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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  25255454 ، تاريخ وفي  83413 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان -  1
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 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255412 ، تاريخ وفي  55654 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  بالل عبده جابر عواطف -  3

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25255413 ، تاريخ وفي  85545 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الدنينى دمحم اسماعيل عبدالعزيز احمد -  4

  جنيه  355555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  85334 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  دغيم سليمان محمود احمد -  5

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  38588 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  بركات يوسف حمدان حسين حمدان -  6

  جنيه  155555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  83123 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الديب دمحم رمزى امل -  3

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25255414 ، تاريخ وفي  63358 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  مرعى كامل فرحات دمحم نجاة -  8

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  33836 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  المغربى دمحم ابراهيم طارق -  8

  جنيه  35555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  83368 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  جاد عبدالكريم عثمان السعيد طارق -  15

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255421 ، تاريخ وفي  53225 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الجميعى على على على -  11

  جنيه  355555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255426 ، تاريخ وفي  52525 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشاذلى دمحم سعد رمضان -  12

  جنيه  555555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25255426 ، تاريخ وفي  34585 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  جغالن الجارحى مصطفى الجارحى -  13

  جنيه  3555555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255426 ، تاريخ وفي  31832 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشيخه دمحم السعيد احمد -  14

  جنيه  45555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25255426 ، تاريخ وفي  63283 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  محمود رمضان دمحم عبده دمحم -  15

  جنيه  255555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  31832 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  الشيخه دمحم السعيد احمد -  16

  جنيه  25555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  83585 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  سعد السباعى شحاته احمد -  13

  جنيه  55555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  25255423 ، تاريخ وفي  84421 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  ابوعاصى دمحم عبدالنبى على -  18

  جنيه  155555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25255428 ، تاريخ وفي  63232 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  حريشه على دمحم احمد احمد -  18

  جنيه  555555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  25255428 ، تاريخ وفي  63283 برلم ليده سبك ،، فرد تاجر  محمود رمضان دمحم عبده دمحم -  25

  جنيه  255555.555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 25255454 تاريخ وفي 83413    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان -  1

 سالم دمحم السيد امين مؤمن/ بملن الحرية صفط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 83838    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عفش دمحم الشريف دمحم هانى -  2

 الشريف هللا فتح عماد/ بملن زهدى عثمان اربعة مزرعة فرهاش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255412 تاريخ وفي 83845    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطية عبدالمولى ماهر سمير -  3

  زيدان عطية عبدالمولى ماهر/ بملن حفص فرغلى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255413 تاريخ وفي 83841    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زنباع مصطفى/ د صيدلية -  4

 زنباع مصطفى دمحم مصطفى/ بملن شبرا الروضه شارع من الدفراوى شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255413 تاريخ وفي 83842    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر لطب احمد دمحم كمال -  5

 الجمال احمد السيد فاطمه/ بملن اورين كنيسة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 83844    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابومغربه اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل رجاء -  6

 الشريف عبدالعزيز خميس/ بملن الثوره ش من السالية ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 83845    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم على عبدالرحيم ابوالحجاج -  3

 دمحم فاروق زينب/ بملن المركز نيابة بجوار االولاف منشية طريك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 85334    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دغيم سليمان محمود احمد -  8

 دغيم سليمان محمود/  بملن عمبه سيدى لريه تبع كبكاب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 83846    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بطيحه سعيد عبدالغنى راويه -  8

 شرف دمحم دمحم احمد/ بملن الجمهورية ش 255 رلم عمار ،  : الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 38588    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بركات يوسف حمدان حسين حمدان -  15

  عبدالمطلب عمر عبدالمطلب/ بملن البارود ايتاى - االزهر مسجد امام شبراخيت طريك اول ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255414 تاريخ وفي 83865    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيخ دمحم عبدالعليم نها -  11

 صباح دمحم معوض شعبان/ بملن زبيده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255415 تاريخ وفي 83853    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد جابر دمحم -  12

 بكر دمحم حسن/ بملن عوانه كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255418 تاريخ وفي 68515    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لنديل السيد احمد صابر -  13

 عالم الغنى عبد دمحم امانى/  بملن البوص ترعه شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255418 تاريخ وفي 68515    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لنديل السيد احمد صابر -  14

 عبد دمحم امانى/  بملن البوص ترعه شارع من متفرع بشارع كائن المخلل تصنيع نشاط عن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع برلم ليد و 2525/4/18 بتاريخ 1886 برلم اودع مصرى جنيه االف عشرة فمط 15555 لدرة مال براس عالم الغنى

 دمنهور 68515

,  العنوان تعديل تم 25255418 تاريخ وفي 83522    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، محمود صالح عبدالنبى عطيات -  15

  اسماعيل السيد على رجب/  بملن نفره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25255418 تاريخ وفي 83848    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم العظيم عبد مفرح دمحم -  16

 الرحمن عبد دمحم العظيم عبد مفرح مصطفى/  بملن دينار ام دسونس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255418 تاريخ وفي 83843    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم فؤاد محمود -  13

  خشاب مصطفى الحميد عبد/  بملن المعلمين نادى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 33852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عسر ابراهيم دمحم رمضان دمحم -  18

 عبدالعال دمحم رجب دمحم/ بملن ابوعيشه شارع من متفرع نجيب دمحم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 54158    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، العمرى ابوزيد عبدالواحد عادل -  18

 الجندى فوزى دمحم/ بملن ابوالحسن حسن شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83855    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم الدين محى زكريا محمود -  25

 صالح دمحم الدين محى زكريا ورثة/ بملن زبيده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 33852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عسر ابراهيم دمحم رمضان دمحم -  21

 البارود ايتاى/ الى عنوانه  السلعيه المجموعات جميع وتصدير استيراد/   ليصبح االخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 المحل هذا الغاء مع عبدالعال دمحم رجب دمحم/ بملن ابوعيشه شارع من متفرع نجيب دمحم شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 33852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عسر ابراهيم دمحم رمضان دمحم -  22

 حسين عامر ابوالنصر عبدالسالم/ بملن مخلوف الشيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83855    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اللمانى جمعه نصر شريف -  23

 ابوالخير عبدالسالم عبدالحميد/ بملن افالله البوشى ترعة شارع الصحابة جامع سلم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83852    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لنون اسماعيل يونس عبداللطيف سعد -  24

  لنون اسماعيل يوسف عبداللطيف دمحم/ بملن البارود ايتاى غرب المواسير طريك اول ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83851    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االورينى ذكى شعبان هنيات -  25

 شيبه مصطفى كامل مجدى/ بملن لرطسا شيبه عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83854    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم عبدالعال تهانى -  26

 امين على عبدالفتاح عطية دمحم/ بملن لليشان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83856    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان احمد سيد دمحم رضوان سامح -  23

 عوض دمحم احمد/ بملن العنب نكال ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83848    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المزيودى حسين كمال احمد دمحم -  28

 عتمان دمحم دمحم خالد/ بملن الدينى المعهد شارع ابوعجور حارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 56383    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الحفيان عبدالحليم عبدالناصف -  28

 .الحفيان عبدالحليم عبدالناصف عبدالحليم/ بملن المنشيه نظاره لرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255421 تاريخ وفي 83853    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسماحه عبدالمجيد احمد ابراهيم رافت -  35

 احمد ابراهيم غباشى/ بملن الشوكه طريك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83864    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوران دمحم عبدالوهاب محمود -  31

 عوران دمحم عبدالوهاب/ بملن الضهرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83861    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالسالم دمحم محمود -  32

 عبدالمادر احمد السيد السيد/ بملن غنيم كفر عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 38888    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على حسن على -  33

  الدين جمال على اسامه/  بملن شلتوت الشيخ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 34465    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النمر ابراهيم على دمحمابراهيم -  34

  موسى محمود سعيد سعاد/  بملن العلوى الكوبرى من متفرع الناصر عبد جمال شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 86385    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحميد يوسف فتحى يوسف -  35

 احمد ابو دمحم سعيد سميره/ بملن الوكيل منشأة المرداحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83865    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطية عبدالجواد صالح ماهر دمحم -  36

  عطية عبدالجواد صالح ماهر/ بملن شبرا الدينى المعهد خلف الجولى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83862    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه ابراهيم دمحم هانى -  33

 اباظه عبدالمنعم دمحم خالد دمحم/ بملن اباظه سوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83858    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى زكى صبرى سمير -  38

 رمضان ابراهيم سماح/ بملن شبرا لطب سيد شارع 58 العمار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83866    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فوده عبدالحليم حسن شافعى -  38

 عبدالحليم حسن شافعى فريد/ بملن االبعادية تبع صالح منشية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83858    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صمر عبدالعال فتحى عبده -  45

 حافظ امام دمحم امام/ بملن لرالص لرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83863    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عبدالسالم دمحم جميل -  41

 عمر عبدالسالم دمحم عبدالسالم/ بملن بحرى جبارس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255426 تاريخ وفي 83863    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعزيز على عماد -  42

 حجازى عبدالعزيز فكيه دمحم/ بملن سنطيس لرية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 83831    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ندا عطيه فايز لبنى -  43

 الشحات دمحم احمد حربى/ بملن - ابوعبدهللا مساكن امام ابوعبدهللا ،

,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 83832    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مخلوف اسماعيل دمحم مخلوف طارق -  44

 مخلوف اسماعيل دمحم مخلوف/ بملن -التوفيميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 83868    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زغلول عبدالسالم دمحم ايمان -  45

 ربيع دمحم محمود شادى/ بملن - المديم دمنهور سنترال خلف الكاتب الدين سيف شارع11 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 83868    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دسولى يونس صبحى/ د صيدليه -  46

 دسولي دمحم صبحي يونس/ بملن - الشماف ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255423 تاريخ وفي 83835    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ حافظ ممدوح خالد -  43

 عبدالحافظ حافظ ممدوح اشرف/ بملن - السابى كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83833    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زلط حسن حسن ابراهيم عوض -  48

 فؤاد دمحم دمحم اعطاف/ بملن المصر ليديا ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83833    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم زكى السعيد -  48

 الحوفى عوض حمدى دمحم/ بملن شبرا الحوفى فيال امام الممريزى شارع ،

,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83838    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليفه دمحم عبدالرحمن السيد على -  55

 عبدالرحمن السيد احمد/ بملن العيون ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83835    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التريسى على دمحم حمدى نسمه -  51

 التريسى على سعد على/ بملن التريسى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83881    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالدايم سعد عصران دمحم -  52

 ابراهيم حمد نماوة/ بملن زرزورة العمومى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83838    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر عبدالحى فكرى صبرى -  53

 الجندى مصطفى نادر دمحم/ بملن الرحمن جزارة بجوار الرحمن مسجد ش شبرا ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83885    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ميل عطية امين دمحم -  54

 حمد ابراهيم عبدالمعطى فرج/ بملن البلد افالله ،

,  العنوان تعديل تم 25255428 تاريخ وفي 83836    برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى دمحم كمال محمود اسالم -  55

 ابوعلو هللا فتح انور حسن/ بملن الحبشى عطفه شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

,  النشاط تعديل تم25255454 تاريخ وفي 83413   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان -  1

 مفروشات:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255412 تاريخ وفي 61535   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حجازى سعد سعيد -  2

 الزراعيه الحاصالت وتسويك

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم25255414 تاريخ وفي 85334   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دغيم سليمان محمود احمد -  3

 البالستين مخلفات تدوير واعادة بالستين كسارة

 وصف,  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 85435   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم رمضان السيد -  4

 وهريسه وجاتوه وحلويات بماله:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 33852   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عسر ابراهيم دمحم رمضان دمحم -  5

 المنظمه والموانين للوائح طبما 36 فمره 6 والمجموعه 18 المجموعه عدا فيما السلعيه المجموعات جميع وتصدير استيراد:  التأشير

 االعالف واضافات البيطريه االدويه وتداول وبيع والواردات الصادرا على للرلابه العامه للهيئه

 وصف,  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 33852   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عسر ابراهيم دمحم رمضان دمحم -  6

 البيطريه االدويه وتداول ببيع ويصرح بيطريه عياده:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25255421 تاريخ وفي 38561   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدهب ابو على دمحم فاروق دمحم -  3

 الطبيه والمستلزمات الغذائيه والمكمالت التجميل ومستحضرات والبيطريه البشريه االدويه وتصدير واستيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25255426 تاريخ وفي 34465   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، النمر ابراهيم على دمحمابراهيم -  8

 غذائيه مواد توزيع:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم25255428 تاريخ وفي 68585   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابواسماعيل لطب دمحم مجدى -  8

 غذائية مواد و بماله و محمصة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255413 تاريخ وفي 83841   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زنباع مصطفى/ د صيدلية -  1

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 83844   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابومغربه اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل رجاء -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83855   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صالح دمحم الدين محى زكريا محمود -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 83845   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطية عبدالمولى ماهر سمير -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 83845   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم على رحيمعبدال ابوالحجاج -  5

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83863   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عمر عبدالسالم دمحم جميل -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83836   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، البسيونى دمحم كمال محمود اسالم -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83855   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، اللمانى جمعه نصر شريف -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 83865   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشيخ دمحم عبدالعليم نها -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83866   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فوده عبدالحليم حسن شافعى -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255412 تاريخ وفي 83838   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عفش دمحم الشريف دمحم هانى -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255414 تاريخ وفي 83846   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بطيحه سعيد عبدالغنى راويه -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83851   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، االورينى ذكى شعبان هنيات -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83838   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، بدر عبدالحى فكرى صبرى -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255418 تاريخ وفي 68515   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لنديل السيد احمد صابر -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 83868   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، دسولى يونس صبحى/ د صيدليه -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83838   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خليفه دمحم عبدالرحمن السيد على -  13

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83853   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ابوسماحه عبدالمجيد احمد ابراهيم رافت -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83833   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم زكى السعيد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255415 تاريخ وفي 83853   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد جابر دمحم -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 83835   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ حافظ ممدوح خالد -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83833   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زلط حسن حسن ابراهيم عوض -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255418 تاريخ وفي 83848   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم العظيم عبد مفرح دمحم -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83881   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالدايم سعد عصران دمحم -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83858   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الشامى زكى صبرى سمير -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 83831   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ندا عطيه فايز لبنى -  26

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 83832   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، مخلوف اسماعيل دمحم مخلوف طارق -  23

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83854   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال دمحم عبدالعال تهانى -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83865   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عطية عبدالجواد صالح ماهر دمحم -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83862   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، طلبه ابراهيم دمحم هانى -  35

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255454 تاريخ وفي 83413   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان -  31

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255413 تاريخ وفي 83842   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، خضر لطب احمد دمحم كمال -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83835   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، التريسى على دمحم حمدى نسمه -  33

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83856   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان احمد سيد دمحم رضوان سامح -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83861   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالسالم دمحم محمود -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255423 تاريخ وفي 83868   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، زغلول عبدالسالم دمحم ايمان -  36

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83848   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، المزيودى حسين كمال احمد دمحم -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83864   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، عوران دمحم عبدالوهاب محمود -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255418 تاريخ وفي 83843   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، الفمى دمحم فؤاد محمود -  38

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83863   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، متولى عبدالعزيز على عماد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255428 تاريخ وفي 83885   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، ميل عطية امين دمحم -  41

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم25255426 تاريخ وفي 83858   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، صمر عبدالعال فتحى عبده -  42

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255421 تاريخ وفي 83852   برلم ليده سبك  ، فرد تاجر ، لنون اسماعيل يونس عبداللطيف سعد -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   المانونى الكيان تعديل تم25255454 تاريخ وفي 83413   برلم ليده سبك  ، تاجر ، فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   فراولو احمد عبدالشافى ماهر ايمان: الى 83413 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255454:  تاريخ فى  ،  -  1

   اليوجد: الى 83413 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255454:  تاريخ فى  ،  -  2

 WOMAN  -  ستورز وومن: الى 34156 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255413:  تاريخ فى  ،  -  3

STORES   

   للمماوالت السيدرا: الى 38588 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255414:  تاريخ فى  ،  -  4

   الند الزهراء: الى 63283 برلم المميدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255426:  تاريخ فى  ،  -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانوني الكيان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 32224   برلم    25255412:  تاريخ ، 1863  2518/51/14-ج  الجندى السيد احمد احمد -  1

 58842   برلم    25255412:  تاريخ ، 1855  2556/53/15-ج  الشيهي دمحم دمحم عصام -  2

 58842   برلم    25255412:  تاريخ ، 1856  2511/53/15-ج  الشيهي دمحم دمحم عصام -  3

 58842   برلم    25255412:  تاريخ ، 1853  2516/53/15-ج  الشيهي دمحم دمحم عصام -  4

 68356   برلم    25255412:  تاريخ ، 1864  2518/58/18-ج  ابوعيطه احمد احمد سيد حسن -  5

 68882   برلم    25255412:  تاريخ ، 1854  2525/51/13-ج  السيد دمحم عبدالعزيز سعيد -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 62641   برلم    25255412:  تاريخ ، 1865  2518/54/25 - ج  شحاته محمود دمحم وليد -  3

 68218   برلم    25255412:  تاريخ ، 1858  2525/54/13-ج  بعجر يوسف ابراهيم دمحم -  8

 33342   برلم    25255413:  تاريخ ، 1868  2518/3/2 - ج  مرسى مصطفى اللطيف عبد دمحم -  8

 58846   برلم    25255413:  تاريخ ، 1865  2525/58/23-ج  راشد احمد دمحم السيد -  15

 68221   برلم    25255413:  تاريخ ، 1868  2515/54/14 - ج  الشيخ شعبان دمحم هللا فتح -  11

 33831   برلم    25255413:  تاريخ ، 1866  2518/15/14 - ج  ابراهيم حمود عبدالحميد دمحم -  12

 34533   برلم    25255413:  تاريخ ، 1833  2525/3/11 - ج  الدين محى على دمحم طارق -  13

 65348   برلم    25255413:  تاريخ ، 1863  2516/53/26 -ج  اسماعيل احمد سيد علي محمود عنايات -  14

 63358   برلم    25255414:  تاريخ ، 1838  2513/56/12 - ج  مرعى كامل فرحات دمحم نجاة -  15

 63358   برلم    25255414:  تاريخ ، 1838  2518/56/12 - ج  مرعى كامل فرحات دمحم نجاة -  16

 61352   برلم    25255414:  تاريخ ، 1884  2558/55/26  - ج  الدكر ابراهيم يوسف السعيد -  13

 61352   برلم    25255414:  تاريخ ، 1885  2513/55/26 - ج  الدكر ابراهيم يوسف السعيد -  18

 61352   برلم    25255414:  تاريخ ، 1886  2518/55/26 - ج  الدكر ابراهيم يوسف السعيد -  18

 53354   برلم    25255414:  تاريخ ، 1888  2554/58/14-ج  السمديس دمحم زكريا يحى -  25

 53354   برلم    25255414:  تاريخ ، 1888  2558/58/14-ج  السمديس دمحم زكريا يحى -  21

 53354   برلم    25255414:  تاريخ ، 1885  2514/58/14-ج  السمديس دمحم زكريا يحى -  22

 53354   برلم    25255414:  تاريخ ، 1881  2518/58/14-ج  السمديس دمحم زكريا يحى -  23

 31334   برلم    25255414:  تاريخ ، 1835  2513/54/18-ج  عبدالخير عبدالفتاح على فتحية -  24

 68515   برلم    25255418:  تاريخ ، 1884  2518/55/25 - ج  لنديل السيد احمد صابر -  25

   برلم    25255418:  تاريخ ، 1883  2525/54/11 -ج  عبدالشافي احمد ابراهيم دمحم - والتصدير تيرادلالس المدائن -  26

63655 

 63655   برلم    25255418:  تاريخ ، 1883  2525/54/11 -ج  عبدالشافى احمد ابراهيم دمحم -  23

 68186   برلم    25255421:  تاريخ ، 1882  2525/53/28-ج  النجار عطية محروس على نهى -  28

 48388   برلم    25255421:  تاريخ ، 2553  2551/56/54 - ج  زايد دمحم على دمحم -  28

 48388   برلم    25255421:  تاريخ ، 2554  2556/56/54 - ج  زايد دمحم على دمحم -  35

 48388   برلم    25255421:  تاريخ ، 2555  2511/56/54 - ج  زايد دمحم على دمحم -  31

 48388   برلم    25255421:  تاريخ ، 2556  2516/56/54 - ج  زايد دمحم على دمحم -  32

 53883   برلم    25255421:  تاريخ ، 2558  2518/11/53-ج  النحاس سعيد تهانى -  33

 52534   برلم    25255426:  تاريخ ، 2526  2525/5/16 - ج  الدمنهورى على دمحم سحر -  34



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 52525   برلم    25255426:  تاريخ ، 2534  2525/55/14 - ج  الشاذلى دمحم سعد رمضان -  35

 48153   برلم    25255426:  تاريخ ، 2544  2515/8/26 - ج  عوده عبدالوهاب دمحم عزيزه -  36

 48153   برلم    25255426:  تاريخ ، 2545  2515/8/26 - ج  عوده عبدالوهاب دمحم عزيزه -  33

 68235   برلم    25255426:  تاريخ ، 2538  2515/5/4 - ج  جابر على عبدالعليم دمحم فوزى -  38

 68235   برلم    25255426:  تاريخ ، 2545  2515/5/4 - ج  جابر على عبدالعليم دمحم فوزى -  38

 38833   برلم    25255426:  تاريخ ، 2554  2518/1/12-ج  المرشاوى احمد دمحم ربيع/  ص. د -  45

 48111   برلم    25255426:  تاريخ ، 2528  2515/8/23 - ج  هللا فرج كامل كمال  جرجس -  41

 48111   برلم    25255426:  تاريخ ، 2535  2515/8/23 - ج  هللا فرج كامل كمال  جرجس -  42

 34465   برلم    25255426:  تاريخ ، 2543  2525/2/24 - ج  النمر ابراهيم على دمحمابراهيم -  43

 34585   برلم    25255426:  تاريخ ، 2555  2525/3/28 - ج  جغالن الجارحى مصطفى الجارحى -  44

 56814   برلم    25255423:  تاريخ ، 2566  2514/52/23 - ج  دمحم عبده ابوالحمد دمحم -  45

 56814   برلم    25255423:  تاريخ ، 2563  2518/52/23 - ج  دمحم عبده ابوالحمد دمحم -  46

 55844   برلم    25255423:  تاريخ ، 2565  2525/2/18-ج  الترعاوى عبداللطيف محمود ايمن -  43

 34586   برلم    25255423:  تاريخ ، 2561  2525/53/28 - ج  المصاص اليمنى فرج خميس -  48

 34535   برلم    25255423:  تاريخ ، 2558  2518/11/52-ج  خضيرى اسماعيل مرشدى رمضان -  48

 55844   برلم    25255423:  تاريخ ، 2558  2518/11/25-ج  عبداللطيف محمود ايمن -  55

 34551   برلم    25255428:  تاريخ ، 2533  2518/11/3 - ج  هندى محمود دمحم محمود -  51

   برلم    25255428:  تاريخ ، 2533  2518/11/3 - ج(   هندى محمود دمحم محمود -والتصدير لالستيراد هندى)  -  52

34551 

 33813   برلم    25255428:  تاريخ ، 2588  2518/58/24-ج  يعموب حسن عبدالمنعم احمد -  53

 68585   برلم    25255428:  تاريخ ، 2584  2518/6/24 - ج  ابواسماعيل لطب دمحم مجدى -  54

 68253   برلم    25255428:  تاريخ ، 2583  2518/2/8 - ج  بدر مرسى عبدالمولى مرسى جمعه -  55

 23182   برلم    25255428:  تاريخ ، 2588  2518/12/13-ج  سعدهللا سليم حسين -  56

   برلم    25255428:  تاريخ ، 2586  2525/2/13- ج  حريشه على دمحم احمد احمد - والتصدير لالستيراد حريشه -  53

63232 

 52384   برلم    25255428:  تاريخ ، 2535  2525/4/6 - ج  الجندى  بسيونى  سليمان  العاطى  عبد -  58

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 41421   برلم    25255426:  تاريخ ، 2552  2525/4/22 - ج  وشركاها غنيم حسن  عوض هانم شركه -  1

 52858   برلم    25255428:  تاريخ ، 2568  2555/8/18 - ج  وشركائها جاد هللا جاب حكمت شركه -  2

 52858   برلم    25255428:  تاريخ ، 2535  2555/8/18 - ج  وشركائها جاد هللا جاب حكمت شركه -  3

 52858   برلم    25255428:  تاريخ ، 2531  2515/8/18 - ج  وشركائها جاد هللا جاب حكمت شركه -  4

 52858   برلم    25255428:  تاريخ ، 2532  2515/8/18 - ج  وشركائها جاد هللا جاب حكمت شركه -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


