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 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  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  عن ، 2265 برلم 25215615 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركائها سامً صابر بطرس رٌنٌة -  1

 ـ االستثمارٌة المنطمة ـ المتوسطة و الصغٌرة الصناعات مجمع ـ(  د)  نموذج ـ(  15 ، 9 ، 8)  أرلام الصناعٌة الوحدات:  بجهة ،

:  بجهة ،  عن ، 2316 برلم 25215629 فى ،لٌدت 11545550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه فراج أحمد عرفه -  2

 بالوسطانً الزراعً واالئتمان التنمٌه بنن امام_  الوسطانً

 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس    ،  شركة   Modern Aadmey Scince الحدٌثة الدولٌة العلوم اكادٌمٌة -  3

 - الحدٌد كوبري امام-رمضان من العاشر ش:  بجهة ،  عن ، 2353 برلم 25215624

 ،  عن ، 2259 برلم 25215659 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه فوده علً حمدي رامً -  4

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ األول الحً ـ الثالثة المجاورة ـ الخطاب بن عمر  ش ـ(   56/ 21)  عةالمط:  بجهة

 ،  عن ، 2354 برلم 25215624 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه ابوزٌنه على جابر عاطف -  5

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ  األمناء مسجد خلف -  الثانى الحى مركز:  بجهة

 ،  عن ، 2241 برلم 25215651 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه علً بدران علً على -  6

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ الثالث الحى -( 18)  المجاورة  -(  18 -127-3)   رلم المطعة:  بجهة

 2293 برلم 25215621 فى ،لٌدت 35555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه عكاشه السمٌع عبد ابراهٌم محمود -  7

 ثالثة مرحلة( ه) بلون( 5-8) رلم االرض لطعتٌن - الثالثة المرحلة - بجمصة الصناعٌة المنطمة:  بجهة ،  عن ،

 2293 برلم 25215621 فى ،لٌدت 35555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه عكاشه السمٌع عبد ابراهٌم محمود -  8

 - زٌزٌنٌا - العطار ابراهٌم شارع 12:  بجهة ،  عن ،

 بجهة ،  عن ، 2251 برلم 25215657 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه على خلٌفه على هٌثم -  9

 - مارٌةاالستث المنطمة ـ  والمتوسطة الصغٌرة الصناعات مجمع -(   د)  نموذج  -(   16)   رلم الصناعٌة الوحدة: 

 15555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   BEST HEALTH FOR MEDICAL SERVICES الطبٌة للخدمات هٌلث بست -  15

  ثانً  لسم ـ الشناوي مأمون  شارع من  متفرع المحكمة ش ـ  2 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 2279 برلم 25215615 فى ،لٌدت

 ـ المنصورة

 بجهة ،  عن ، 2255 برلم 25215657 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه على العدل دمحم احمد -  11

 - االستثمارٌة المنطمة - والمتوسطة الصغٌرة الصناعات مجمع -(   أ)  نموذج ـ(  31)  رلم الصناعٌة الوحدة: 

 ، 2315 برلم 25215629 فى ،لٌدت 11545550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه النبً عبد عطٌة هللا عبد سعد -  12

 - المبلٌه الفمهاء - عبدالسمٌع كمال علً فاروق منزل:  بجهة ،  عن
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  عن ، 2271 برلم 25215613 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتها فوده سلٌمان جمال نورهان -  13

 - الدراسات - نافع أحمد ش 5:  بجهة ،

 ،  عن ، 2291 برلم 25215625 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   AGYAD لالستثمار الخٌر أجٌاد -  14

 ـ البلد اول الرحمن عبد منشاه لرٌه:  بالعنوان فرع افتتاح:  بجهة

 ،  عن ، 2291 برلم 25215625 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   AGYAD لالستثمار الخٌر أجٌاد -  15

 ـ البلد اول الرحمن عبد منشاه بمرٌه  مصنع: بالعنوان فرع افتتاح:  بجهة

 ،  عن ، 2291 برلم 25215625 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   AGYAD لالستثمار الخٌر أجٌاد -  16

 - المدٌم االتوبٌس- فراج برج االفغانى الدٌن جمال شارع 58:  بجهة

 ، 2285 برلم 25215617 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   Food Discovery   دٌسكفري فود -  17

 - العلوم كلٌه امام - الجمهورٌة ش - طوق ابو برج:  بجهة ،  عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   2213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها  االلومنٌوم لصناعه العاٌدي طٌبه   - 1

 اخري محافظه الً ارئٌسى المحل نمل بسبب محو امر  السجل شطب/محو تم   25215656 تارٌخ وفى

 تارٌخ وفى ،   2213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها العاٌدي طٌبه   - 2

 اخري محافظه الً ارئٌسى المحل نمل بسبب محو امر  السجل شطب/محو تم   25215656

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونى صادق حسنى دمحم لصاحبها والصباغة للنسٌج البسٌونى صادق حسنى دمحم منشأة -  1

 األولى بالمرحلة ـ(  A)  بلون ـ(  35)  رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 2244

 ـ بجمصه الصناعٌة بالمنطمة

  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم سعٌد السٌد ابراهٌم/ لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنٌع اسماعٌل دمحم سعٌد السٌد ابراهٌم منشاة -  2

 -( و) بلون -( 1/  3) رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215653 تارٌخ وفً 2246    برلم لٌده سبك

  - بجمصه الصناعٌه بالمنطمه الثالثه بالمرحله

 وفً 2213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها  االلومنٌوم لصناعه العاٌدي طٌبه -  3

 التجمع - االكادٌمٌه جنوب شارع -( 35) رلم بالعمار اداري مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ

 المٌد ٌمحً وبذلن                - الخامس

 تم 25215656 تارٌخ وفً 2213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها العاٌدي طٌبه -  4

                - الخامس التجمع - االكادٌمٌه جنوب شارع -( 35) رلم بالعمار اداري مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 المٌد ٌمحً وبذلن

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً احمد الرازق عبد مجدي لصاحبها الكهربائٌة واالدوات الساعات وتجمٌع لتصنٌع المصرٌة -  5

)  العروبة ش 75 ـ المتولً دمحم إبراهٌم منً/ بملن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 2256    برلم

  ـ رومً مٌت ـ(  ب

 سبك  ، فرد تاجر ،( عبدالحافظ ابراهٌم جالل عبدالعزٌز شرٌف) لصاحبها S.Y.F Trading Hub هب ترٌدنج اف.واي.اس -  6

 ـ الثانى بالدور(  S 41 ـ 169)  رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 1856    برلم لٌده

  ـ التاسعه المرحله ـ افنٌو الرحاب التجارى المركز

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اوغلو غازى عمر لصاحبها OG Wood Industries الخشبٌة للصناعات جى او منشأة -  7

 المنطمة ـ لطونٌل بجوار ـ(  5)  عمارة ـ(  4)  مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 2266

  ـ الجدٌدة دمٌاط ـ المركزٌة

 تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 2285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الغرٌب دمحم دمحم لصاحبها EL NILE النٌل -  8

  ـ العصافرة بمدٌنه الصناعى المجمع ـ(  ج)  نموذج ـ(  15)  عنبر ـ(  278 ، 271)  أرلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضً الخٌر أبو فتحى خالد مجدي لصاحبها المماوالت و االراضى الستصالح الفٌروز -  9

  ـ بارٌس سنتر بجوار ـ لدره كفر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215617 تارٌخ وفً 2287

 وفً 2295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها  االلومنٌوم لصناعه العاٌدي طٌبه -  15

 12 والوحدة(  ب)  نموذج 45,  39,  38,  37 ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ

 غمر بمٌت االستثمارٌة بالمنطمة والمتوسطة الصغٌرة الصناعات مجمع(  ج)  نموذج المالحمة

 ، العزٌز عبد البالً عبد المحسن عبد حماده لصاحبها البالستٌن لتصنٌع العزٌز عبد البالً عبد المحسن عبد حماده منشأه -  11

-(49-48-47)ارلام المطع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215622 تارٌخ وفً 2296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر

 -بجمصه الصناعٌه بالمنطمه الثانٌه بالمرحله-(د) بلون

 25215627 تارٌخ وفً 2355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح الغرٌب دمحم عمرو لصاحبها بلس مزاٌا منشأة -  12

 بلطٌم ـ االهلً البنن امام ـ الناصر عبد جمال ش ـ( 5)  شمة ـ الرابع الدور ـ(  14)  عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  ـ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطراوى فؤاد هارون عبدهللا لصاحبها  Milano Homez العمارى لالستثمار هومز مٌالنو -  13

 - المدٌنه مجلس امام - سالم سٌدى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215629 تارٌخ وفً 2318

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البسٌونى صادق حسنى دمحم لصاحبها والصباغة للنسٌج البسٌونى صادق حسنى دمحم منشأة -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215652 تارٌخ وفً 2244

  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم سعٌد السٌد ابراهٌم/ لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنٌع اسماعٌل دمحم سعٌد السٌد ابراهٌم منشاة -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215653 تارٌخ وفً 2246   برلم لٌده سبك

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً احمد الرازق عبد مجدي لصاحبها الكهربائٌة واالدوات الساعات وتجمٌع لتصنٌع المصرٌة -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215659 تارٌخ وفً 2256   برلم

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اوغلو غازى عمر لصاحبها OG Wood Industries الخشبٌة للصناعات جى او منشأة -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 2266

 نوع تعدٌل تم25215615 تارٌخ وفً 2285   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد الغرٌب دمحم دمحم لصاحبها EL NILE النٌل -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضً الخٌر أبو فتحى خالد مجدي لصاحبها المماوالت و االراضى الستصالح الفٌروز -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215617 تارٌخ وفً 2287

 تاجر ، العزٌز عبد البالً عبد المحسن عبد حماده لصاحبها البالستٌن لتصنٌع العزٌز عبد البالً عبد المحسن عبد حماده منشأه -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ وفً 2296   برلم لٌده سبك  ، فرد

 وفً 2295   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها  االلومنٌوم لصناعه العاٌدي طٌبه -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215622 تارٌخ

 تم25215627 تارٌخ وفً 2355   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح صالح الغرٌب دمحم عمرو لصاحبها بلس مزاٌا منشأة -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطراوى فؤاد هارون عبدهللا لصاحبها  Milano Homez العمارى لالستثمار هومز مٌالنو -  15

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215629 تارٌخ وفً 2318

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  االلومنٌوم لصناعه العاٌدي طٌبه: الى 2213 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215656:  تارٌخ فى  ،  -  1

   عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   1376:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  العمومٌة التورٌدات و العامة للمماوالت المٌدان   - 1

 للشركه مصفٌه ناشد مهنً سمٌر ملكه/  االستاذه وتعٌٌن التصفٌه تحت الشركه وضع تم  السجل شطب/محو تم   25215615

 Bio farm investment                                                       المستدامه الزراعٌة والتنمٌة لإلستثمار بٌوفارم   - 2

and sustainable agricultural development  ، 25215613 تارٌخ وفى ،   1955:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة   

 اخرى محافظه الى الشركه ممر لنمل محو أمر  السجل شطب/محو تم



 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

 ،   558:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Future Vision For Schools المدارس وإدارة إلنشاء فٌچن فٌوتشر   - 3

 مصفً - مصطفً دمحم وحٌد دمحم/ االستاذ وتعٌٌن  التصفٌة تحت الشركة وضع مت  السجل شطب/محو تم   25215616 تارٌخ وفى

 للشركة

   25215621 تارٌخ وفى ،   1142:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  التجارٌه والتوكٌالت والتوزٌع للتجارة بشاٌر   - 4

 للشركة مصفى فلفل دمحم المادر عبد فرج ابراهٌم/  السٌد تعٌٌن تم و التصفٌة تحت  الشركة وضع تم  السجل شطب/محو تم

 تم   25215635 تارٌخ وفى ،   1979:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  والرٌاضً الصحً للتأهٌل الجزار عطٌة   - 5

 عطٌه/  السٌد وتعٌٌن التجارى، السجل فً التأشٌر تارٌخ من تبدأ سنه لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو

 للشركة مصفً  الجزار إبراهٌم بدٌر حمدى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 25215615،   تارٌخ وفً 1222، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته الشربٌنى ٌوسف فاروق هشام -  1

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 25215615،   تارٌخ وفً 1222، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاه و الشربٌنً ٌوسف فاروق هشام -  2

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 25215625،   تارٌخ وفً 2295، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات موسً محمود عبدالوهاب شرفوا دمحم شركه -  3

  جنٌه  65555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 25215625،   تارٌخ وفً 2295، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات المتطوره الغذائٌه للصناعات دمٌاط -  4

  جنٌه  65555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 25215625،   تارٌخ وفً 2295، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة موسً محمود عبدالوهاب واشرف دمحم شركه -  5

  جنٌه  65555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم 25215625،   تارٌخ وفً 2295، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة المتطوره الغذائٌه للصناعات دمٌاط -  6

  جنٌه  65555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 1873    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه فرحات دمحم االتربى السٌد سعد -  1

  ـ البصراط لرٌة - فرحات دمحم االتربً السٌد سعد بملن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215651 تارٌخ وفً 1873    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه فرحات دمحم االتربً السٌد سعد -  2

  ـ البصراط لرٌة - فرحات دمحم االتربً السٌد سعد بملن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

 تعدٌل تم 25215652 تارٌخ وفً 1358    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Elgamal Pharm فارم الجمل -  3

  -  حماد اوالد مسجد امام الجدٌد المحاكم مجمع خلف عمر الفاروق شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 552    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، Pioneers international school      المدارس وإدارة إلنشاء الرواد -  4

- الشٌخ كفر مدٌنة كردون - مربع متر( 7125) مساحة الهواشم حوض ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ

 (للغات الخاصة الرواد مدرسة)  - الشٌخ كفر غرب حى دسوق طرٌك

 العنوان تعدٌل تم 25215656 تارٌخ وفً 552    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( تعدٌل)المدارس وإدارة إلنشاء الرواد -  5

 - الشٌخ كفر غرب حى دسوق طرٌك- الشٌخ كفر مدٌنة كردون - مربع متر( 7125) مساحة الهواشم حوض ،:   الـتأشٌر وصف, 

 (للغات الخاصة الرواد مدرسة) 

 تارٌخ وفً 442    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، icon  technology solutions التكنولوجٌه للحلول اٌكون -  6

(  3)  رلم شمه - عارف السالم عبد شارع من المطافى شارع - 2 الدالى برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215658

 - العاشر بالدور خلفٌه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 1677    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الكٌان مستشفً -  7

  الجدٌدة دمٌاط - السادس الحى -(  32) المجاورة - الوطن بٌت خدمات بمنطمة -( 2) رلم لطعة ، :  الـتأشٌر

 لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، NOUR HARVEST االراضً واستزراع واستصالح الزراعٌه للتنمٌه هارفست نور -  8

  ـ 5 لرٌه ناحٌة الوالعة المؤجرة المزرعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ وفً 1615    برلم

 وفً 1264    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Smart Trade التجارٌة والتوكٌالت والتوزٌع للتجارة ترٌد سمارت -  9

  - الشٌخ كفر اول العامة الضرائب تمسٌم -( 11) رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215659 تارٌخ

 Bio farm investment                                                       المستدامه الزراعٌة والتنمٌة لإلستثمار بٌوفارم -  15

and sustainable agricultural development ، تم 25215613 تارٌخ وفً 1955    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 (المٌد ٌمحى وبذلن) - حمزه سهل شارع من متفرع - الثانى رمسٌس شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان ٌلتعد

 تعدٌل تم 25215614 تارٌخ وفً 1272    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه عبده سلٌمان عوض عبدالعزٌز -  11

  - انجاق محله- الولف عزبه- زٌدان سعد بملن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 1866    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Egypt Logistics For Trading للتجارة لوجٌستٌن اٌجٌبت -  12

  ـ الجمل سامٌة تمسٌم ـ مكة جوهرة برج ـ الثانى الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ

,  العنوان تعدٌل تم 25215615 تارٌخ وفً 1988    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Abaya أحمر وللب عباٌة -  13

  ـ جٌهان شارع ـ بالزا الجامعه التجارى مركز ـ(  97)  رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 726    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، New Power والزراعٌة الصلبة المخلفات لتدوٌر باور نٌو -  14

  ـ النصر مسجد امام ـ البٌاع برج ـ الجٌش ش 18 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215615

 تارٌخ وفً 1661    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، المعلومات لتكنولوجٌا الشبكه أوامر شركة -  15

 الدور - السوسن برج - المحاكم بمجمع العرب عز ش:  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624

 - B1V شمه B عماره - االدارى

 تارٌخ وفً 1661    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، المعلومات لتكنولوجٌا الشبكه أوامر شركة -  16

 اول لسم - الدٌن حب ش- 3 رلم بالعمار 158 شمه:  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215624

  - علوى الثامن الدور - نصر مدٌنة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 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  

 

 

 

 

 


