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 برقم محل له وكان 148332 برقم 2211/7/24 فى واغلق 2211/2/11 فى افتتح محل له كان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  2218/11/20 فى واغلق  2218/0/21 فى افتتح 173231

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية ابراهيم طلبة محمد -  23

  سالم ابراهيم بكرى سعدية بملك سالم اوالد ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان السيد محمد صالح مجدى هشام -  24

  الليف ابو حسين اشرف بملك بسطة شوبك - المجلس ش ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين حسنين عبدالرحمن آيه -  20

 الطالب ملك الزقازيق/ النحال/ الصديق بكر ابو ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى رفعت محمد مصطفى شيماء -  21

  صبرى ابراهيم ومحمد محمد صبرى ابراهيم بملك الزقازيق - االشارة - الدكرورى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سيد السيد شعبان السيد -  27

  على سعيد محمود شربات ملك بشارة م ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ وفي 112023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على احمد نيهال -  21

 نصر السيد محمد احمد ملك الباشا عزبة- العارين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22222421 تاريخ فيو 112020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على السيد محمد -  28

  عبدالمجيد محمد هاله بملك/  البقر بحر 1 ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم22222413 تاريخ وفي 122172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كامل محمد ناريمان -  1

 البان منتجات:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب مصطفى محمد نرجس -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبل عبدالمنعم محمد محمد -  2

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى رفعت محمد مصطفى شيماء -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22222412 تاريخ وفي 112412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى سعد دسوقى ابراهيم -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222414 تاريخ وفي 112411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد يسرى عمرو -  0

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222414 تاريخ وفي 112411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابراهيم جمال احمد -  1

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم22222413 تاريخ وفي 112413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رصرص محمد احمد ياسين محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان السيد محمد صالح مجدى هشام -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين حسنين عبدالرحمن آيه -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر محمد حمدى محمد -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222414 تاريخ وفي 112417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين السيد محمد -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية ابراهيم طلبة محمد -  12

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على احمد نيهال -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد سامح -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222412 تاريخ وفي 112411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عباس حسن محمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222414 تاريخ وفي 112418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد وجدى انور -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية احمد عطية حسنى -  17

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالعزيز السيد صالح -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22222418 تاريخ وفي 112483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار على حسن محمد محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على السيد محمد -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22222413 تاريخ وفي 112414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار خليل عبداهلل عبداهلل احمد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22222413 تاريخ وفي 112410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يادم غيضان وليد -  22

 خاص: لتأشيرا

 تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبداهلل اهلل عوض مصطفى اسماعيل -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم22222421 تاريخ وفي 112022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سيد السيد شعبان السيد -  24

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   التجارية السمة الغاء: الى 122172 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222413:  تاريخ فى  ،  -  1

 المنظفات وتوزيع لتعبئة اليف نيو: الى 118227 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22222414:  تاريخ فى  ،  -  2

   الصناعية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالهادى عبدالسالم ىلطف طارق -  1

 خلفا عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين سالم السيد محمد/ لالستاذ

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق -  2

 خلفا عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين سالم السيد محمد/ لالستاذ

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد كامل زكريا صفوت -  3

 خلفا عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين سالم السيد محمد/ لالستاذ

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد كامل زكريا صفوت -  4

 خلفا عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين سالم السيد محمد/ لالستاذ

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق -  0

 محمد/  لالستاذ خلفا كامل زكريا صفوت/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين الرفاعى لىع

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالهادى عبدالسالم لطفى طارق -  1

 محمد/  لالستاذ خلفا كامل زكريا صفوت/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين الرفاعى على

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد كامل زكريا صفوت -  7

 محمد/  لالستاذ خلفا كامل زكريا صفوت/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين الرفاعى على

 فى المنعقد االدارة مجلس اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمجيد كامل زكريا صفوت -  1

 محمد/  لالستاذ خلفا كامل زكريا صفوت/ االستاذ تعيين تم 2222/3/1 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من والموثق 2222/3/3

 47172   برقم    22222418:  تاريخ ، االداره مجلس عضويه فى االجتماعى ناصر بنك عن ممثلين الرفاعى على

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 138337   برقم    22222412:  تاريخ ، 4181    سليمان محمد احمد السيد -  1

 143708   برقم    22222412:  تاريخ ، 4180    على السيد عبدالعزيز احمد -  2

 128744   برقم    22222412:  تاريخ ، 4182    محمود عبدالعزيزمحمد عبدالرحمن -  3

 143370   برقم    22222412:  تاريخ ، 4182  2222/2/21 - ج  احمد عبدالعزيز احمد حاتم -  4

 122172   برقم    22222413:  تاريخ ، 4188  2218/11/2 ـ ج  محمد كامل محمد ناريمان -  0

 122172   برقم    22222413:  تاريخ ، 4822  2224/11/2 ـ ج  محمد كامل محمد ناريمان -  1

 80204   برقم    22222414:  تاريخ ، 4821  2212/1/21 - ج  منصور ذكى سالمه سميره -  7

 80204   برقم    22222414:  تاريخ ، 4827  2222/1/21 - ج  منصور ذكى سالمه سميره -  1

 122838   برقم    22222414:  تاريخ ، 4817  2218/12/11 - ج  بحيرى على بيومى محمد هانى -  8

 122221   برقم    22222414:  تاريخ ، 4811  2222/3/11 - ج  بحيرى على بيومى محمد بهيرة -  12

 122171   برقم    22222414:  تاريخ ، 4821  2222/4/21 -ج  سالم محمد بيومى محمد اسالم -  11

 122482   برقم    22222414:  تاريخ ، 4828  2218/8/21 -ج  عبدالرازق ابراهيم عبدالكريم اشرف -  12

 142122   برقم    22222418:  تاريخ ، 4832    عيسى محمد عيسى كمال اهلل عبد -  13

 143114   برقم    22222418:  تاريخ ، 4820    عبدالدايم احمد محمود مصطفى -  14

 110221   برقم    22222418:  تاريخ ، 4824  2222/3/11 - ج  ابراهيم عيد ابراهيم محمود محمد -  10

 122227   برقم    22222418:  تاريخ ، 4823    رمضان بيومى عبدالجيد خالد -  11

 123123   برقم    22222418:  تاريخ ، 4832  2222/3/11 - ج  شهاب سالم طه مكرم -  17

 141222   برقم    22222421:  تاريخ ، 4843  2218/8/28 - ج  شعالن سليم سعد فتوح -  11

 141102   برقم    22222421:  تاريخ ، 4831    محمد السيد عبدالصادق منال -  18

 122772   برقم    22222421:  تاريخ ، 4838  2222/4/28 - ج  فرحات عطية الحميد عبد عطية احمد -  22

 114832   برقم    22222421:  تاريخ ، 4837    محمد احمد سيد محمد عمار -  21

 14221   برقم    22222421:  يختار ، 4840  2224/0/22 - ج  محمد الرحمن عبد امين محمد -  22

 14221   برقم    22222421:  تاريخ ، 4841  2228/0/22 - ج  محمد الرحمن عبد امين محمد -  23

 14221   برقم    22222421:  تاريخ ، 4847  2214/0/22 - ج  محمد الرحمن عبد امين محمد -  24

 14221   برقم    22222421:  تاريخ ، 4841  2218/4/22 - ج  محمد الرحمن عبد امين محمد -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 122272   برقم    22222421:  تاريخ ، 4808    توفيق يونس حمدى تامر -  21

 143120   برقم    22222421:  تاريخ ، 4800    جاويش احمد مصطفى عادل رغدة -  27

 142241   برقم    22222421:  تاريخ ، 4804  2222/4/21 - ج  نصار رفاعى احمد وهبى سعيد -  21

 142108   برقم    22222421:  تاريخ ، 4801  2222/1/12 - ج  عبدالمتعال الدين جمال سعيد رجائى -  28

 144240   برقم    22222421:  تاريخ ، 4801  2222/4/11 - ج  ابراهيم محمد متولى ماجد -  32

 138030   برقم    22222421:  تاريخ ، 4812  2218/0/11 - ج  البرى محمد رشدى احمد منى -  31

 118211   برقم    22222421:  تاريخ ، 4803    محمد عبدالمنعم محمد مؤمن -  32

 142127   برقم    22222427:  تاريخ ، 4811  2218/1/18-ج  سالمه سليمان حسينى حمدى -  33

 120101   برقم    22222427:  تاريخ ، 4811  2211/2/21 - ج  حسن محمد عبدالحميد محمد ناهد -  34

 122283   برقم    22222427:  تاريخ ، 4872  2220/3/11-ج  محمد عبدالعظيم بكر محمد سامح -  30

 122822   برقم    22222427:  تاريخ ، 4811  2218/12/4 - ج  والمواسير والحديد للصاج الكيالنى -  31

 72384   برقم    22222427:  تاريخ ، 4813  2210/1/12 - ج  حسين رشدى ابراهيم محمد -  37

 131771   برقم    22222427:  تاريخ ، 4817  2218/3/12 - ج  عبدالسالم عيسى جودة عبدالسالم -  31

 72384   برقم    22222427:  تاريخ ، 4813  2222/1/22-ج  حسين رشدى ابراهيم محمد -  38

 72384   برقم    22222427:  تاريخ ، 4814  2220/1/22-ج  حسين رشدى اهيمابر محمد -  42

 143112   برقم    22222427:  تاريخ ، 4818  2220/2/1-ج  عبدالرحمن فهمى سعيد سامى -  41

 142142   برقم    22222421:  تاريخ ، 4878  2224/1/22-ج  سالمه محمود محمد محمود -  42

 132171   برقم    22222421:  تاريخ ، 4814  2222/1/21  ج  محمد عزب كمال مصطفى حسين -  43

 141332   برقم    22222421:  تاريخ ، 4811    الجمال محمد شعبان محمد -  44

 143113   برقم    22222421:  تاريخ ، 4812  2220/3/22-ج  اسماعيل محمد فوزى ياسر -  40

 142243   برقم    22222421:  تاريخ ، 4871  2218/11/21 - ج  حفنى ودعبدالمقص جالل محمد هيثم -  41

 143713   برقم    22222421:  تاريخ ، 4811  2220/3/21-ج  محمود ربيع الدين حسام محمد -  47

 144741   برقم    22222421:  تاريخ ، 4871    احمد على السيد عبدالقادر احمد -  41

 121812   برقم    22222421:  تاريخ ، 4873  2211/0/28 - ج  سليم رمضان محمد رضا -  48

 118023   برقم    22222421:  تاريخ ، 4871  2214/1/21 - ج  اسماعيل محمد فتحى السيد -  02

 118023   برقم    22222421:  تاريخ ، 4872  2218/1/21 - ج  اسماعيل محمد فتحى السيد -  01

 121378   برقم    22222421:  تاريخ ، 4870  2218/12/21 - ج  حسن مابراهي على حسن -  02

 34312   برقم    22222421:  تاريخ ، 1813    جرير مصطفى محمد وجدى -  03



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 131322   برقم    22222421:  تاريخ ، 4812  2222/4/1-ج  عامر محمد عامر محمود ماجد -  04

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 01011   برقم    22222412:  تاريخ ، 4118(    محدودة مسئولية ذات شركة)  المنزلية للمنظفات المصرية الشركة -  1

 11110   برقم    22222418:  تاريخ ، 4834    وشركاه جاد احمد محمود احمد شركه -  2

 132710   برقم    22222421:  تاريخ ، 4844  21217/2/28  وشريكها طنطاوى فوزى السيد امانى/  شركة -  3

 132710   برقم    22222421:  تاريخ ، 4844  21217/2/28  وشريكها طنطاوى فوزى السيد امانى/  شركة -  4

 123317   برقم    22222421:  تاريخ ، 4831    وشريكته سعد حسن محمد محمد عمرو/  شركة -  0

 123317   برقم    22222421:  تاريخ ، 4831    وشركاه سعد حسن محمد محمد عمرو/ شركة -  1

 123317   برقم    22222421:  تاريخ ، 4831    وشركاه سعد حسن محمد محمد عمرو/ شركة -  7

 123317   برقم    22222421:  تاريخ ، 4831    واالستيراد العموميه للمقاوالت النور/ شركة -  1

 40177   برقم    22222421:  تاريخ ، 4807  2217/4/20 - ج  وشركائها خديجة داود حسين سميرة شركة -  8

 40177   برقم    22222421:  تاريخ ، 4801    شركائها و خديجة داود حسين سميرة/ شركة -  12

 71101   برقم    22222421:  تاريخ ، 4810    وشركاه يونس احمد عفيفى هشام شركة -  11

 144111   برقم    22222421:  تاريخ ، 4874  2222/4/14 - ج  وشركاة صالح ابراهيم كامل مصطفى/ ش -  12

 144111   برقم    22222421:  تاريخ ، 4874  2222/4/14 - ج  وشركاه عبدالنبى عيسى عربى/  شركة -  13

   ــــــــــــــــــــــ  

   فرادا رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 112803   برقم    22222427:  تاريخ ، بحافظة 1103 رقم الرهن تجديد تم  محمدعماره عبداهلل السيد عصام -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 14842   برقم    22222414:  تاريخ ، الرهن تجديد تم  البوليستر خيوط لصناعة رمضان من العاشر شركة -  1

 127732   برقم    22222421:  تاريخ ، الرهن تجديد تم  وشريكته سالم عبدالقادر عبدالرحمن عادل شركة -  2

 127732   برقم    22222421:  تاريخ ، الرهن تجديد تم  وشريكته سالم درعبدالقا عبدالرحمن عادل شركة -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 


