
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مارس شهرمناة السوٌس لالهٌئة االلتصادٌة  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تشركا لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  KMT for Integrated Industries التكاملٌة للصناعات كمت -  1

 بنسبة خام وكحول%( 177-%96-%77) بتركٌز النماوة عالً االٌثانول وتعبئة تصنٌع:    ،  شركة.   مصرٌة مساهمة شركة 

 %(6-%17) بتركٌز الخل وتعبئة تصنٌع% 97

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن او مصلحه لها تكون أن للشركة وٌجوز

 خارجها أو المنطمة داخل غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 االلتصادٌة نطمةللم العام والمخطط العربٌة مصر جمهورٌة داخل السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مع ٌتفك بما كله وذلن

 .األنشطة هذه لممارسـة الالزمــة والتصارٌح التراخٌص على المسبك الحصول وبشرط

-%77) بتركٌز النماوة عالً االٌثانول وتعبئة تصنٌع:  عن ، 172 برلم 27217372 فى ،لٌدت 177777770777   مالها ،رأس  

 %(6-%17) بتركٌز الخل وتعبئة تصنٌع% 97 بنسبة خام وكحول%( 177-96%

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن او مصلحه لها تكون أن للشركة وٌجوز

 خارجها أو المنطمة داخل غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 االلتصادٌة للمنطمة العام والمخطط العربٌة مصر جمهورٌة داخل السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مع ٌتفك بما كله وذلن

 الصناعً المطاع 637 رلم لطعة:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسـة الالزمــة والتصارٌح التراخٌص على المسبك الحصول وبشرط

 السخنة العٌن - الصناعٌة للمشروعات الشرلٌون بشركة التاسع

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة والمالبس والمفروشات االلمشة لتصنٌع بروتكس -  2

  والمالبس والمفروشات األلمشة

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها لشركاتا مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 .المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 والمفروشات األلمشة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 173 برلم 27217377 فى ،لٌدت 157777770777   مالها ،رأس  

  والمالبس

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 الكائنة االول بالمطاع 47 ف رلم مصنع مبنً:  بجهة ،. المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 السخنة العٌن - السوٌس لمناة االلتصادٌة المنطمة - السوٌس خلٌج غرب شمال - االول الصناعى بالمطاع

 البولً الواح تصنٌع:   ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة.  Al yassin Plast Coالبالستكٌة للصناعات الٌاسٌن -  3

 .كربونٌت



 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

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 .كربونٌت البولً الواح تصنٌع:  عن ، 174 برلم 27217314 فى ،لٌدت 17777770777   مالها ،رأس  

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه ممارسةل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 المصرٌة الشركة بأرض( 1-19/2/4)  رلم المطعة:  بجهة ، المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 السوٌس خلٌج غرب شمال - لالستثمار المشتركة الصٌنٌة

 البولً الواح تصنٌع:   ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة.  Al yassin Plast Coالبالستكٌة للصناعات الٌاسٌن -  4

 .كربونٌت

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 .كربونٌت البولً الواح تصنٌع:  عن ، 174 برلم 27217314 فى ،لٌدت 17777770777   مالها ،رأس  

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة اعماالا  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 للشركة اإلداري بالمبنً( ب 8) رلم مكتب:  بجهة ، المسبمة الهٌئة موافمة وبعد الخارج أو المنطمة فً غرضها تحمٌك على

 السخنة العٌن 41 الكٌلو السوٌس خلٌج غرب شمال -الثالث المطاع- لالستثمار المشتركة الصٌنٌة المصرٌة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 & Kadmar   International   For transport( م.م.ذ.ش)    واللوجٌستٌات الدولً للنمل إنترناشٌونال كادمار شركة -  1

logistics ( L.L.C    )تم 27217373،   تارٌخ وفً 77، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات محدوده مسئولٌة ذات شركه 

  جنٌه  655777770777، مالها رأس لٌصبح لمالا رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 & Kadmar   International   For transport( م.م.ذ.ش)    واللوجٌستٌات الدولً للنمل إنترناشٌونال كادمار شركة -  2

logistics ( L.L.C    )تم 27217373،   تارٌخ وفً 77، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات محدوده مسئولٌة ذات شركه 

  جنٌه  655777770777، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،. محدودة مسئولٌة ذات شركة   م.م.ذ.ش والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنٌع درٌس واٌت -  1

 بالمصرٌة الكائنة(  1-7/2/19)  رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 27217373 تارٌخ وفً 68    برلم لٌدها

 السخنة العٌن - السوٌس خلٌج غرب بشمال السوٌس لمناة االلتصادٌة المنطمة - الثالث المطاع - الصٌنٌة

 سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،. محدودة مسئولٌة ذات شركة   م.م.ذ.ش والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنٌع درٌس واٌت -  2

 االحمر البحر شركة أرض  C6-1 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 27217373 تارٌخ وفً 68    برلم لٌدها

 - السخنة العٌن السوٌس خلٌج غرب بشمال السوٌس لمناة االلتصادٌة المنطمة - الثالث المطاع - للنحاس

 سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة EGYPT FANYANG TEXTILE CO., S.A.E للمنسوجات ٌانغ فان اٌجٌبت -  3

 بالمنطمة    F-07-2/ F-07-3 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 27217373 تارٌخ وفً 67    برلم لٌدها

   السوٌس محافظة - السخنة العٌن - السوٌس خلٌج غرب شمال - األلتصادٌة بالمنطمة الثالث المطاع?  كم?  التوسعٌة



 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

 تعدٌل تم 27217317 تارٌخ وفً 54    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،. مصرٌة  مساهمة شركة الصناعٌة سٌراج -  4

 و F42 و F41 و F40 و F35 ارلام لطع - السوٌس خلٌج غرب شمال - الولا الصناعى المطاع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

F43 و F44 و F45 

 وفً 79    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، محدوده مسئولٌة ذات شركة Golden Eagle CO-LTD  اٌجل جولدن -  5

 -  الثالث المطاع - االلتصادٌة بالمنطمة الكائن(  1- 1)  رلم المبنى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 27217329 تارٌخ

 السوٌس خلٌج غرب شمال

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 غرض  مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة EGYPT FANYANG TEXTILE CO., S.A.E للمنسوجات ٌانغ فان اٌجٌبت -  1

 جوانتً و كوفٌه من الجاهزة المالبس أنواع وجمٌع ، والترٌكو النسٌجٌة المنتجات)) وبٌع وحٌاكة ولص وتصنٌع أنتاج الشركة

 مالٌات أطمم من المفروشات أنواع جمٌع و ، الفراش ولوازم المطنٌة، واأللٌاف ، المنسوجة غٌر واأللمشة ، كاب وأٌس وشراب

 ((والموكٌت السجاد وحوافظ السجاد أنواع جمٌع و البطانٌة من ٌةالمنزل والمنسوجات ، سرٌر مفرش و ولحاف

 ((.المنسوجات فً المستخدمة واالكسسوارات الخفٌفة، للمنسوجات الخام المواد)) وانتاج تصنٌع كذلن*

 شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم27217373 تارٌخ وفً 67   برلم لٌدها سبك  ، النسٌجٌة للمنتجات والطباعة والصباغة-

 مساهمة

 والغٌر  مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة EGYPT FANYANG TEXTILE CO., S.A.E للمنسوجات ٌانغ فان اٌجٌبت -  2

 بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز نسٌجٌة

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مع ٌتفك بما وذلن ، خارجها أو المنطمة داخل غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو

 الالزمة والتصارٌح التراخٌص علً المسبك الحصول وبشرط األلتصادٌة للمنطمة العام والمخطط العربٌة مصر جمهورٌة داخل

 مساهمة شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم27217373 تارٌخ وفً 67   برلم لٌدها سبك  ،. األنشطة هذه لممارسة

 واحد شخص شركة ،.  المسئولٌة محدوده واحد شخص شركه El NADA Spinning & Weaving CO والنسٌج للغزل الندي -  3

 وحوافظ والسجاد وبرٌة الغٌر او ةالوبرٌ المنسوجات انواع كافة النتاج والنسٌج للغزل متكامل مصنع انشاء  المسئولٌة محدودة

 او طبٌعٌة خامات من المنتجة النمر بمختلف والغزول  والخامات الخٌوط انواع جمٌع من وذلن انواعها بجمٌع والموكٌت السجاد

 تصنٌع الجاهزة المالبس انواع جمٌع وحٌاكة ولص تصنٌع 7.   والنسٌج الغزل لصناعة الالزمة والغزول  مخلوط او صناعٌة

 جمٌع وحٌاكة ولص وتصنٌع 7 االسرة ومفارش سرٌر ومالٌات لحاف من تتضمنه وما المفروشات انواع جمٌع وحٌاكة ولص

 شخص شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم27217315 تارٌخ وفً 73   برلم لٌدها سبك  ، السجاد وحوافظ السجاد انواع

 المسئولٌة محدودة واحد

 واحد شخص شركة ،.  المسئولٌة محدوده واحد شخص شركه El NADA Spinning & Weaving CO والنسٌج للغزل الندي -  4

 الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن7 البطانٌة انواع جمٌع وحٌاكة ولص وتصنٌع 7 انواعهم بكافة والموكٌت  المسئولٌة محدودة

 من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح

 كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه

 لٌدها سبك  ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز

 المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم27217315 تارٌخ وفً 73   برلم

 ومستلزمات الخالطات تجمٌع  محدودة مسئولٌة ذات ، محدوده مسئولٌة ذات شركة Golden Eagle CO-LTD  اٌجل جولدن -  5

                                                                           7 مختلفة لصناعات مغذٌة معدنٌة أجزاء وصنع الزهر حدٌد اتمسبوك وصنع السباكة

 ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه استصدارالتراخٌص وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التى أو بأعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترن او مصلحه لها تكون

 تعدٌل تم27217329 تارٌخ وفً 79   برلم لٌدها سبك  ،.  المسبمة الهٌئه موافمه وبعد الخارج أو المنطمه فً غرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضوٌة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ZHAO , XIAOHUI خوى شٌاو جاو -  1

 55   برلم    27217321

 لالستثمار المحدودة المابضة تٌدا شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ZHAO , XIAOHUI خوى شٌاو جاو -  2

 55   برلم    27217321:  تارٌخ ،

:  تارٌخ ، االدارة مجلس عضوٌة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  HUO GINJING جٌنغ جٌن خوه -  3

 55   برلم    27217321

 ، لالستثمار المحدودة المابضة تٌدا شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  HUO GINJING جٌنغ جٌن خوه -  4

 55   برلم    27217321:  تارٌخ

    27217328:  تارٌخ ، المابضة عالم حسن شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  5

 87   برلم

                                                                                                                        م.  م 7 ش الرئٌسٌة للتنمٌة بورسعٌد شرق شركة عن ممثال  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  6

 والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل فى الحك المنتدب العضو للسٌد ٌكون



 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

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالها بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 87   برلم    27217328:  تارٌخ ، خطابات واستصدار البنكٌة الحسابات وغلك وفتح الشٌكات

 والمصارف البنون مع التعاون صور وكافة الضمان وشهادات  دبمنت عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  7

 ولصالحها الشركة بأسم وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن 7 منحها السابك البنكٌة الصالحٌات حدود فى وذلن

 أو بعض فى الغٌر تفوٌض أو توكٌل فى الحك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله

 87   برلم    27217328:  تارٌخ ، ذكر ما كل

:  تارٌخ ، المابضة عالم حسن شركة عن ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عابدٌن مصطفى الدٌن محٌى -  8

 87   برلم    27217328

.  م 7 ش الرئٌسٌة للتنمٌة بورسعٌد شرق شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عابدٌن مصطفى الدٌن محٌى -  9

 العضو للسٌد ٌكون                                                                                                                        م

 االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والغٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أغراضها وضمن الشركة بأسم التعامل فى الحك المنتدب

 وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالها بكافة الخاص والمطاع

 87   برلم    27217328:  تارٌخ ، خطابات واستصدار البنكٌة الحسابات

 البنون مع التعاون صور وكافة الضمان وشهادات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عابدٌن مصطفى الدٌن محٌى -  17

 بأسم وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن 7 منحها السابك البنكٌة الصالحٌات حدود فى وذلن والمصارف

 تفوٌض أو توكٌل فى الحك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة

 87   برلم    27217328:  تارٌخ ، ذكر ما كل أو بعض فى الغٌر

 عضو بصفتة LI DAIXIN شٌن داى لى/  والسٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  WEI GIANQING تشٌنغ جٌان وي -  11

 الحك لهم 7 التنفٌذى المدٌر بصفتة 27771757477174 لومى رلم بطالة  عبادى رضوان محمود احمد/  والسٌد ادارة مجلس

 التولٌع من فٌها بما والعمارات لالراضى الشركة الى للملكٌة النالل الكامل التصرف فى وبصفتهم نفسهم عن منفردٌن او مجتمعٌن

 وكذلن ومأمورٌاتها ومكاتبها والتوثٌك العمارى الشهر مصلحة أمام والعمارات لالراضى المشهرة والعمود النهائٌة البٌع غمود على

 55   برلم    27217331:  تارٌخ ، 7 الشأن بهذا المنوطة الجهات كافة أمام الشركة وتمثٌل المساحة مدرٌة أمام التولٌع

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    27217317:  تارٌخ ، 39  2725/  17/  27 الى ٌجدد  مصرٌة مساهمة شركة اللوجٌستٌة والخدمات للتصنٌع راٌة -  1

3 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


