151وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 156عماد احمد على خطاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24161وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 157محمود عوده عوض عوده عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24177وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 158احمد ابراهٌم دمحم احمد كرٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24186وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 159دمحم متولى عبد العزٌز متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 161ابانوب مجدى لبٌب جونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24112وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 161سٌد مرسى عبد العلٌم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23837وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 162كساب عوده مصطفى اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23878وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 163احمد رجب ابراهٌم صٌام  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23891وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 164احمد عٌد حسن السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23887وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 165ولٌد محمود دمحم حسانٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23915وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 166كرٌم عزت موسى حسنٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23952وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص

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

59

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 167جٌهان شولى مصطفى السٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23973وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 168ادهم عبد السالم موسى عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23969وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 169دمحم عبد السمٌع صالح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23968وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 171اٌمن محمود عز الرجال ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24139وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 171احمد عبد هللا احمد بدر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24118وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 172دمحم ابراهٌم دمحم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 173صالح بدرى سلٌمان عطٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24145وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 174صباح مورٌس تاوضروس دمٌان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24181وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 175عبد الرحمن رجب عبد المنجى فضل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24124وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 176عالء الدٌن عبد هللا على جاد المولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23852وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 177عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23857وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 178الٌشع خلٌل غالى بنٌامٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23889وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 179ناهد رفعت عبد الحلٌم عمر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23911وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 181احمد حسن سالم حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23912وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 181بدر دمحم كمال جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23949وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 182سامح منصور سلٌمان جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23971وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 183على على ابراهٌم على بدوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23971وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 184عادل لرنى عبد العظٌم عبد الغفار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23994وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 185سٌد دمحمٌن سلٌم دمحمٌن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24135وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 186دمحم دمحم مصطفى ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24155وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 187خالد مصطفى عبد الرحٌم البرعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24156وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 188اٌمن جابر رمزى عبد المسٌح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24165وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 189صٌدلٌه د  /روز عبد المدوس شولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23524وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 191دمحم شكرى شحاته احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24126وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 191اسامه دمحم عبد الحمٌد الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24158وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 192مؤسسه العزبى للمالبس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24159وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ٌ - 193حٌى عبد العاطى عبد الوهاب دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23862وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 194مصطفى دمحم فهمى احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23914وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 195دمحم مصطفى عبد الممصود احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23918وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 196عبد هللا احمد بغدادى السارى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23941وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 197سٌد ابو الفتوح عبد السمٌع  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23953وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 198وفاء عبد الوهاب صابر عبد الوهاب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 199هشام على عبد الحافظ عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24116وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 211دمحم حسن سالم بدٌوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
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 - 211محمود سٌد امام سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24126وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 212راندا دمحم عبد الشالى عبد الحمٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24187وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 213جمال السٌد شبل عبد اللطٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24191وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 214دمحم بدر وردانى دمحم حبلص  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 215حسن عبد الواحد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24131وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 216بٌتر انصار بشاره عبد الشهٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24141وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 217حسٌن عبد العزٌز حسٌن عبد العزٌز  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24142وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 218عمرو عبد النعٌم عبد الرحمن عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23835وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 219اسالم رافت على على هاشم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23873وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 211احمد عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23894وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 211عٌسى شنوده رزق هللا مٌخائٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23885وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 212سلٌم دمحم عواد دمحم دمحم عٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23911وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 213نهى دمحم عبد الوهاب عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23932وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 214دمحم مصطفى عٌد اسماعٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23957وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 215احمد عٌسى منصور سٌد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23961وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 216امانى فاروق عبد هللا دمحم البنا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23993وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 217زكرٌا فوزى ابراهٌم عبد السالم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 218بهاء دمحم توفٌك دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23989وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 219دمحم عبد الحمٌد عبد الوهاب عثمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24113وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 221كرٌم نور زكى صلٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 221العربى للمماوالت العمومٌه والتورٌدات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24132وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 222ماجد سمٌر فاٌز اٌوب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24189وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 223صبحى رزق سلٌمان سالمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24178وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 224صالح محسن سٌد حسونه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24184وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 225سعد احمد عبد هللا احمد سعد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24111وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 226محمود السٌد سلٌمان عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24131وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 227على امان هللا الصادق محمود  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24157وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 228حسام دمحم محمود رزق رمضان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23849وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 229اسامه عبد البدٌع دمحم فرج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23836وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 231اسماء فتحى دمحم عبد البالى الماضى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23879وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 231نرمٌن مجدى محمود عبده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23881وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 232دمحم محمود عبد الخالك صالح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23897وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 233لطفى محمود عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23925وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 234محمود ممدوح عبد العزٌز ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23928وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 235احمد دمحم احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23964وفً تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 236ثروت عبد المدوس مكارى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23979وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 237توفٌك جابر دمحم عبد الحكٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24119وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 238احمد سعٌد احمد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 239ابراهٌم فوزى كامل لندٌل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24147وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 241ماجد عزت نظٌر جاد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24183وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 241عبده عبد هللا عبد هللا منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24198وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 242زكرٌا فوزى ذكرى جرجس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24179وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 243اسالم جمال عبد الرحمن متولى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24114وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 244طارق زٌن العابدٌن كامل هٌبه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24115وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 245عبد الرحمن عبد الحمٌد دمحم دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24122وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 246سٌد دمحم امام مصطفى عبد الرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23843وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 247اسامه انور داود لرٌالوس  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23847وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 248عمرو عبد النعٌم عبد الرحمن عبد الحلٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23835وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 249راضى السٌد شعبان احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23874وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 251عالء فاروق سعد احمد غرٌب  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23882وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 251رومانى نصٌر عبد هللا شنوده  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23912وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 252شادٌه دمحم دمحم عبد العظٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23911وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 253احمد شعبان احمد زغلول  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23942وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 254صالح على عبد السمٌع على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23951وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 255جعفر دمحم حسن دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24112وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 256سمٌر عادل ابراهٌم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23976وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 257دمحم ابو الفتوح عبد الاله حسن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24128وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 258عشرى عٌد شعبان مرزوق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24137وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 259تامر مصطفى محمود رفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24181وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 261عبد الرحمن رضا دمحم ٌسٌن المندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24166وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة
 ,وصف التأشٌر :خاص
 - 261احمد عبد الحمٌد احمد جالل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24168وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 262دمحم مرسى عبد الشافى مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24112وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 263دمحم مبرون جابر الدمرداش  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24145وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 264احمد دمحم عبد المادر المكباتى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23838وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 265دمحم عبد النعٌم سالمه ادم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23846وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 266مٌتكٌس للرخام والجرانٌت واالدوات الصحٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23875وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 267طلعت سند ابو النور رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23913وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ٌ - 268سرى ابراهٌم عبد العزٌز دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23924وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 269عالء سعٌد دمحم على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23941وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 271شطورى سٌد شطورى طرفان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23975وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 271دمحم احمد نور الدٌن احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  23985وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 272عبد الباسط صدٌك ٌوسف صبحى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24116وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 273حسنى دمحم جالل دمحم الخضرى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24123وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 274صفاء حمدى ٌوسف عبد الرازق  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24127وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 275عمرو عطٌه عطٌه على  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24191وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 276جرجس استاورو اسناده شرلاوى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24167وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 277ماجده زٌن الدٌن خلٌفه عوض  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24176وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 278اٌه ولٌد عبد المتعال احمد فراج  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24117وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 279طارق عبد الرحٌم عبد العزٌز ابو خطوه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24121وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 281زٌنب كامل عبد المجٌد دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  24144وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مروان عٌد بٌومى فارس  ،تاجر  ،سبك لٌده برلم  21911وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22737الى :الحناوى للتصدٌر والتجاره
 ، - 2فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23748الى :ام اى بى سى تى
 ، - 3فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23771الى :مؤسسه النور سبورت لالستٌراد
والتصدٌر والتورٌدات
 ، - 4فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21868الى :تٌاترو كافٌه
 ، - 5فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  19811الى :المهندس للكٌماوٌات والتورٌدات
العمومٌه
 ، - 6فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  16647الى :البطل لمطع غٌار السٌارات
 ، - 7فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  17978الى :الٌن للتشطٌبات المعمارٌه
 ، - 8فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21492الى :فٌت اٌنجن
 ، - 9فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21911الى :مروان عٌد بٌومى فارس
 ، - 11فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21911الى :ابداع للمماوالت العامه واالستثمار
العمارى والتسوٌك العمارى
 ، - 11فى تارٌخ 21181111 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  4128الى :مؤسسه مبرون الستٌراد المعدات الثمٌله
والتوكٌالت التجارٌه
 ، - 12فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22546الى :سالمه للخدمات الهندسٌه
 ، - 13فى تارٌخ 21181112 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22546الى :حذف السمه التجارٌه
 ، - 14فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22832الى :مؤسسه الشرٌف للمماوالت والتورٌدات
 ، - 15فى تارٌخ 21181113 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  13494الى :مؤسسه الماهره الجدٌده للتورٌدات
العمومٌه
 ، - 16فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21246الى :عالء الدٌن دمحم حسن حسن على نضر
 ، - 17فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  16556الى :الشروق العالمٌة
 ، - 18فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23678الى :بالن مان
 ، - 19فى تارٌخ 21181115 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22967الى :مؤسسه غازى الند
 ، - 21فى تارٌخ 21181118 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23811الى :مؤسسه المحور للخدمات البترولٌه و
تورٌد عماله داخلٌه
 ، - 21فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  17379الى :جمعٌتى
 ، - 22فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  17493الى :مكتب رحالت ازهار رجب
 ، - 23فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  19416الى :اسالم دمحم عبد الحمٌد مشالى
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 ، - 24فى تارٌخ 21181122 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  19614الى :كوفى شوب السالم
 ، - 25فى تارٌخ 21181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  15869الى :اون تاٌم كارجو
 ، - 26فى تارٌخ 21181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  19611الى :مكتب نعمه للرحالت
 ، - 27فى تارٌخ 21181125 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21263الى :الدولٌة لتوري وتجارة لطع غٌار
السٌارات استعمال الخارج
 ، - 28فى تارٌخ 21181126 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  24123الى :دوٌلتون DWELLTON
 ، - 29فى تارٌخ 21181127 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23761الى :بست ماركٌت بروبرتى
 ، - 31فى تارٌخ 21181128 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21912الى :الشرق االوسط لالستشارات التسوٌمٌه
 ، - 31فى تارٌخ 21181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  23894الى :كوستن كافٌه
 ، - 32فى تارٌخ 21181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  6953الى :عزه للرحالت
 ، - 33فى تارٌخ 21181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  24113الى :مكه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1باسل دمحم صالح داود  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 23713

 - 2عالء الدٌن دمحم حسن حسن على نضر  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 21246

 - 3عالء الدٌن دمحم حسن حسن على نضر  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 21246

 - 4اسالم دمحم عبد الحمٌد مشالى  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 19416

 - 5اسالم دمحم عبد الحمٌد مشالى  ،تارٌخ 21181122 :

برلم 19416

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عبد الحكٌم صالح عبد الحكٌم وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12827 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل لفسخ الشركه
 - 2عبد الحكٌم صالح عبد الحكٌم وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12827 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 3اٌه خلٌل عطٌه خلٌل وشركائها  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 17852 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 4اٌه خلٌل عطٌه خلٌل وشركائها  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 17852 :وفى تارٌخ  21181114تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلالم كل الشركاء مستحماتهم وحمولهم وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى
 - 5اكرامى المتولى المتولى النمٌطى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 9373 :وفى تارٌخ  21181115تم
محو/شطب السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 6سامح احمد سالم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 12862 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل
تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته ولٌس الشركة لها فروع داخل جمهورٌه مصر العربٌه
وذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل العبور
 - 7سامح احمد سالم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 12862 :وفى تارٌخ  21181117تم محو/شطب السجل
امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 8الجوهرى جروب ( دمحم كمال مصطفى الجوهرى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 11581 :وفى تارٌخ
 21181118تم محو/شطب السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 9دٌمكو لصناعه البالستٌن () L . Dش م م  ،شركة مساهمة سبك لٌدها برلم  ، 1811 :وفى تارٌخ  21181118تم
محو/شطب السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها
 - 11عبدالباسط صدٌك ٌوسف وشرٌكه لالستثمار العمارى والمماوالت  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12413 :وفى
تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركة نهائٌا واخذ كل شرٌن حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى
نهائٌا
 - 11عبدالباسط صدٌك ٌوسف وشرٌكه لالستثمار العمارى والمماوالت  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12413 :وفى
تارٌخ  21181114تم محو/شطب السجل امرمحو لفسخ الشركة
 - 12نهى دمحم عبد الفتاح وشركاها  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 18485 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته
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 - 13نهى دمحم عبد الفتاح وشركاها  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 18485 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 14حاتم سعد الدٌن محمود وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 18485 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته
 - 15حاتم سعد الدٌن محمود وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 18485 :وفى تارٌخ  21181115تم محو/شطب
السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 16توفٌك موسى شفٌك وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12239 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه اخرى
 - 17توفٌك موسى شفٌك وشرٌكه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12239 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه اخرى
 - 18توفٌك موسى شفٌك وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 12239 :وفى تارٌخ  21181118تم محو/شطب
السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه اخرى
 - 19الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر  -دمحم سعد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ 21181121
تم محو/شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 21الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر  -دمحم سعد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ 21181121
تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 21الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر  /سعد السٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ 21181121
تم محو/شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 22الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر  /سعد السٌد وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ 21181121
تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 23الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه  -سعد السٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها
برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل امر محو لفسخ الشركة
 - 24الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه  -سعد السٌد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها
برلم  ، 4364 :وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو
لٌد الشركة من السجل التجارى

 - 25شركة فؤاد دمحم على الخولى و منى دمحم رشاد دمحم موسى  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 22624 :وفى تارٌخ
 21181121تم محو/شطب السجل امر محو لنمل الممر لمحافظه المنوفٌه
 - 26شركة فؤاد دمحم على الخولى و عاصم فوزى حداد عبد الهادى  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 22624 :وفى تارٌخ
 21181121تم محو/شطب السجل امر محو لنمل الممر لمحافظه المنوفٌه
 - 27دمحم حنفى وشركاءه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 16141 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل امر
محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 28دمحم حنفى وشركاءه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 16141 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب السجل تم
فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
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 - 29احمد سعٌد محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 21948 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 31احمد سعٌد محمود وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 21948 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 31احمد سعٌد محمود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 21948 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا
 - 32احمد سعٌد محمود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 21948 :وفى تارٌخ  21181122تم محو/شطب
السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 33طه حسٌن على عبد هللا وشركاه  ،شركة تضامن سبك لٌدها برلم  ، 11137 :وفى تارٌخ  21181125تم محو/شطب
السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 34شركه الجارحى لتشغٌل المعادن وتجمٌع مهمات المصاعد  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 2174 :وفى تارٌخ
 21181126تم محو/شطب السجل امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 35شركه على معتوق محمود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 3566 :وفى تارٌخ  21181126تم
محو/شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن حموله والشركة لٌس لها فروع وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى
 - 36شركه على معتوق محمود وشركاه  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 3566 :وفى تارٌخ  21181126تم
محو/شطب السجل امر محو لفسخ الشركةواستلم كل شرٌن كافه حموله
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة الدسولى الستٌراد لطع غٌار السٌارات المستعمله وبٌعها لحساب الغٌر شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  13182،وفً
تارٌخ  21181115،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  451110111،جنٌه
 - 2اكرامى المتولى المتولى النمٌطى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  9373،وفً تارٌخ  21181115،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1111110111،جنٌه
 - 3التاجورى هاوس  -دمحم عبد الكرٌم دمحم التاجورى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  17233،وفً تارٌخ
 21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 4عاطف على ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  8458،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  61111110111،جنٌه
 - 5كمال زاٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14161،وفً تارٌخ  21181116،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  1251110111،جنٌه
 - 6دمحم دمحم نور الدٌن خٌال وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  19928،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 7دمحم محروس دمحم رٌاض وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  89،وفً تارٌخ  21181112،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2511110111،جنٌه
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 - 8سامح دمحم سعٌد الموجى وشرٌكٌه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 9شركة سامح دمحم سعٌد الموجى وشركائه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 11دمحم توفٌك رأفت وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  15541،وفً تارٌخ  21181118،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  11111110111،جنٌه
 - 11شركة على محمود عطا هللا لاسم وشرٌكه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12863،وفً تارٌخ  21181121،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  31111110111،جنٌه
 - 12رمضان محمود حسٌن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5636،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 13هبه مصطفى دمحم وشركائها توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5636،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 14رمضان محمود حسٌن وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  5636،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 15هبه مصطفى دمحم وشركائها شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  5636،وفً تارٌخ  21181122،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21111110111،جنٌه
 - 16محمود دمحم محمود دمحم وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12787،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 17سامى احمد محمود نوح وشركاه شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12787،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 18محمود دمحم محمود دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  12787،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس المال
 ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 19سامى احمد محمود نوح وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  12787،وفً تارٌخ  21181125،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  5111110111،جنٌه
 - 21دمحم فرج وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  21976،وفً تارٌخ  21181126،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 21عاطف احمد عبد الممصود وشرٌكته شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  6513،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25111110111،جنٌه
 - 22مهندس  /اشرف حسان وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  416،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  711110111،جنٌه
 - 23مهندس اشرف حسان توفٌك وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  416،وفً تارٌخ  21181127،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  711110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان

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

72

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

ــــــــــــــــــــــ

 - 1اكرامى المتولى المتولى النمٌطى وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  9373وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تصحٌح العنوان لٌصبح محلٌه  6عماره  95ب شمه  16الحى االول م العبور محافظه الملٌوبٌه
وبذلن ٌتم نمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه وشطب المٌد من سجل تجارى العبور
 - 2عاطف على ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  8458وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :اضافه فرع للشركة بالعنوان شمه رلم  4بالدور االول فوق البدروم واالرضى والمٌزانٌن  47ا احمد تٌسٌر مدٌنه نصر
اٌداع برلم 19818تارٌخ 7/11/2118رلم 224578وبه نشاط مماوالت عامه وتورٌدات عامه والتصدٌر واالستٌراد
 - 3عاطف على ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  8458وفً تارٌخ  21181117تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر 11 ، :ش البرج من ش االربعٌن خلف حدٌمه بدر جسر السوٌس
 - 4الجوهرى جروب ( دمحم كمال مصطفى الجوهرى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11581وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه  15بلون  21113االمتداد الغربى وبذلن ٌتم
محو لٌد الشركة من السجل التجارى بالعبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 5امٌره عبد الجابر وشرٌكها  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  13838وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :افتتاح فرع  47ش صالح سالم المنٌره الغربٌه امبابه اٌداع رلم  16519وبتارٌخ  13/11/2118ولٌد برلم244139
وبنشاط تمدٌم الخدمات للمطاع العام والخاص والمنشات بكافه انواعها فى مجال ال
 - 6احمد عبد الفتاح عبد العزٌز وشركائه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  14348وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح  5ب برج العمار بالزا ش حافظ رمضان م نصر
 - 7عبد المجٌد عبد اللطٌف وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  21384وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان الممر لٌصبح محلٌن ارلام  C36 ،C35الدور االرضى منطمه الخدمات الشمالٌه الشرلٌه سوق
االمتداد بمشروع الرحاب الماهره الجدٌده
 - 8سامح دمحم سعٌد الموجى وشرٌكٌه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح بالعنوان االتى ( )A-18كمبوند اشجار دارنا دائرى المعادى البساتٌن
 - 9شركة سامح دمحم سعٌد الموجى وشركائه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل ممر الشركة الرئٌسى لٌصبح بالعنوان االتى ( )A-18كمبوند اشجار دارنا دائرى المعادى
البساتٌن
 - 11سامح دمحم سعٌد الموجى وشرٌكٌه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :غلك فرع الشركة الكائن بعنوان فٌال  41الحى الثانى المنطمه االولى التجمع الخامس الماهره الجدٌده
 - 11شركة سامح دمحم سعٌد الموجى وشركائه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  14493وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :غلك فرع الشركة الكائن بعنوان فٌال  41الحى الثانى المنطمه االولى التجمع الخامس الماهره الجدٌده
 - 12شركة االٌمان  -سالم عواد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11561وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم اضافه فرع 1جدٌدة للشركة بذات العنوان  38مركز خدمات جنوب االكادٌمٌه التجمع الخامس
بالطابك االرضى ونشاطه كافٌه وسمته فٌرجٌنانو واودع برلم 5496فى  15/11/2118ولٌد برلم  11561تابع
 - 13شركة االٌمان  -سالم عواد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  11561وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع  2بذات العنوان  38مركز خدمات جنوب االكادٌمٌه التجمع الخامس بالطابك االول بعد
االرضى ونشاطه كافٌه وسمته التجارٌه مٌرامار واودع برلم 5497بتارٌخ  15/11/2118ولٌد برلم  11561تابع
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 - 14عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11659وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء فرع بالعنوان لطعه  211المنطمه الصناعٌه  25فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر
 - 15عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11659وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء فرع بالعنوان لطعه  211المنطمه الصناعٌه  25فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر
 - 16عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11659وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء فرع بالعنوان لطعه  211المنطمه الصناعٌه  25فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر
 - 17عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشرٌكٌه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11659وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الغاء فرع بالعنوان لطعه  211المنطمه الصناعٌه  25فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر
 - 18دمحم صفوت والسٌد عمر  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  3497وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع بالعنوان لطعه رلم  5بلون  11111الحى االول م العبور
 - 19حازم عبد الرحمن دمحم عبد الفتاح طلعت وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  23154وفً تارٌخ  21181115تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه رلم  56منطمه الورش الحرفٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن
السخنه التجمع الثالث الماهره الجدٌده
 - 21خالد مصطفى عباس عوض وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  21423وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم اضافه فرع بالعنوان ش العبور من االندلس المرج الشرلٌه اودع برلم فى  18/11/2118ولٌد
برلم دائم تابع 21423
 - 21توفٌك موسى شفٌك وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12239وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح عماره  273محلٌه  5الحى االول م العبور محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد
الشركة من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 22توفٌك موسى شفٌك وشرٌكه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12239وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح عماره  273محلٌه  5الحى االول م العبور محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد
الشركة من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 23توفٌك موسى شفٌك وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12239وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح عماره  273محلٌه  5الحى االول م العبور محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد
الشركة من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 24دمحم توفٌك رأفت وشرٌكٌه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  15541وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل عنوان الممر لٌصبح  5ش كمال حسن على مربع  1217مساكن شٌراتون النزهه
 - 25محمود احمد دمحم مدٌن وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12866وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :لطعه رلم  548منطمه الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌة شمال طرٌك المطامٌه العٌن السخنه التجمع الثالث
الماهره الجدٌده
 - 26شركة فؤاد دمحم على الخولى و منى دمحم رشاد دمحم موسى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  22624وفً تارٌخ
 21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح  /بى العرب مركز الباجور وبذلن ٌمحى لٌد الشركة
من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه المنوفٌه
 - 27شركة فؤاد دمحم على الخولى و عاصم فوزى حداد عبد الهادى  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  22624وفً تارٌخ
 21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تم تعدٌل العنوان لٌصبح  /بى العرب مركز الباجور وبذلن ٌمحى لٌد الشركة
من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه المنوفٌه
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 - 28باهر العطار وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  24136وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تصحٌح التجمع االول مجمع البنون مكتب رلم ٌ 221مٌن الداخل الماهره الجدٌده مدٌنتى
 - 29على فراج وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  15761وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تم افتتاح فرع جدٌد للشركة بالعنوان عمارة  13شمه  3الشباب الجنوبى التجمع االول الماهره الجدٌده بنشاط مماوالت
عامة اٌداع رلم  5671وبتارٌخ  258/11/2118ولٌد برلم دائم  15761العبور
 - 31دمحم ابو شعره وشرٌكٌه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  21211وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل مركز الشركة لٌصبح شمه رلم  1بالدور االرضى بالعمار رلم  7ش المدٌنه المنوره تمسٌم جمعٌه زهره المدٌنه
ورمسٌس -النزهه
 - 31محمود دمحم محمود دمحم وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تغٌر مركز الشركة لٌصبح ق ٌ 358اسمٌن  8التجمع االول الماهره الجدٌده ثانى
 - 32سامى احمد محمود نوح وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تغٌر مركز الشركة لٌصبح ق ٌ 358اسمٌن  8التجمع االول الماهره الجدٌده ثانى
 - 33محمود دمحم محمود دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تغٌر مركز الشركة لٌصبح ق ٌ 358اسمٌن  8التجمع االول الماهره الجدٌده ثانى
 - 34سامى احمد محمود نوح وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تغٌر مركز الشركة لٌصبح ق ٌ 358اسمٌن  8التجمع االول الماهره الجدٌده ثانى
 - 35شركه الجارحى لتشغٌل المعادن وتجمٌع مهمات المصاعد  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2174وفً تارٌخ
 21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الكائن مدٌنه العبور المنطمه الصناعٌه ب بلون  27111لطعه
4ب
 - 36طه حسٌن على عبد هللا وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبك لٌدها برلم  11137وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :تم تصحٌح العنوان لٌصبح لطعه رلم  5االمتداد الغربى بلون  21117م العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من
سجل تجارى العبور نلمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه
 - 37مهندس  /اشرف حسان وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  416وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان لطعه  3ح بلون  22113المنطمه الصناعٌه ب  ،ج م العبور
 - 38مهندس اشرف حسان توفٌك وشركاه  ،توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  416وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان
 ,وصف الـتأشٌر ، :اضافه فرع بالعنوان لطعه  3ح بلون  22113المنطمه الصناعٌه ب  ،ج م العبور
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة الدسولى الستٌراد لطع غٌار السٌارات المستعمله وبٌعها لحساب الغٌر  ،شركة تضامن غرض الشركة بٌع لطع غٌار
السٌارات المستعمله ولحساب الغٌر والغاء نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  13182وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 2عاطف على ابراهٌم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة اضافه نشاط جدٌد للشركة وهو االستٌراد والتصدٌر طبما للمجموعه 11مواد
النسٌج ومصنوعات هذه المواد والمجموعه  15والمجموعه  16والمجموعه  17والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا المجموعه
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 19والفمره  36من المجموعه  ، 6سبك لٌدها برلم  8458وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة
بسٌطة
 - 3شركة عنٌن للمشروعات المتكامله  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركة لٌصبح المٌام باالعمال المتكامله للمشروعات
واعمال الصٌانه التى لد تستلزمها نشاط المشروعات  ،سبك لٌدها برلم  13434وفً تارٌخ 21181117تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 4شركة الجوهرى سٌرفٌس  ،توصٌة بسٌطة تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح مركز خدمه وصٌانه السٌارات و االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فٌماعدا الفمره  36من المجموعه  6والمجموعه  19وتجاره وبٌع السٌارات  ،سبك لٌدها برلم
 14113وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 5دمحم دمحم نور الدٌن خٌال وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة اضافه نشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه 6
 ،سبك لٌدها برلم  19928وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 6مس جولدن (جمال مصطفى عثمان الرفاعى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة غرض الشركة الجوارب والمالبس والترٌكو  ،سبك
لٌدها برلم  18752وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 7مس جولدن (جمال مصطفى عثمان الرفاعى وشركاه )  ،توصٌة بسٌطة غرض الشركة الجوارب والمالبس والترٌكو  ،سبك
لٌدها برلم  18752وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 8دمحم محروس دمحم رٌاض وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تم حذف نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  89وفً تارٌخ
21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 9احمد عبد الفتاح عبد العزٌز وشركائه  ،توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط لٌصبح المٌام باعمال المماوالت العامه والهندسٌه ،
سبك لٌدها برلم  14348وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11عبد المجٌد عبد اللطٌف وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة ٌضاف الى غرض الشركة التورٌدات العامه فى حدود المصرح به ،
سبك لٌدها برلم  21384وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 11شركة ٌوسف على دمحم وشرٌكه  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركة لتصبح تورٌد وتشغٌل المشغوالت المعدنٌه  ،سبك
لٌدها برلم  18882وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 12شركة ٌوسف على دمحم وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركة لتصبح تورٌد وتشغٌل المشغوالت المعدنٌه  ،سبك
لٌدها برلم  18882وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 13الشركة العالمٌة للتجاره والتوكٌالت فٌلفت  velvetتمى هشام دمحم فتحى وشركاها  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط االستٌراد ،
سبك لٌدها برلم  16285وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 14هشام دمحم فتحى دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة حذف نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  16285وفً تارٌخ 21181115تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 15عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشركاه  ،شركة تضامن اضافه نشاط التورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه الى نشاط
الشركة الرئٌسى والغاء نشاط االستٌراد ونشاط تصنٌع وتجمٌع وصٌانه جمٌع انواع المحوالت الكهربائٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11659وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 16عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشركاه  ،شركة تضامن اضافه نشاط التورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه الى نشاط
الشركة الرئٌسى والغاء نشاط االستٌراد ونشاط تصنٌع وتجمٌع وصٌانه جمٌع انواع المحوالت الكهربائٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11659وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
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 - 17عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشرٌكه  ،شركة تضامن اضافه نشاط التورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه الى نشاط
الشركة الرئٌسى والغاء نشاط االستٌراد ونشاط تصنٌع وتجمٌع وصٌانه جمٌع انواع المحوالت الكهربائٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11659وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 18عصام دمحم ابراهٌم على منٌع وشرٌكٌه  ،شركة تضامن اضافه نشاط التورٌدات الكهربائٌه والتوكٌالت التجارٌه الى نشاط
الشركة الرئٌسى والغاء نشاط االستٌراد ونشاط تصنٌع وتجمٌع وصٌانه جمٌع انواع المحوالت الكهربائٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11659وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 19حازم عبد الرحمن دمحم عبد الفتاح طلعت وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تم اضافه نشاط  /تصنٌع الوصالت الحدٌده  ،سبك لٌدها
برلم  23154وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 21حمدى واٌهاب وشركاهما  ،شركة تضامن تم اضافه نشاط التصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  11198وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 21مصر للطباعه (حمدى واٌهاب وشركاهما )  ،شركة تضامن تم اضافه نشاط التصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  11198وفً
تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 22دمحم توفٌك رأفت وشرٌكٌه  ،توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه واالستثمار
العمارى وتجاره مواد البناء وتورٌد اعمال شبكات الحرائك والتكٌٌف  ،سبك لٌدها برلم  15541وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 23محمود احمد دمحم مدٌن وشركاه  ،شركة تضامن تم حذف نشاط االستٌراد  ،سبك لٌدها برلم  12866وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 24شركة فؤاد دمحم على الخولى و منى دمحم رشاد دمحم موسى  ،شركة تضامن تم تعدٌل النشاط لٌصبح انتاج وتصنٌع وتجهٌز
الجوارب والترٌكو  ،سبك لٌدها برلم  22624وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 25شركة فؤاد دمحم على الخولى و عاصم فوزى حداد عبد الهادى  ،شركة تضامن تم تعدٌل النشاط لٌصبح انتاج وتصنٌع
وتجهٌز الجوارب والترٌكو  ،سبك لٌدها برلم  22624وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 26باهر العطار وشرٌكه  ،توصٌة بسٌطة تصحٌح النشاط لٌصبح االستثمار العمارى والتموٌل العمارى  -التخطٌط والتطوٌر
العمرانى والتسوٌك العمارى واداره المشروعات والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه وانشاء واداره المطاعم والحفالت  ،سبك لٌدها
برلم  24136وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 27طه حسٌن على عبد هللا وشركاه  ،شركة تضامن تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئه وحفظ
وتجمٌد المواد الغذائٌه بمختلف انواعها وتصدٌرها  ،سبك لٌدها برلم  11137وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :شركة تضامن
 - 28محمود دمحم محمود دمحم وشركاه  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تمدٌم االستشارات الفنٌه والبرامج التدرٌبٌة
واعداد وتصمٌم نظم حفظ وتخزٌن المعلومات البترولٌه وعٌنات االبار والشرائط المغناطٌسٌه وتكنولوجٌا المعلومات ونسخ واعادة
توصٌف المعلومات البترولٌه المسجله على اشرطه والمسح الضوئى للخطوط السٌزمٌة واالبار البترولٌه ورلمنتها وعمل المعالجات
الالزمه لها وكذلن الخدمات البترولٌه بكافه انواعها من تورٌدات لكافه المستلزمات وذلن فى حدود المصرح به وطبما للوائح
والموانٌن المتعلمه بذلن ودون مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 29سامى احمد محمود نوح وشركاه  ،شركة تضامن تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تمدٌم االستشارات الفنٌه والبرامج التدرٌبٌة
واعداد وتصمٌم نظم حفظ وتخزٌن المعلومات البترولٌه وعٌنات االبار والشرائط المغناطٌسٌه وتكنولوجٌا المعلومات ونسخ واعادة
توصٌف المعلومات البترولٌه المسجله على اشرطه والمسح الضوئى للخطوط السٌزمٌة واالبار البترولٌه ورلمنتها وعمل المعالجات
الالزمه لها وكذلن الخدمات البترولٌه بكافه انواعها من تورٌدات لكافه المستلزمات وذلن فى حدود المصرح به وطبما للوائح
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والموانٌن المتعلمه بذلن ودون مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 31محمود دمحم محمود دمحم وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تمدٌم االستشارات الفنٌه والبرامج التدرٌبٌة
واعداد وتصمٌم نظم حفظ وتخزٌن المعلومات البترولٌه وعٌنات االبار والشرائط المغناطٌسٌه وتكنولوجٌا المعلومات ونسخ واعادة
توصٌف المعلومات البترولٌه المسجله على اشرطه والمسح الضوئى للخطوط السٌزمٌة واالبار البترولٌه ورلمنتها وعمل المعالجات
الالزمه لها وكذلن الخدمات البترولٌه بكافه انواعها من تورٌدات لكافه المستلزمات وذلن فى حدود المصرح به وطبما للوائح
والموانٌن المتعلمه بذلن ودون مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 31سامى احمد محمود نوح وشركاه  ،توصٌة بسٌطة تعدٌل غرض الشركة لٌصبح تمدٌم االستشارات الفنٌه والبرامج التدرٌبٌة
واعداد وتصمٌم نظم حفظ وتخزٌن المعلومات البترولٌه وعٌنات االبار والشرائط المغناطٌسٌه وتكنولوجٌا المعلومات ونسخ واعادة
توصٌف المعلومات البترولٌه المسجله على اشرطه والمسح الضوئى للخطوط السٌزمٌة واالبار البترولٌه ورلمنتها وعمل المعالجات
الالزمه لها وكذلن الخدمات البترولٌه بكافه انواعها من تورٌدات لكافه المستلزمات وذلن فى حدود المصرح به وطبما للوائح
والموانٌن المتعلمه بذلن ودون مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 32سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن تم اضافه االنشطه االتٌه  -استٌراد وتجاره كافه
انواع السٌارات الجدٌده والمستعمله التى تعمل بمحركات ( بنزٌن -سوالر  -كهربائٌة ) واستٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات شامله
محركات السٌارات كبائن كاملة باجزائها الداخلٌه والخارجٌة شاسٌهات والمعدات والمحركات واالالت الثمٌله والمولدات بكافه
انواعها الجدٌدة والمستعمله واستٌراد وتجاره جمٌع انواع كاوتش وجنوط واكسسورات السٌارات والمعدات واالالت الثمٌله واستٌراد
وتجارة اجهزه التكٌٌف الخاصه بغرف الحاسب االلى والمصانع  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 33سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن تم اضافه االنشطه االتٌه  -استٌراد وتجاره كافه
انواع السٌارات الجدٌده والمستعمله التى تعمل بمحركات ( بنزٌن -سوالر  -كهربائٌة ) واستٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات شامله
محركات السٌارات كبائن كاملة باجزائها الداخلٌه والخارجٌة شاسٌهات والمعدات والمحركات واالالت الثمٌله والمولدات بكافه
انواعها الجدٌدة والمستعمله واستٌراد وتجاره جمٌع انواع كاوتش وجنوط واكسسورات السٌارات والمعدات واالالت الثمٌله واستٌراد
وتجارة اجهزه التكٌٌف الخاصه بغرف الحاسب االلى والمصانع  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 34سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -احمد دمحم دمحم على وشرٌكه  ،شركة تضامن تم اضافه االنشطه االتٌه  -استٌراد وتجاره كافه
انواع السٌارات الجدٌده والمستعمله التى تعمل بمحركات ( بنزٌن -سوالر  -كهربائٌة ) واستٌراد وتجارة لطع غٌار السٌارات شامله
محركات السٌارات كبائن كاملة باجزائها الداخلٌه والخارجٌة شاسٌهات والمعدات والمحركات واالالت الثمٌله والمولدات بكافه
انواعها الجدٌدة والمستعمله واستٌراد وتجاره جمٌع انواع كاوتش وجنوط واكسسورات السٌارات والمعدات واالالت الثمٌله واستٌراد
وتجارة اجهزه التكٌٌف الخاصه بغرف الحاسب االلى والمصانع  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 35سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن وشركات االتصاالت ومستلزماتها واستٌراد وتجارة
كامٌرات واجهزه المرالبة واجهزه اطفاء الحرٌك وانذار الحرٌك واستٌراد وتجارة الواح الطالة الشمسٌة والطالة الجدٌده والمتجددة
واستٌراد وتجارة الكابالت الكهربائٌه وكابالت المعلومات وكابالت انذار الحرٌك و استٌراد وتجارة المحوالت والمواتٌر الكهربائٌه
واعمدة االنارة واضافه نشاط التصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6واضافه نشاط تصمٌم وتركٌب وصٌانه
اجهزه الطاله الشمسٌه والطاله الجدٌده واضافه نشاط  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 36سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن وشركات االتصاالت ومستلزماتها واستٌراد وتجارة
كامٌرات واجهزه المرالبة واجهزه اطفاء الحرٌك وانذار الحرٌك واستٌراد وتجارة الواح الطالة الشمسٌة والطالة الجدٌده والمتجددة
واستٌراد وتجارة الكابالت الكهربائٌه وكابالت المعلومات وكابالت انذار الحرٌك و استٌراد وتجارة المحوالت والمواتٌر الكهربائٌه
واعمدة االنارة واضافه نشاط التصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6واضافه نشاط تصمٌم وتركٌب وصٌانه
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اجهزه الطاله الشمسٌه والطاله الجدٌده واضافه نشاط  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 37سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -احمد دمحم دمحم على وشرٌكه  ،شركة تضامن وشركات االتصاالت ومستلزماتها واستٌراد وتجارة
كامٌرات واجهزه المرالبة واجهزه اطفاء الحرٌك وانذار الحرٌك واستٌراد وتجارة الواح الطالة الشمسٌة والطالة الجدٌده والمتجددة
واستٌراد وتجارة الكابالت الكهربائٌه وكابالت المعلومات وكابالت انذار الحرٌك و استٌراد وتجارة المحوالت والمواتٌر الكهربائٌه
واعمدة االنارة واضافه نشاط التصدٌر فٌما عدا المجموعه  19والفمره  36من المجموعه  6واضافه نشاط تصمٌم وتركٌب وصٌانه
اجهزه الطاله الشمسٌه والطاله الجدٌده واضافه نشاط  ،سبك لٌدها برلم  11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 38سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن استٌراد وتجاره االجهزه الطبٌه بكافه انواعها
ومستلزماتها فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت وبعد استصدار التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم
 11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 39سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -مدحت دمحم فوزى وشركاه  ،شركة تضامن استٌراد وتجاره االجهزه الطبٌه بكافه انواعها
ومستلزماتها فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت وبعد استصدار التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم
 11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 41سٌنا للمشروعات الهندسٌه  -احمد دمحم دمحم على وشرٌكه  ،شركة تضامن استٌراد وتجاره االجهزه الطبٌه بكافه انواعها
ومستلزماتها فٌما عدا االمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت وبعد استصدار التراخٌص الالزمه  ،سبك لٌدها برلم
 11737وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة تضامن
 - 41دمحم فرج وشرٌكته  ،توصٌة بسٌطة اضافه نشاط تورٌد مواد البناء لٌصبح نشاط الشركة مماوالت تكمٌلٌه ومماوالت متكامله
وتوزٌع مواد البناء  ،سبك لٌدها برلم  21976وفً تارٌخ 21181126تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 42عاطف احمد عبد الممصود وشرٌكته  ،شركة تضامن تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع وتعبئه وتغلٌف المنتجات الورلٌه
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه فى حدود المصرح به  ،سبك لٌدها برلم  6513وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :شركة تضامن
 - 43شركة رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء النشاط االستٌراد والتصدٌر من غرض الشركة واضافه نشاط
المماوالت العمومٌه الى غرض الشركة لتصبح تجاره الزجاج وجمٌع اعمال االلومنٌوم والمماوالت العمومٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11155وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 44رضا دمحم رشاد دمحم احمد وشركاه  ،توصٌة بسٌطة الغاء النشاط االستٌراد والتصدٌر من غرض الشركة واضافه نشاط
المماوالت العمومٌه الى غرض الشركة لتصبح تجاره الزجاج وجمٌع اعمال االلومنٌوم والمماوالت العمومٌه  ،سبك لٌدها برلم
 11155وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1محمود دمحم محمود دمحم وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
 - 2سامى احمد محمود نوح وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  12787وفً تارٌخ 21181125تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181111 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22573الى :عبد هللا عشام عبد هللا
وشرٌكه
 ، - 2فى تارٌخ  21181111 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  18752الى :مس جولدن (جمال
مصطفى عثمان الرفاعى وشركاه )
 ، - 3فى تارٌخ  21181112 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  17734الى :وائل دمحم عبد البالى دمحم
وشرٌكه
 ، - 4فى تارٌخ  21181115 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  16285الى :الشركة العالمٌة للتجاره
والتوكٌالت فٌلفت  velvetتمى هشام دمحم فتحى وشركاها
 ، - 5فى تارٌخ  21181118 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22543الى :عسكر للمماوالت
(محمود حمدى موسى عسكر وشرٌكه )
 ، - 6فى تارٌخ  21181121 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  22624الى :شركة فؤاد دمحم على
الخولى و منى دمحم رشاد دمحم موسى
 ، - 7فى تارٌخ  21181125 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  12787الى :محمود دمحم محمود دمحم
وشركاه
 ، - 8فى تارٌخ  21181125 :شركة تضامن تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  12787الى :محمود دمحم محمود دمحم
وشركاه
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سمٌر حمدى دمحم السٌد شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل البند الخاص باالدارة والتولٌع من السٌد  /سمٌر حمدى دمحم السٌد
منفردا لتصبح موكله الى الطرف االول سمٌر حمدى دمحم السٌد والطرف الرابع السٌده غاده اسماعٌل دمحم اسماعٌل منفردٌن او
مجتمعٌن وٌتحملون كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة ولهما حك االلترض من البنون  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11865
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 - 2سمٌر حمدى دمحم السٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل البند الخاص باالدارة والتولٌع من السٌد  /سمٌر حمدى دمحم السٌد
منفردا لتصبح موكله الى الطرف االول سمٌر حمدى دمحم السٌد والطرف الرابع السٌده غاده اسماعٌل دمحم اسماعٌل منفردٌن او
مجتمعٌن وٌتحملون كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة ولهما حك االلترض من البنون  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11865
 - 3غادة اسماعٌل دمحم اسماعٌل شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل البند الخاص باالدارة والتولٌع من السٌد  /سمٌر حمدى دمحم
السٌد منفردا لتصبح موكله الى الطرف االول سمٌر حمدى دمحم السٌد والطرف الرابع السٌده غاده اسماعٌل دمحم اسماعٌل منفردٌن او
مجتمعٌن وٌتحملون كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة ولهما حك االلترض من البنون  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11865
 - 4غادة اسماعٌل دمحم اسماعٌل توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل البند الخاص باالدارة والتولٌع من السٌد  /سمٌر حمدى دمحم
السٌد منفردا لتصبح موكله الى الطرف االول سمٌر حمدى دمحم السٌد والطرف الرابع السٌده غاده اسماعٌل دمحم اسماعٌل منفردٌن او
مجتمعٌن وٌتحملون كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة ولهما حك االلترض من البنون  ،تارٌخ :
 21181111برلم 11865
 - 5عبد هللا هشام عبد هللا احمد حلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌد  /عبد هللا هشام عبد هللا
احمد حلس وٌتحمل كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة وصرف الشٌكات البنكٌة عن الشركة وله حك
االلتراض من البنون  ،تارٌخ  21181111 :برلم 22573
 - 6عبد هللا هشام عبد هللا احمد حلس توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل حك االداره والتولٌع للسٌد  /عبد هللا هشام عبد هللا
احمد حلس وٌتحمل كافه التبعات والمسئولٌات المانونٌة تجاه اى عمل متصل بالشركة وصرف الشٌكات البنكٌة عن الشركة وله حك
االلتراض من البنون  ،تارٌخ  21181111 :برلم 22573
 - 7بولس اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 8بولس اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 9بولس اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 11ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 11ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 12ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس بولس شركة تضامن مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول بولس اٌلٌا الممص
جرجس والثانى ارمٌا اٌلٌا الممص جرجس فمط منفردٌن او مجتمعٌن وللشرٌن االول منفردا حك التولٌع على عمود الرهن
وااللتراض والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه فى ذلن الشان  ،تارٌخ  21181114 :برلم 13144
 - 13عبد الرحمن ابراهٌم دمحم انور شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله  ،تارٌخ :
 21181115برلم 22892
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 - 14حازم فتحى دمحم ابو راٌه شركة تضامن شرٌن متضامن تم خروج الشرٌن من الشركة واستلم كافه حموله  ،تارٌخ :
 21181115برلم 22892
 - 15اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وتكون صالحٌات مجلس االدارة الجدٌد كما ٌلى السٌد االستاذ /
اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى رئٌس مجلس االدارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره او اى عضو اخر ٌنتدبه المجلس الشركة فى عاللتها مع
الغٌر وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهٌئه سوق المال وهٌئه االستثمار والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه
الشهر العمارى والتوثٌك والجهات المضائٌه والمحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه والمحلٌه واالنبٌة وله الحك فى ابرام
التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 16جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وتكون صالحٌات مجلس االدارة الجدٌد كما ٌلى السٌد
االستاذ  /اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى رئٌس مجلس االدارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره او اى عضو اخر ٌنتدبه المجلس الشركة فى
عاللتها مع الغٌر وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهٌئه سوق المال وهٌئه االستثمار والتامٌنات
االجتماعٌه ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والجهات المضائٌه والمحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه والمحلٌه واالنبٌة وله
الحك فى ابرام التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 17نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتكون صالحٌات مجلس االدارة الجدٌد كما ٌلى السٌد االستاذ
 /اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى رئٌس مجلس االدارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره او اى عضو اخر ٌنتدبه المجلس الشركة فى عاللتها مع
الغٌر وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهٌئه سوق المال وهٌئه االستثمار والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه
الشهر العمارى والتوثٌك والجهات المضائٌه والمحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه والمحلٌه واالنبٌة وله الحك فى ابرام
التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 18منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتكون صالحٌات مجلس االدارة الجدٌد كما ٌلى السٌد االستاذ
 /اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى رئٌس مجلس االدارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره او اى عضو اخر ٌنتدبه المجلس الشركة فى عاللتها مع
الغٌر وله الحك فى تمثٌل الشركة امام البنون ومصلحه الضرائب وهٌئه سوق المال وهٌئه االستثمار والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه
الشهر العمارى والتوثٌك والجهات المضائٌه والمحاكم وجمٌع الجهات الحكومٌه والخاصه والمحلٌه واالنبٌة وله الحك فى ابرام
التعالدات باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 19اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة بالبنون وسحب االمول واٌداعها واصدار الشٌكات والتولٌع
علٌها وتحصٌلها واتام والتولٌع على عمود االلتراض وله حك رهن او بٌع جزء او كل اى اصل من اصول الشركة بناء على
لرارات مجلس االدارة فى هذا الشان وله الحك فى تعٌٌن الموظفٌن بالشركة وترلٌتهم ومكافاتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وفصلهم
وانهاء عمودهم وبالجملة له الحك فى التصرف فى كل ماٌخص شئون الشركة كما له الحك فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل
الصالحٌات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 21جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة بالبنون وسحب االمول واٌداعها واصدار الشٌكات
والتولٌع علٌها وتحصٌلها واتام والتولٌع على عمود االلتراض وله حك رهن او بٌع جزء او كل اى اصل من اصول الشركة بناء
على لرارات مجلس االدارة فى هذا الشان وله الحك فى تعٌٌن الموظفٌن بالشركة وترلٌتهم ومكافاتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم
وفصلهم وانهاء عمودهم وبالجملة له الحك فى التصرف فى كل ماٌخص شئون الشركة كما له الحك فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل
الصالحٌات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 21نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بالبنون وسحب االمول واٌداعها واصدار الشٌكات والتولٌع
علٌها وتحصٌلها واتام والتولٌع على عمود االلتراض وله حك رهن او بٌع جزء او كل اى اصل من اصول الشركة بناء على
لرارات مجلس االدارة فى هذا الشان وله الحك فى تعٌٌن الموظفٌن بالشركة وترلٌتهم ومكافاتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وفصلهم
وانهاء عمودهم وبالجملة له الحك فى التصرف فى كل ماٌخص شئون الشركة كما له الحك فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل
الصالحٌات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 22منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة بالبنون وسحب االمول واٌداعها واصدار الشٌكات والتولٌع
علٌها وتحصٌلها واتام والتولٌع على عمود االلتراض وله حك رهن او بٌع جزء او كل اى اصل من اصول الشركة بناء على
لرارات مجلس االدارة فى هذا الشان وله الحك فى تعٌٌن الموظفٌن بالشركة وترلٌتهم ومكافاتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وفصلهم
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وانهاء عمودهم وبالجملة له الحك فى التصرف فى كل ماٌخص شئون الشركة كما له الحك فى توكٌل الغٌر فى بعض او كل
الصالحٌات الممنوحه له وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 23اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعٌة العامه فى عمد
تاسس الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 24جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعٌة العامه
فى عمد تاسس الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 25نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعٌة العامه فى عمد
تاسس الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 26منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعٌة العامه فى عمد
تاسس الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 27اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لها الحك عن شركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى
االدارى لشركة امون المابضه بمدٌنه العبور فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة والمبنى االدارى حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  -ولد صدر لرار الجمعٌه العامة العادٌه وباجماع االصوات على
تفوٌض السٌد االستاذ  /عماد بطرس عازر المحامى فى السٌر فى كافه االجراءات المانونٌه الالزمه العتماد توثٌك هذا المحضر
وتمثٌل الشركة امام الهٌئه العامة للرلابه المالٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 28جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لها الحك عن شركة امون لالخشاب واالثاث وكذا
المبنى االدارى لشركة امون المابضه بمدٌنه العبور فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة والمبنى االدارى
حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  -ولد صدر لرار الجمعٌه العامة العادٌه وباجماع االصوات
على تفوٌض السٌد االستاذ  /عماد بطرس عازر المحامى فى السٌر فى كافه االجراءات المانونٌه الالزمه العتماد توثٌك هذا
المحضر وتمثٌل الشركة امام الهٌئه العامة للرلابه المالٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 29نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لها الحك عن شركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى
االدارى لشركة امون المابضه بمدٌنه العبور فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة والمبنى االدارى حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  -ولد صدر لرار الجمعٌه العامة العادٌه وباجماع االصوات على
تف وٌض السٌد االستاذ  /عماد بطرس عازر المحامى فى السٌر فى كافه االجراءات المانونٌه الالزمه العتماد توثٌك هذا المحضر
وتمثٌل الشركة امام الهٌئه العامة للرلابه المالٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 31منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لها الحك عن شركة امون لالخشاب واالثاث وكذا المبنى
االدارى لشركة امون المابضه بمدٌنه العبور فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة والمبنى االدارى حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  -ولد صدر لرار الجمعٌه العامة العادٌه وباجماع االصوات على
تفوٌض السٌد االستاذ  /عماد بطرس عازر المحامى فى السٌر فى كافه االجراءات المانونٌه الالزمه العتماد توثٌك هذا المحضر
وتمثٌل الشركة امام الهٌئه العامة للرلابه المالٌه  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 31اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والهٌئه العامه لالستثمار والسجل التجارى والغرفه التجارٌة
وكافه الجهات الحكومٌه \  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 32جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة والهٌئه العامه لالستثمار والسجل التجارى والغرفه
التجارٌة وكافه الجهات الحكومٌه \  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 33نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئه العامه لالستثمار والسجل التجارى والغرفه التجارٌة
وكافه الجهات الحكومٌه \  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 34منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئه العامه لالستثمار والسجل التجارى والغرفه التجارٌة
وكافه الجهات الحكومٌه \  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
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 - 35اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب وله نفس صالحٌات رئٌس مجلس االدارة فى
حاله غٌابه كما له الحك عن شركة كارمن للمنتجات الورلٌه فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 36جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب وله نفس صالحٌات رئٌس مجلس
االدارة فى حاله غٌابه كما له الحك عن شركة كارمن للمنتجات الورلٌه فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع
الشركة حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 37نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وله نفس صالحٌات رئٌس مجلس االدارة
فى حاله غٌابه كما له الحك عن شركة كارمن للمنتجات الورلٌه فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 38منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وله نفس صالحٌات رئٌس مجلس االدارة فى
حاله غٌابه كما له الحك عن شركة كارمن للمنتجات الورلٌه فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله
وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 39اٌلٌا ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لها الحك عن شركة المهندس للصناعات تكنوكٌمٌكال
تكنوتنرى فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات
الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 41جورج ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة لها الحك عن شركة المهندس للصناعات تكنوكٌمٌكال
تكنوتنرى فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات
الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 41نٌفٌن ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لها الحك عن شركة المهندس للصناعات تكنوكٌمٌكال
تكنوتنرى فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات
الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 42منى ثروت ثابت باسٌلى شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لها الحك عن شركة المهندس للصناعات تكنوكٌمٌكال
تكنوتنرى فى السٌر فى كافه االجراءات الالزمه التمام عملٌة بٌع الشركة حاله وجود مشتر والتولٌع على كافه االوراق والمستندات
الالزمه لذلن  ،تارٌخ  21181115 :برلم 7255
 - 43مصطفى ابراهٌم الدسولى دمحم شركة تضامن شرٌن متضامن االداره للشركاء الثالثه مجتمعٌن وللشرٌن االول دمحم ابراهٌم
الدسولى دمحم التولٌع منفردا وله الحك فى االلتراض من البنون او االشخاص وفتح حسابات بنكٌه واستخراج دفاتر شٌكات بصفته
الممثل المانونى للشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 13182
 - 44دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن االداره للشركاء الثالثه مجتمعٌن وللشرٌن االول دمحم ابراهٌم
الدسولى دمحم التولٌع منفردا وله الحك فى االلتراض من البنون او االشخاص وفتح حسابات بنكٌه واستخراج دفاتر شٌكات بصفته
الممثل المانونى للشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 13182
 - 45صالح اسماعٌل سلٌمان لطف هللا توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن كمال عبد الجواد و صالح
اسماعٌل سلٌمان مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 14161
 - 46احمد حسٌن دمحم حسٌن شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌضاف الى بند االداره والتولٌع بان ٌحك للشرٌكٌن حك االلتراض
والرهن منفردٌن او مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 14428
 - 47نجاح ابراهٌم ابراهٌم عنٌن توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن الرهن وااللتراض للسٌد  /نجاح ابراهٌم ابراهٌم عنٌن منفردا
امام جمٌع البنون من سحب واٌداع او شراء وبٌع باسم الشركة للنفس او للغٌر وتوكٌل الغٌر فى البٌع والشراء او التنازل
وااللتراض والرهن وفتح واغالق االعتمادات المستندٌه او الحسابات واصدار خطابات الضمان او شهادات الضمان  ،تارٌخ :
 21181117برلم 13434
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 - 48دمحم كمال مصطفى الجوهرى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن
المتضامن مفنردا والٌعتد باى تولٌع خالف ذلن وكذلن له كافه الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اغراض الشركة حك اعمال التصرف
من بٌع وشراء االصول والسٌارات وحك االلتراض من البنون والغٌر وحك الرهن دون الرجوع الى الشركاء الموصٌن وحك كفاله
الغٌر باسم الشركة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 14113
 - 49هوٌدا رمزى مٌخائٌل حنا شركة تضامن مدٌر و شرٌن االداره والتولٌع والمسئوله المانونٌه عن نشاط التخلٌص الجمركى
للشرٌن االول فمط السٌده هوٌدا رمزى مٌخائٌل  ،تارٌخ  21181111 :برلم 11376
 - 51تامر حسنى السٌد عبد العزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن موصى االداره والتولٌع اصبحت للسٌد  /وائل دمحم عبد البالى منفردا
فى كافه االمور المتعلمه بالشركة وفتح حسابات البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وشراء وبٌع اصول الشركة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 51تامر حسنى السٌد عبد العزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن موصى االداره والتولٌع اصبحت للسٌد  /وائل دمحم عبد البالى منفردا
فى كافه االمور المتعلمه بالشركة وفتح حسابات البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وشراء وبٌع اصول الشركة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 52وائل دمحم عبد البالى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن االداره والتولٌع اصبحت للسٌد  /وائل دمحم عبد البالى منفردا فى كافه
االمور المتعلمه بالشركة وفتح حسابات البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وشراء وبٌع اصول الشركة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 53وائل دمحم عبد البالى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن االداره والتولٌع اصبحت للسٌد  /وائل دمحم عبد البالى منفردا فى كافه
االمور المتعلمه بالشركة وفتح حسابات البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وشراء وبٌع اصول الشركة  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 54تامر حسنى السٌد عبد العزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 55تامر حسنى السٌد عبد العزٌز توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى  ،تارٌخ :
 21181112برلم 17734
 - 56وائل دمحم عبد البالى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى  ،تارٌخ 21181112 :
17734

برلم

 - 57وائل دمحم عبد البالى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى  ،تارٌخ 21181112 :
17734

برلم

 - 58احمد سعٌد محمود سعٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌضاف الى بند االداراه والتولٌع ٌختص الشرٌن االول احمد سعٌد
محمود سعٌد بالتخلٌص الجمركى منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 21948
 - 59احمد سعٌد محمود سعٌد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن ٌضاف الى بند االداراه والتولٌع ٌختص الشرٌن االول احمد سعٌد
محمود سعٌد بالتخلٌص الجمركى منفردا  ،تارٌخ  21181113 :برلم 21948
 - 61اشرف ظرٌف لمعى سدران توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن االداره والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات االدارٌه والحكومٌه
والبنون وغٌرها للشرٌكٌن اشرف لمعى سٌدران و اشرف عرٌان اسكندر مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى االلتراض من البنون
باسم الشركة وفى هذه الحاله ٌكون التولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن فمط  ،تارٌخ  21181113 :برلم 15687
 - 61اٌهاب منصور دمحم توفٌك عبد الهادى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على اضافه حك االلتراض والتولٌع على
المستندات الخاصه بااللتراض الى حك االداره والتولٌع الى المدٌر المٌئول الشرٌن المتضامن السٌد  /اٌهاب منوصر دمحم توفٌك ،
تارٌخ  21181114 :برلم 9859
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 - 62هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 63هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 64اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 65اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 66تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 67تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
16285

برلم

 - 68هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى واالستاذه اٌه
هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول الثابته والمتداوله
للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل مع البنون داخل
وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض الغٌر فى ذلن
واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 69هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى واالستاذه اٌه
هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول الثابته والمتداوله
للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل مع البنون داخل
وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض الغٌر فى ذلن
واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 71اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى واالستاذه اٌه
هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول الثابته والمتداوله
للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل مع البنون داخل
وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض الغٌر فى ذلن
واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 71اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى واالستاذه اٌه
هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول الثابته والمتداوله
للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل مع البنون داخل
وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض الغٌر فى ذلن
واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 72تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى
واالستاذه اٌه هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول
الثابته والمتداوله للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل
مع البنون داخل وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض
الغٌر فى ذلن واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 73تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن حك االداره والتولٌع لكل من االستاذه تمى هشام دمحم فتحى
واالستاذه اٌه هشام دمحم فتحى دمحم مجتمعٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك غرض الشركة ولهما حك الشراء وبٌع االصول
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الثابته والمتداوله للشركة وابرام كافه العمود باسم الشركة ولصالحها ولهما حك استئجار ممار وفروع باسم الشركة ولهما حك التعامل
مع البنون داخل وخارج مصر وفتح الحسابات البنكٌه واالعتمادات والتسهٌالت البنكٌه والمروض والرهون كما ٌحك لهما تفوٌض
الغٌر فى ذلن واضافه صالحٌات لهما مجتمعٌن حك  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 74هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى الدعاوى
التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 75هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى الدعاوى
التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 76اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى الدعاوى
التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 77اٌه هشام دمحم فتحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى الدعاوى
التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 78تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى
الدعاوى التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 79تمى هشام دمحم فتحى دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن توكٌل الغٌر وتوكٌل المحامٌن والصلح واالنكار واالبراء فى
الدعاوى التى ترفع من الشركة او ضدها  ،تارٌخ  21181115 :برلم 16285
 - 81عصام دمحم ابراهٌم على منٌع شركة تضامن مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على اضافه الحك الى ممثلها المانونى السٌد /
عصام ابراهٌم فى كفاله الغٌر باسم الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 11659
 - 81عصام دمحم ابراهٌم على منٌع شركة تضامن مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على اضافه الحك الى ممثلها المانونى السٌد /
عصام ابراهٌم فى كفاله الغٌر باسم الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 11659
 - 82عصام دمحم ابراهٌم على منٌع شركة تضامن مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على اضافه الحك الى ممثلها المانونى السٌد /
عصام ابراهٌم فى كفاله الغٌر باسم الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 11659
 - 83عصام دمحم ابراهٌم على منٌع شركة تضامن مدٌر و شرٌن اتفك الشركاء على اضافه الحك الى ممثلها المانونى السٌد /
عصام ابراهٌم فى كفاله الغٌر باسم الشركة  ،تارٌخ  21181115 :برلم 11659
 - 84اٌمان صبرى توفٌك ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اضافه حك االلراض والرهن واالستدانه الى بند االداره
والتولٌع وذلن للسٌده  /اٌمان صبرى توفٌك ابراهٌم  ،تارٌخ  21181115 :برلم 17256
 - 85نمٌه عوض ساوٌرس شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم السٌده  /نمٌه عوض ساوٌرس للوفاه  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 86كمٌل لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم السٌده  /نمٌه عوض ساوٌرس للوفاه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2134
 - 87فوزٌه لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم السٌده  /نمٌه عوض ساوٌرس للوفاه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2134
 - 88اٌمان لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن رفع اسم السٌده  /نمٌه عوض ساوٌرس للوفاه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2134
 - 89كمال لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن مدٌر و شرٌن رفع اسم السٌده  /نمٌه عوض ساوٌرس للوفاه  ،تارٌخ :
 21181115برلم 2134
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 - 91نمٌه عوض ساوٌرس شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
2134

برلم

 - 91كمٌل لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 92فوزٌه لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 93اٌمان لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 94كمال لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 95نمٌه عوض ساوٌرس شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
2134

برلم

 - 96كمٌل لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 97فوزٌه لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 98اٌمان لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 99كمال لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 111نمٌه عوض ساوٌرس شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
2134

برلم

 - 111كمٌل لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 112فوزٌه لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 113اٌمان لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 114كمال لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌكه واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181115 :
برلم 2134
 - 115نمٌه عوض ساوٌرس شركة تضامن شرٌن متضامن االداره والتولٌع اصبحت اداره الشركة والتولٌع عنها موكله الى
الشرٌن كمال لاعود ابراهٌم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان
الشركة وبجمٌع اغراضها كما له حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2134
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 - 116كمٌل لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن االداره والتولٌع اصبحت اداره الشركة والتولٌع عنها موكله
الى الشرٌن كمال لاعود ابراهٌم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان
الشركة وبجمٌع اغراضها كما له حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2134
 - 117فوزٌه لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن االداره والتولٌع اصبحت اداره الشركة والتولٌع عنها موكله
الى الشرٌن كمال لاعود ابراهٌم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان
الشركة وبجمٌع اغراضها كما له حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2134
 - 118اٌمان لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن شرٌن متضامن االداره والتولٌع اصبحت اداره الشركة والتولٌع عنها موكله
الى الشرٌن كمال لاعود ابراهٌم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان
الشركة وبجمٌع اغراضها كما له حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2134
 - 119كمال لاعود ابراهٌم لاعود شركة تضامن مدٌر و شرٌن االداره والتولٌع اصبحت اداره الشركة والتولٌع عنها موكله الى
الشرٌن كمال لاعود ابراهٌم منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنه بعنوان
الشركة وبجمٌع اغراضها كما له حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والتعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات
واالٌداع والسحب والتولٌع على الشٌكات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 2134
 - 111عاصم فوزى حداد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 22624
 - 111عاصم فوزى حداد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 22624
 - 112منى دمحم رشاد دمحم موسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 22624
 - 113منى دمحم رشاد دمحم موسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن خروج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181121 :
برلم 22624
 - 114عاصم فوزى حداد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن فؤاد دمحم
على و منى دمحم رشاد مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االمور الخاصه بالشركة وتعاومالتها مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه اما بٌع اصل من اصولها او رهنها او االلتراض من البنون او االشخاص فالتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 21181121برلم 22624
 - 115عاصم فوزى حداد عبد الهادى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن فؤاد دمحم
على و منى دمحم رشاد مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االمور الخاصه بالشركة وتعاومالتها مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر
حكومٌه اما بٌع اصل من اصولها او رهنها او االلتراض من البنون او االشخاص فالتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ :
 21181121برلم 22624
 - 116منى دمحم رشاد دمحم موسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن فؤاد دمحم على و
منى دمحم رشاد مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االمور الخاصه بالشركة وتعاومالتها مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه اما
بٌع اصل من اصولها او رهنها او االلتراض من البنون او االشخاص فالتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181121 :برلم
22624
 - 117منى دمحم رشاد دمحم موسى شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن فؤاد دمحم على و
منى دمحم رشاد مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع االمور الخاصه بالشركة وتعاومالتها مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه اما
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بٌع اصل من اصولها او رهنها او االلتراض من البنون او االشخاص فالتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن  ،تارٌخ 21181121 :
22624

برلم

 - 118محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 119محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 121محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 121محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 122سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 123سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 124عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 125عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 126اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 127اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 128اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 129اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
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 - 131عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 131عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 132على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 133على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 134عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 135عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 136عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 137عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 138سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 139سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود
دمحم محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك
فى بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 141سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 141سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
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 - 142على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 143على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 144سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 145سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 146عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 147عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 148عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 149عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل االداره والتولٌع لٌصبح االداره والتولٌع للسٌد  /محمود دمحم
محمود دمحمالطرف الرابع شرٌن متضامن منفردا وله كافه الصالحٌات بمافٌها التعامل مع البنون وكل ماٌتعلك بالبنون وله الحك فى
بٌع اصول الشركة وكذلن توكٌل الغٌر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 12787
 - 151محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 151محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 152محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 153محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 154سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 155سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم
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 - 156عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 157عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 158اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 159اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 161اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 161اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 162عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 163عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 164على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 165على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 166عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 167عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 168عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 169عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 171سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 171سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 172سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
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 - 173سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 174على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 175على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 176سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 177سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 178عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 179عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 181عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 181عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 182محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 183محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 184محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 185محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 186سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 187سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 188عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 189عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم
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 - 191اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 191اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 192اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 193اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 194عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 195عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 196على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 197على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 198عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 199عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 211عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 211عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 212سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 213سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 214سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 215سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 216على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم
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 - 217على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 218سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 219سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 211عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 211عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 212عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 213عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 214محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 215محمود دمحم محمود دمحم شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 216محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 217محمود دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 218سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 219سامى احمد محمود نوح شركة تضامن مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 221عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 221عمر مهدى الطاهر دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 222اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 223اسامه دمحم محمود دمحم احمد شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
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 - 224اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 225اسامه دمحم محمود دمحم احمد توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 226عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 227عمر مهدى الطاهر دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 228على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 229على سٌد على حسن توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 231عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 231عمرو دمحم محمود دمحم شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 232عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 233عمرو دمحم محمود دمحم توصٌة بسٌطة شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 234سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 235سمٌر احمد محمود نوح شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 236سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 237سمٌر احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 238على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 239على سٌد على حسن شركة تضامن شرٌن موصى تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 241سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787
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 - 241سامى احمد محمود نوح توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 242عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 243عباس على عباس سالم شركة تضامن شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
12787

برلم

 - 244عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 245عباس على عباس سالم توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تخارج الشرٌن واستلم كافه حموله  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 12787
 - 246اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن اداره الشركة والتولٌع علٌها موكله للشرٌكٌن االول اسماعٌل
دمحم اسماعٌل احمد والثانى شرٌف حموده حامد احمد حموده المتضامنٌن مجتمعٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة
والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة والتولٌع على عمود بٌع وشراء االصول المملوكه للشركة (السٌارات واالصول
الثابته واالصول االخرى) امام مكاتب الشهر العمارى والتوثٌك وكافه االدارات وكافه الجهات الحكومٌه والتى ٌلزم التعامل معها
لنمل ملكٌتها وكذلن التعامل مع البنون فى اٌداع وسحب  ،تارٌخ  21181126 :برلم 12812
 - 247اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن وفتح الحسابات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم
بعنوان الشركة وضمن اغراضها  ،تارٌخ  21181126 :برلم 12812
 - 248محمود احمد محمود الجارحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون حك االداره والتولٌع بها
والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد  /محمود احمد محمود الجارحى منفردا وله حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكاله وكذلن التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل من
جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  ،تارٌخ  21181126 :برلم 2174
 - 249محمود احمد محمود الجارحى توصٌة بسٌطة مدٌر و شرٌن والحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد
مرتباتهمواجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بها معامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك الصلح وااللرار واالنكار واالبراء والتصالح فى
كافه المضاٌا وله حك االلتراض والرهن والبٌع والتنازل عن جمٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات
والمنموالت والشركاء وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها  ،تارٌخ  21181126 :برلم 2174
 - 251عاطف احمد عبد الممصود شركة تضامن مدٌر و شرٌن تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح حك االداره والتولٌع للطرف
االول عاطف احمد عبد الممصود الشحات منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء
االبتدائٌه والنهائٌه وحك المرض والرهن امام مصلحه الشهر العمارى ومامورٌتها المختلفه والبنون والتولٌع على الشٌكات منفردا
وللسٌد  /عاطف احمد عبد الممصود الشحات الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركه على عمود االلتراض والرهن فضال حمه فى تفوٌض
او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر وذلن لصالح نفسه او الغٌر او لصالح البنون  ،تارٌخ  21181127 :برلم 6513
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شرلاوى سعدعبد السالم سارى حتى  ، 5197 18/11/2123تارٌخ 21181111 :
 - 2سالمه سلٌمان عطٌه

 ، 5231تارٌخ 21181114 :

برلم 9311

برلم 6751
برلم 9171

 - 3اشرف محروس عٌد حسن سارى حتى  ، 5237 11/16/2123تارٌخ 21181114 :
 - 4احمد انور فتحى احمد خلٌل سارى حتى  ، 5236 15/18/2123تارٌخ 21181114 :
 - 5دوٌدار لاللومٌتال سارى حتى  ، 5244 29/1/2119تارٌخ 21181114 :

برلم 9246

برلم 1184

 - 6سمٌر عثمان اسماعٌل محمود سارى حتى  ، 5255 17/11/2121تارٌخ 21181115 :
 - 7مروه حلمى حسن الملٌجى سارى حتى  ، 5259 26/18/2121تارٌخ 21181115 :

برلم 11264
برلم 7763

 - 8خالد ٌوسف محمود حسانٌن سارى حتى  ، 5273 17/12/2122تارٌخ 21181115 :
 - 9دمحم محمود دمحم دمحم سلٌمان سارى حتى  ، 5258 14/2/2122تارٌخ 21181115 :

برلم 3418
برلم 11194

 - 11خالد فؤاد ابراهٌم عبد العلٌم سارى حتى  ، 5311 23/12/2122تارٌخ 21181116 :
 - 11نعٌم ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم

 ، 5329تارٌخ 21181117 :

برلم 4174

برلم 847
برلم 847

 - 12نعٌم ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم سارى حتى  ، 5331 19/19/2123تارٌخ 21181117 :

 - 13صٌدلٌه د  /دمحم سعد الدٌن دمحم على سالم سارى حتى  ، 5337 14/12/2123تارٌخ 21181117 :
 - 14سماح حسن ربٌع احمد سارى حتى  ، 5346 31/15/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 4466

 - 15مبارن دمحمٌن عباس عبد الرحٌم سارى حتى  ، 5351 12/1/2121تارٌخ 21181118 :
 - 16خالد غرٌب على دمحم

 ، 5355تارٌخ 21181118 :

برلم 11616

برلم 9769

برلم 9357

 - 17خالد غرٌب على دمحم سارى حتى  ، 5356 23/11/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 9357

 - 18كرٌم عبد المنعم احمد صالح سارى حتى  ، 5369 22/19/2123تارٌخ 21181111 :
 - 19محمود دمحم دمحم احمد سارى حتى  ، 5376 11/11/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 11876

برلم 8891

 - 21نور الدٌن طلعت ذكى دمحم سارى حتى  ، 5388 11/11/2123تارٌخ 21181111 :
 - 21راضى سٌد عبد الفتاح جالل سارى حتى  ، 5381 25/16/2122تارٌخ 21181111 :

برلم 11889
برلم 11298
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برلم 9361

 - 22عماد رشدى عبده سلٌم سارى حتى  ، 5373 29/11/2123تارٌخ 21181111 :

 - 23محسن محفوظ دمحم مصطفى رضوان سارى حتى  ، 5464 15/11/2121تارٌخ 21181114 :
 - 24سٌد حسٌن مرسى على عمار سارى حتى  ، 5451 27/19/2121تارٌخ 21181114 :

برلم 11811

برلم 11781

 - 25دمحم احمد محمود شلبى للمماوالت العمومٌه سارى حتى  ، 5463 13/12/2123تارٌخ 21181114 :
 - 26دمحم عبد المنعم عبد الستار عابدٌن

 ، 5453تارٌخ 21181114 :

برلم 9486

 - 27دمحم عبد المنعم عبد الستار عابدٌن سارى حتى  ، 5454 28/3/2119تارٌخ 21181114 :
 - 28حسٌن احمد على حسن سارى حتى  ، 5242 31/16/2118تارٌخ 21181114 :
ٌ - 29اسر فاروق هاشم

 ، 5526تارٌخ 21181118 :

برلم 3184

ٌ - 31اسر فاروق هاشم

 ، 5527تارٌخ 21181118 :

برلم 3184

ٌ - 31اسر فاروق هاشم سارى حتى  ، 5528 11/19/2121تارٌخ 21181118 :
 - 32كمال احمد دمحم عبد الرحٌم

 ، 5538تارٌخ 21181118 :

برلم 9486

برلم 9211

برلم 3184

برلم 727

 - 33كمال احمد دمحم عبد الرحٌم سارى حتى  ، 5542 15/17/2123تارٌخ 21181118 :

برلم 727

 - 34صٌدلٌه د  /مفدى حلمى اندراوس عبد المالن سارى حتى  ، 5543 19/13/2123تارٌخ 21181118 :
11679
 - 35عشرى لالستٌراد والتصدٌر سارى حتى  ، 5537 26/11/2123تارٌخ 21181118 :

ٌ - 37سرى صموئٌل غطاس سارى حتى  ، 5561 12/18/2118تارٌخ 21181119 :

برلم 11877

برلم 757

 - 38مٌنا منصور رزق هللا حنا سارى حتى  ، 5572 19/12/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 9118

 - 39اسامه دمحم السٌد عطٌه سارى حتى  ، 5634 19/11/2123تارٌخ 21181122 :

برلم 9314

 - 41سلٌمان دمحم سلٌمان احمد سارى حتى  ، 5651 31/6/2122تارٌخ 21181125 :

برلم 8752

 - 41نهاد دمحم صالح الدٌن دمحم امبابى سارى حتى  ، 5695 18/11/2121تارٌخ 21181126 :
 - 42احمد سعد حماد دمحم سارى حتى  ، 5686 25/11/2123تارٌخ 21181126 :
 - 43كرم لدٌس

برلم

برلم 6931

 - 36عمرو محمود عزت لاسم احمد سارى حتى  ، 5519 21/11/2121تارٌخ 21181118 :

 ، 5683تارٌخ 21181126 :

برلم 9375

برلم 8114

برلم 9326

برلم 6243

 - 44كرم لدٌس سارى حتى  ، 5684 13/13/2121تارٌخ 21181126 :

برلم 6243

 - 45على السٌد دمحم ابو زٌد سارى حتى  ، 5721 15/17/2121تارٌخ 21181127 :
 - 46دمحم احمد حسٌن دمحم

 ، 5722تارٌخ 21181127 :

برلم 5867

 - 47دمحم احمد حسٌن دمحم

 ، 5723تارٌخ 21181127 :

برلم 5867

برلم 7582

 - 48عمرو عبد النبى عبد الرحمن لبٌب سارى حتى  ، 5745 19/11/2121تارٌخ 21181128 :
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 - 49مكتب عمرو عبد النبى عبد الرحمن لبٌب للرحالت سارى حتى  ، 5745 19/11/2121تارٌخ 21181128 :
11227
 - 51دمحم عماد مصطفى السٌد سارى حتى  ، 5742 25/14/2121تارٌخ 21181128 :

برلم 9886

 - 51خالد حسٌن على حسٌن رجب سارى حتى  ، 5769 27/16/2121تارٌخ 21181129 :

برلم 9987

 - 52صلٌب الراوى جرجس عوض سارى حتى  ، 5673 16/19/2121تارٌخ 21181129 :
 - 53دمحم نور الدٌن محمود سارى حتى  ، 5767 14/11/2121تارٌخ 21181129 :

برلم

برلم 7812

برلم 8144

 - 54عبد العزٌز احمد عبد العزٌز احمد حلمى سارى حتى  ، 5768 27/16/2121تارٌخ 21181129 :

برلم 9986

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دٌنا عبد الحمٌد صالح وشركاها سارى حتى  ، 5212 12/19/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 4739

 - 2دٌنا عبد الحمٌد صالح وشرٌكها سارى حتى  ، 5212 12/19/2123تارٌخ 21181111 :

برلم 4739

 - 3سٌد ٌونس وشركاه

 ، 5221تارٌخ 21181114 :

برلم 9136
برلم 9136

 - 4سٌد ٌونس وشركاه سارى حتى  ، 5222 14/13/2123تارٌخ 21181114 :

 - 5عمرو محمود عزت وشرٌكته سارى حتى  ، 5261 11/12/2123تارٌخ 21181115 :
 - 6فٌكتور عمانوئٌل غطاس وشرٌكه

 ، 5253تارٌخ 21181115 :

برلم 11632

برلم 8145

 - 7فٌكتور عمانوئٌل غطاس وشرٌكه سارى حتى  ، 5254 14/11/2121تارٌخ 21181115 :
 - 8دمحم احمد وشرٌكه سارى حتى  ، 5341 15/18/2121تارٌخ 21181117 :

برلم 8145

برلم 11734

 - 9ورثه المرحوم فتحى دمحم خلٌل سارى حتى  ، 5334 11/13/2123تارٌخ 21181117 :
 - 11احمد عبد الظاهر وشرٌكه سارى حتى  ، 5461 21/11/2122تارٌخ 21181114 :

برلم 9132
برلم 11463

 - 11شركه اسامه السٌد للتسوٌك العمارى والمماوالت سارى حتى  ، 5512 14/11/2122تارٌخ 21181118 :
8881

برلم

 - 12شركه اسامه السٌد للتسوٌك العمارى والمماوالت سارى حتى  ، 5512 14/11/2122تارٌخ 21181118 :
8881

برلم

 - 13سماح عطٌة وشرٌكها احمد السٌد سارى حتى  ، 5555 16/14/2123تارٌخ 21181119 :

برلم 11725

 - 14كرومل ورومانى بشٌر للتجاره والمماوالت سارى حتى  ، 5578 15/11/2121تارٌخ 21181121 :
 - 15حسٌن حسن دمحم عبد الكرٌم وشركاه سارى حتى  ، 5592 15/18/2123تارٌخ 21181121 :
 - 16الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر  -دمحم سعد وشرٌكه

 ، 5611تارٌخ 21181121 :

برلم 2441

برلم 9243

برلم 4364
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برلم 4364

 ، 5611تارٌخ 21181121 :

 ، 5611تارٌخ :

 - 18الحبٌبه لالستٌراد والتصدٌر والتوزٌع والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌه  -سعد السٌد وشركاه
 21181121برلم 4364
 - 19سعٌد دمحم مرزوق وشركاه سارى حتى  ، 5599 23/19/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 9298

 - 21سعٌد دمحم مرزوق وشرٌكه سارى حتى  ، 5599 23/19/2123تارٌخ 21181121 :

برلم 9298

 - 21شركة عبر البحار للتجاره والتسوٌك  -نادٌه محمود وشركاها سارى حتى  ، 5589 14/11/2123تارٌخ 21181121 :
برلم 942
 - 22احمد دمحم محسن دمحم احمد زهران وشرٌكته سارى حتى  ، 5626 21/18/2123تارٌخ 21181122 :
 - 23طه حسٌن على عبد هللا وشركاه سارى حتى  ، 5658 17/1/2122تارٌخ 21181125 :

برلم 11853

برلم 11137

 - 24حسن عبد المجٌد حسن وشرٌكته سارى حتى  ، 5672 31/17/2122تارٌخ 21181125 :

برلم 3774

 - 25حازم عبد الحمٌد شرف وسامح جابر خلٌل وشركاهم سارى حتى  ، 5681 14/12/2123تارٌخ 21181126 :
998
 - 26حازم عبد الحمٌد شرف وشرٌكه سارى حتى  ، 5681 14/12/2123تارٌخ 21181126 :

برلم

برلم 998
برلم 998

 - 27حازم عبد الحمٌد على شرف وشركاه سارى حتى  ، 5681 14/12/2123تارٌخ 21181126 :

 - 28شركة دمحم فاروق دروٌش مصطفى وشرٌكته سارى حتى  ، 5739 19/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 11897

 - 29شركة دمحم فاروق دروٌش مصطفى وشرٌكته سارى حتى  ، 5739 19/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 11897

 - 31شركة دمحم فاروق دروٌش مصطفى وشرٌكته سارى حتى  ، 5739 19/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 11897

 - 31شركة دمحم فاروق دروٌش مصطفى وشرٌكته سارى حتى  ، 5739 19/11/2123تارٌخ 21181127 :

برلم 11897

 - 32هشام عبد المنعم وشرٌكه خالد هشام سارى حتى  ، 5738 18/15/2123تارٌخ 21181127 :
 - 33احمد حسنى شحاته وشرٌكه سارى حتى  ، 5741 26/11/2123تارٌخ 21181128 :
 - 34بركات خلف هللا وشرٌكه سارى حتى  ، 5746 31/17/2123تارٌخ 21181128 :

برلم 11764

برلم 11926
برلم 11835

 - 35سمٌر حمدى وشركاه سارى حتى  ، 5781 11/19/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 11865

 - 36سمٌر حمدى وشركاه سارى حتى  ، 5781 11/19/2123تارٌخ 21181129 :

برلم 11865

 - 37شركة ( البروج للهندسه والمماوالت ) ٌاسر عالم رشوان وشركاه سارى حتى  ، 5143 31/11/2123تارٌخ :
 21181131برلم 11931
ٌ - 38اسر عالم رشوان وشرٌكه سارى حتى  ، 5143 31/11/2123تارٌخ 21181131 :

برلم 11931

 - 39شركة ( البروج للهندسه والمماوالت ) ٌاسر عالم رشوان وشركاه سارى حتى  ، 5143 31/11/2123تارٌخ :
 21181131برلم 11931
ٌ - 41اسر عالم رشوان وشرٌكه سارى حتى  ، 5143 31/11/2123تارٌخ 21181131 :

برلم 11931
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ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مهران للصناعات الغذائٌه تجدٌد الرهن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 517

 - 2مهران للحلوٌات والصناعات الغذائٌه تجدٌد الرهن  ،تارٌخ 21181112 :

برلم 517

 - 3كرٌستٌان سٌداروس سٌداروس سلٌمان رهن تجارى لصالح بنن االهلى المصرى ولٌمه الدٌن  4519111الف جنٌه  ،تارٌخ :
 21181125برلم 11271
ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1فٌرست للتنمٌه الصناعٌه ش م م تجدٌد الرهن التجارى لصالح بنن البركه مصر  ،تارٌخ 21181118 :

برلم 3669

 - 2الشركة المصرٌه السورٌه للصناعات النسٌجٌه -راما جروب  -دمحم معتز منٌر تعلب وشرٌكه تجدٌد الرهن لصالح البنن االهلى
 ،تارٌخ  21181111 :برلم 4394
 - 3مجدى شاكر حنا وشركاه تجدٌد لٌد الرهن لصالح بنن التنمٌه والعمال المصرى  ،تارٌخ 21181122 :
 - 4مجدى شاكر حنا وشركاه تجدٌد رهن تجارى  ،تارٌخ 21181122 :
 - 5احمد دمحم دمحم غرٌب وشركاه تجدٌد رهن  ،تارٌخ 21181128 :

برلم 418

برلم 418

برلم 2677

ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ

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

103

