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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  بجهة ،  عن ، 9192 برلم 21211617 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Guzal Med مٌد جوزال -  1

 السالم حً - ورضا البحري ش 15 رلم الهادي برج - علوي الخامس الدور 9 رلم شمه

 21211622 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   SMO.SOLUTIONS الكمبٌوتر لخدمات سموسلوشنز -  2

 - المدٌم عبده احمد كفر - الجوهري ش 75/  49:  بجهة ،  عن ، 9216 برلم

 فى ،لٌدت 65110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Skill Buzzer     والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم العمال بازر سكٌل -  3

 - ثروت شارع 133:  بجهة ،  عن ، 9195 برلم 21211619

 ، 9214 برلم 21211621 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الحٌوانً واالنتاج العامه للتورٌدات الهنا -  4

 السالم حً - الصالحٌن شارع 64 عمار االرضً الدور:  بجهة ،  عن

 برلم 21211614 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   U-Scape    التورٌدات و للمماوالت ٌوسكٌب -  5

 - االولً المنطمة - السالم جمعٌة تمسٌم 117 المطعة:  بجهة ،  عن ، 9196

  عن ، 9217 برلم 21211631 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   العٌسوي محمود حسن العربً سٌد دمحم -  6

 اكتوبر 24 جمعٌة( ن) بلون 5 رلم المطعة علً الممام بالعمار المسحور بالدور الكائنة الوحده:  بجهة ،

 ، 9211 برلم 21211627 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Houses   التجارة و للصناعة هاوسس -  7

 - 1 شمة - طنطا شارع 312 - السالم حً:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 9199 برلم 21211615 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكتها فرج دمحم فرج منً شركة -  8

 الغربٌة ابار السبع المحطه صوٌر ابو:  بجهة

   مالها ،رأس    ،  شركة   AIMS OIL GAS EQUIPMENT TRADING والغاز النفط معدات لتجاره اٌمس -  9

 باالسماعٌلٌة العامه الحرة المنطمة 2م 511 احةمس:  بجهة ،  عن ، 9211 برلم 21211615 فى ،لٌدت 11111110111

 ،  عن ، 9216 برلم 21211629 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والتعمٌر للبناء وانشائً معماري -  11

 الجدٌدة المصاصٌن - البحرٌة البغاده:  بجهة

 ،  عن ، 9188 برلم 21211613 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه سلٌم دمحم عبدالوهاب دمحم -  11

 االسماعٌلٌة المصاصٌن المحطة شارع اول المدٌنة مجلس مكاتب:  بجهة

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والمماوالت والحٌوانً الداجنً واالنتاج الزراعٌة للتنمٌة التمٌز -  12

 صوٌر ابو المناٌف الشرلٌة ابار السبع 255 المطعة:  بجهة ،  عن ، 9193 برلم 21211618

  عن ، 9215 برلم 21211629 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه المعداوي الدٌن عماد شركة -  13

 د بلون شرق المنطره الصناعٌه بالمنطمه 2381 بمساحه د/  6 رلم المطعه:  بجهة ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، 9213 برلم 21211621 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه دمحم السٌد سلٌمان عبدالرحمن -  14

 الجدٌده المصاصٌن - السٌد ابو:  بجهة ،  عن

 ، 9213 برلم 21211621 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه دمحم السٌد سلٌمان عبدالرحمن -  15

 الجدٌده المصاصٌن - السٌد ابو:  بجهة ،  عن

 برلم 21211612 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Organic Group للتصدٌر جروب اورجانٌن -  16

 االسماعٌلٌة استاد امام - الكوم شبٌن شارع - التطبٌمٌن برج - 4 رلم شمة - الثانً الدور:  بجهة ،  عن ، 9187

 ،  عن ، 9218 برلم 21211624 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Stone planet بالنت ستون -  17

 خلٌج شمال - عتاله توسعات الصناعٌة المنطمة المنطمة 3 رلم لطعة:  بجهة

 ،  عن ، 9218 برلم 21211624 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Stone planet بالنت ستون -  18

 خلٌج شمال - عتاله توسعات الصناعٌة المنطمة المنطمة 3 رلم لطعة:  بجهة

 برلم 21211611 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   التكنولوجٌا و للعلوم انترناشٌونال المستمبل مركز -  19

 - االسماعٌلٌه بورسعٌد طرٌك 7 ن:  بجهة ،  عن ، 9185

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   8631:  رلمب لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود حسن الدسولً لصاحبها الغذائٌه للمواد المتحده الدسولى   - 1

   السجل شطب/محو تم   21211623 تارٌخ

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  ابواللٌل موسى الحك عبد فتحى دمحم)  التجمٌل ومستحضرات الصناعٌة للمنظفات الوادى   - 2

   السجل شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى ،   8129

 ،   8129:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  اللٌل ابو موسً عبدالحك فتحً دمحم لصاحبها اللٌل ابو موسً عبدالحك فتحً دمحم   - 3

   السجل شطب/محو تم   21211628 تارٌخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تارٌخ وفً  3379 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  وهبه عوض وهبة عوض لصاحبها الدلٌمة للصناعات المصرٌة -  1

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211611
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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

 ، تارٌخ وفً  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها  الغذائٌه للصناعات النوران -  2

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها البترولٌه الخدمات و الغذائٌه للصناعات النوران -  3

  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  4649

  جنٌه

 وفً  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولٌة للخدمات اإلتحاد -  4

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ

 ، تارٌخ وفً  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها  الغذائٌه للصناعات النوران -  5

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها البترولٌه الخدمات و الغذائٌه للصناعات النوران -  6

  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  4649

  جنٌه

 وفً  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولٌة للخدمات اإلتحاد -  7

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ

 ، تارٌخ وفً  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها  الغذائٌه للصناعات النوران -  8

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها البترولٌه الخدمات و الغذائٌه للصناعات النوران -  9

  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً  4649

  جنٌه

  4649 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حمد العاطى عبد جاٌل العاطى عبد لصاحبها األبار وحفر البترولٌة للخدمات اإلتحاد -  11

  جنٌه  15111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211612 ، تارٌخ وفً

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الغنى عبد اسماعٌل دمحم لصاحبها واألستشارات للتدرٌب المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة -  11

  491110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  5855

  جنٌه

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم الغنى عبد اسماعٌل دمحم لصاحبها واألستشارات للتدرٌب المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة -  12

  491110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211614 ، تارٌخ وفً  5855

  جنٌه

 تم  21211628 ، تارٌخ وفً  6747 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حنا أمٌن حسنى ماجد لصاحبها األخشاب لتصنٌع البطل -  13

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 9186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالمطلب اسامه لصاحبها الزراعً لالستثمار فارم فامٌلً -  1

 التل االسماعٌلٌة ترعه اٌمن بر سالم حصال شارع فضة غرٌب الحاج عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

  الكبٌر

 تارٌخ وفً 8311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود على نجاح لصاحبهاابراهٌم BERO الجاهزة المالبس لصناعة بٌرو -  2

 حً-العاص بن عمرو شارع 3/ النشاط ممارسه مولع و الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211611

 - االفرنج

 تارٌخ وفً 5181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد ٌوسف مكارى فارس رٌمون لصاحبها االستثمارٌة للصناعات باور -  3

 - غصٌن عٌن - المصنع شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211617

 تارٌخ وفً 8947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل هللا عطٌه بشري ماٌكل)  لصاحبها للتصنٌع سٌكرٌت نانا -  4

 - الثانٌه الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  5

 - الصناٌع مدرسة بجوار الدٌب شافعً دمحم.د منزل - الرشٌد هارون شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  6

 طرٌك - الداخلً العدلٌة جمعٌة تمسٌم من الرابعة المنطمة - 184 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 - بلبٌس

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  7

 - تاون داون مول(  واحد باب)  علوي االول بالطابك 3 و 2 و 1 رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  8

(  واحد باب)  علوي االول بالطابك 3 و 2 و 1 رلم المحل:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 - تاون داون مول

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  9

 بجوار الدٌب شافعً دمحم.د منزل - الرشٌد هارون شارع:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 - الصناٌع مدرسة

 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  11

 من االٌسر بالجانب متر 311 مساحة علً دورٌن مبنً:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614

 العاشر- بلبٌس طرٌك - الداخلً العدلٌة جمعٌة تمسٌم من الرابعة المنطمة - 184 رلم بالمطعة - متر 1111 مساحتها البالغ المطعة

 - رمضان من

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  11

 بالطابك 3 و 2 و 1 رلم المحل:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم

 - تاون داون مول(  واحد باب)  علوي االول

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  12

 منزل - الرشٌد هارون شارع:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم

 - الصناٌع مدرسة بجوار الدٌب شافعً دمحم.د

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  13

 311 مساحة علً دورٌن مبنً:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم

 - الداخلً العدلٌة جمعٌة تمسٌم من الرابعة المنطمة - 184 رلم بالمطعة - متر 1111 مساحتها البالغ المطعة من االٌسر بالجانب متر

 - رمضان من العاشر- بلبٌس طرٌك



 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

 فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  14

:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر

 - تاون داون مول(  واحد باب)  علوي االول بالطابك 3 و 2 و 1 رلم المحل

 فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  15

:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  عنوانال تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر

 - الصناٌع مدرسة بجوار الدٌب شافعً دمحم.د منزل - الرشٌد هارون شارع

 فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  16

:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر

 من الرابعة المنطمة - 184 رلم بالمطعة - متر 1111 مساحتها البالغ المطعة من االٌسر بالجانب متر 311 مساحة علً دورٌن مبنً

 - رمضان من العاشر- بلبٌس طرٌك - الداخلً العدلٌة جمعٌة تمسٌم

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  17

 3 و 2 و 1 رلم المحل:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك

 - تاون داون مول(  واحد باب)  علوي االول بالطابك

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  18

 - الرشٌد هارون شارع:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك

 - الصناٌع مدرسة بجوار الدٌب شافعً دمحم.د منزل

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  19

 علً دورٌن مبنً:  بٌع منفذ اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ وفً 2311    برلم لٌده سبك

 جمعٌة تمسٌم من الرابعة المنطمة - 184 رلم بالمطعة - متر 1111 مساحتها البالغ المطعة من االٌسر بالجانب متر 311 حةمسا

 - رمضان من العاشر- بلبٌس طرٌك - الداخلً العدلٌة

 وفً 9197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عطٌه حماد سامٌه لصاحبتها الغذائٌه المواد حفظ و العصائر لتصنٌع طٌبه -  21

 - غرب المنطرة - الروضه 3 نمره ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211614 تارٌخ

 تارٌخ وفً 9212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمٌده عزت محمود لصاحبها البناء مواد لصناعة الشٌماء -  21

 - االسكندرٌة ش 156 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211615

 6835    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الظاهر عبد رفاعً منً لصاحبها البترولٌة الخدمات و العماري لالستثمار االمٌرة -  22

  سالم صالح العبور عمارات 7:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211621 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 9215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالعزٌز السٌد حسن لصاحبها الجوارب لتصنٌع جنى -  23

 الصناعات بمجمع( أ) نموذج 8 عنبر( 29 - 28 - 21 - 21) رلمً الوحدتٌن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211622

  االسماعٌلٌة بمدٌنة الصغٌرة

 تعدٌل تم 21211624 تارٌخ وفً 9217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم ابراهٌم عطٌه لصاحبها الند كٌان -  24

 - مصر عراٌشٌه الظاهر ش 6 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 8129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللٌل ابو موسً عبدالحك فتحً دمحم لصاحبها اللٌل ابو موسً عبدالحك فتحً دمحم -  25

 الصالحٌة - الثانٌة الصناعٌة المنطمة صغٌره صناعات 133 رلم مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ

 - الجدٌدة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( ابواللٌل موسى الحك عبد فتحى دمحم)  التجمٌل ومستحضرات الصناعٌة للمنظفات الوادى -  26

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة صغٌره صناعات 133 رلم مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 8129

 - الجدٌدة الصالحٌة -



 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

 تعدٌل تم 21211628 تارٌخ وفً 9213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخواجه خلٌل دمحم اغٌد لصاحبها روز الخٌرات -  27

  -غرب المنطره سٌناء شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 7122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى ٌوسف الدٌن سعد أحمد لصاحبها واألثاث المطابخ لصناعة مرسوم -  28

 - بورسعٌد جنوب - ج/11 رلم لطعة -C8 الصناعٌة المنطمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628 تارٌخ

 تارٌخ وفً 9212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسان دمحم كرٌم لصاحبها التجارة و للتصنٌع( GKL) ال كً جً -  29

 - الجدٌدة المصاصٌن - المعاهده ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628

 تم 21211628 تارٌخ وفً 6747    برلم لٌده سبك  ، فرد اجرت ، حنا أمٌن حسنى ماجد لصاحبها األخشاب لتصنٌع البطل -  31

 - الثانٌه الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعدٌل تم21211628 تارٌخ وفً 9213   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخواجه خلٌل دمحم اغٌد لصاحبها روز الخٌرات -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 2311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614

 نوع تعدٌل تم21211624 تارٌخ وفً 9217   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم ابراهٌم عطٌه لصاحبها الند كٌان -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 9212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسان دمحم كرٌم لصاحبها التجارة و للتصنٌع( GKL) ال كً جً -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211628

 تارٌخ وفً 9186   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمجٌد عبدالمطلب اسامه لصاحبها الزراعً لالستثمار فارم فامٌلً -  5

 استثمار: تأشٌرال وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211611

 تارٌخ وفً 2311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614

 تارٌخ وفً 2311   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614

 تارٌخ وفً 9212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمٌده عزت محمود لصاحبها البناء مواد لصناعة الشٌماء -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211615



 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

 تارٌخ وفً 9215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدالعزٌز السٌد حسن لصاحبها الجوارب لتصنٌع جنى -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211622

 وفً 9197   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم عطٌه حماد سامٌه لصاحبتها الغذائٌه المواد حفظ و العصائر لتصنٌع طٌبه -  11

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211614 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 New Masters كولدج ماسترز نٌو: الى 8116 برلم الممٌدة الشركة اسم دٌلبتع التأشٌر تم21211611:  تارٌخ فى  ،  -  1

College النجار احمد ابراهٌم دمحم وئام لصاحبها   

 دمحم شفٌك السٌد احمد لصاحبها بوي اٌس: الى 7743 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211617:  تارٌخ فى  ،  -  2

   السٌد

 المماوالت و االراضً الستصالح البساتٌن: الى 9163 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211623:  تارٌخ فى  ،  -  3

   سالم ادروٌش سالم جمعه طلب لصاحبها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   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 التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   2587:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  االراضى واستصالح الزراعٌة للتنمٌة الوشٌكة وادى   - 1

 التصفٌه مدة لانونٌا مصفٌا دمحم محمود دمحم عمر/  السٌد تعٌٌن و التصفٌه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   21211611

 التجاري السجل فً التاشٌر تارٌخ من سنه

 شطب/محو تم   21211611 تارٌخ وفى ،   8293:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  جروب ترٌتمٌنت جلوبال   - 2

   السجل

   السجل شطب/محو تم   21211615 تارٌخ وفى ،   2181:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  بوٌلر اتالنتٌن   - 3

 مسئولٌة ذات ،  New generation المجاالت كافه فً البشرٌه والكوادر الموارد وتدرٌب مٌهوتن العداد جٌنٌرٌشن نٌو   - 4

 محو امر  السجل شطب/محو تم   21211621 تارٌخ وفى ،   7176:  برلم لٌدها سبك  محدودة

 شطب/محو تم   21211623 تارٌخ وفى ،   1644:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش للنحاس االحمر البحر شركة   - 5

 زمزم الحلٌم عبد محمود دمحم/  السٌد اعتذار لبول.  2123/1/1 حتً  2121/1/1 من تبداء سنوات لثالث  التصفٌه مدة مد  السجل

 . للشركة كمصفً منه بدال السوٌدي صادق احمد احمد/  السٌد تعٌٌن و الشركه كمصفً

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 5131، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  1

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 5131، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة البٌطار إبراهٌم ٌامن -  2

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 5131، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة السورٌة البٌطار:  للشركه التجارٌه السمه 11 11 وشرٌكه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  3

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 5131، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  4

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً 5131، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌة البٌطار إبراهٌم ٌامن -  5

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 5131، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة السورٌة البٌطار:  للشركه التجارٌه السمه 11 11 وشرٌكه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  6

  جنٌه  46111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211613،   تارٌخ وفً

,  المال رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 3646، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة غندور ابراهٌم مصطفى وائل -  7

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 21211614،   تارٌخ وفً 3646، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه غندور ابراهٌم مصطفى وائل -  8

  جنٌه  111111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 3511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه حمزه كامل مصطفً -  9

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 21211621،   تارٌخ وفً 3511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شرٌكه و حمزة كامل مصطفى -  11

  جنٌه  3111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 8293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، جروب ترٌتمٌنت جلوبال -  1

 - السادات عاطف بشارع التجاري بالمول( 2) رلم محل:  الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الجواد عبد الشرنوبى دمحم إبراهٌم -  2

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه دمحم فؤاد عربى -  3

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الجواد عبد الشرنوبى دمحم إبراهٌم -  4

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول دورال: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دمحم فؤاد عربى -  5

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الجواد عبد الشرنوبى دمحم إبراهٌم -  6

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه دمحم فؤاد عربى -  7

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الجواد عبد الشرنوبى دمحم إبراهٌم -  8

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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,  العنوان تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 6481    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه دمحم فؤاد عربى -  9

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  2م1111 بمساحه علوي االول الدور: لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211618 تارٌخ وفً 3314    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والمماوالت الزراعٌة للتنمٌة بورسعٌد -  11

 المدٌنة جهاز بجوار 2 شمة االول الدور 238 عمارة 4/3 شارع الخامس التجمع ،:   الـتأشٌر وصف,  نوانالع

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 8232    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الثمٌلة للمعدات والحجاز مكة -  11

 مصطفً تماطع عبدالرحمن بشارع الكائن 16 رلم بالعمار الثانً بالدور 2 رلم مكتب:  اداري ممر اضافة ،:   الـتأشٌر وصف

 - صفوت

 تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 7671    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، التفرٌغ و الشحن و البحرٌه للخدمات اٌرٌن -  12

- الجدٌده دمٌاط - الثانً الحً مركز - الخامسه المجاوره لطعه 2 شمه/   االداري الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 . الجدٌدة دمٌاط -15 المجاورة - الثالث الحى - 5/  215 رلم لطعة( / لٌصبح) 

,  العنوان تعدٌل تم 21211611 تارٌخ وفً 7671    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، التورٌدات و لالنشاءات اٌرٌن -  13

( لٌصبح) - الجدٌده دمٌاط - الثانً الحً مركز - الخامسه المجاوره لطعه 2 شمه/   االداري الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 . الجدٌدة دمٌاط -15 المجاورة - الثالث الحى - 5/  215 رلم لطعة/ 

 ، م م ش العالمٌه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود دمحم الدٌن جمال خالد)  العالمٌة للتجارة ام ام:  اندمج -  14

- 234) ارلام المطع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة

 . رواش ابو منطمه 226 السادات جمعٌه تمسٌم(  مكرر 236-238-238

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العالمٌه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  15

 . رواش ابو منطمه 226 السادات جمعٌه تمسٌم(  مكرر 238-238-236- 234) ارلام المطع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 ، م م ش العالمٌه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود دمحم الدٌن جمال خالد)  العالمٌة للتجارة ام ام:  اندمج -  16

 رلم التجارٌه الوحده ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة

building g ًرلم المطعه ف lot5 بالمشروع thestrip الصحراوي االسكندرٌه مصر 38 الكٌلو جاردٌن سودٌن شركة فٌل اوتو - 

  زاٌد الشٌخ

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العالمٌه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  17

 سودٌن شركة فٌل اوتو thestrip بالمشروع lot5 رلم المطعه فً building g رلم التجارٌه الوحده ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  زاٌد الشٌخ - الصحراوي االسكندرٌه مصر 38 الكٌلو جاردٌن

 ، م م ش العالمٌه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود دمحم الدٌن جمال خالد)  العالمٌة للتجارة ام ام:  اندمج -  18

 منطمه 113 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة

 - الثالث بالتجمع الصناعٌه المنطمه بحً الحرفٌه الورش

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العالمٌه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  19

 - الثالث بالتجمع الصناعٌه المنطمه بحً الحرفٌه الورش منطمه 113 رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 ، م م ش العالمٌه التجارة و لصناعه جروب ام ام فى(  وشركاة محمود دمحم الدٌن جمال خالد)  العالمٌة للتجارة ام ام:  اندمج -  21

 زمام 49/117 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة

 - الزكٌه المرٌه خلف الصحراوٌه االسكندرٌه مصر 2808 بالكٌلو المدٌمه الصناعٌه المنطمه رواش ابو

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 619    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العالمٌه التجارة و للصناعه جروب أم أم -  21

 االسكندرٌه مصر 2808 بالكٌلو المدٌمه الصناعٌه المنطمه رواش ابو زمام 49/117 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - الزكٌه المرٌه خلف الصحراوٌه



 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

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  22

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌة البٌطار إبراهٌم ٌامن -  23

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، السورٌة البٌطار:  للشركه التجارٌه السمه 11 11 وشرٌكه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  24

( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  25

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌة البٌطار إبراهٌم ٌامن -  26

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، السورٌة البٌطار:  للشركه التجارٌه السمه 11 11 وشرٌكه البٌطار إبراهٌم ٌامن -  27

( ب) نموذج( ل) عنبر(  14, 13,  2,  1)  ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 5131

 -(  c2)  الصغٌرة الصناعات بمجمع

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( البنن)  بكلمة النظام هذا فً عنها ٌعبر و( مصرٌه مساهمه شركة)  السوٌس لناة بنن -  28

 بلون فً الكائن أكتوبر 6 بمدٌنه(  الحصري فرع)  افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719

 - الحصري مسجد بجوار بالزا ًبرع ابراج - اكتوبر 6 بمدٌنه المركزي بالمحور 14/1 رلم بالمطعه 3 رلم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، السوٌس لناة بنن -  29

 ابراج - اكتوبر 6 بمدٌنه المركزي بالمحور 14/1 رلم بالمطعه 3 رلم بلون فً الكائن أكتوبر 6 بمدٌنه(  الحصري فرع)  افتتاح ،

 - الحصري مسجد بجوار بالزا برعً

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( البنن)  بكلمة النظام هذا فً عنها ٌعبر و( مصرٌه مساهمه شركة)  السوٌس لناة بنن -  31

 العمار فً الكائنه نصر بمدٌنه(  عبٌد مكرم)  فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719

  - عبٌد مكرم شارع من متفرع رمضان حافظ شارع - السادسه المنطمه - 1 بلون 1 رلم

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، السوٌس لناة بنن -  31

 من متفرع رمضان حافظ شارع - السادسه المنطمه - 1 بلون 1 رلم العمار فً الكائنه نصر بمدٌنه(  عبٌد مكرم)  فرع افتتاح ،

  - عبٌد مكرم شارع

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( البنن)  بكلمة النظام هذا فً عنها ٌعبر و( مصرٌه مساهمه شركة)  السوٌس لناة بنن -  32

 بالعنوان االسماعٌلٌه بمدٌنه(  زاٌد الشٌخ)  فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719

 - الحدٌد السكه غرب - زاٌد الشٌخ بمنطمه السوٌس لناه هٌئه عمارات - 691 عماره فً الكائن

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، السوٌس لناة بنن -  33

 - زاٌد الشٌخ بمنطمه السوٌس لناه هٌئه عمارات - 691 عماره فً الكائن بالعنوان االسماعٌلٌه بمدٌنه(  زاٌد الشٌخ)  فرع افتتاح ،

 - الحدٌد السكه غرب

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( البنن)  بكلمة النظام هذا فً عنها ٌعبر و( مصرٌه مساهمه شركة)  السوٌس لناة بنن -  34

 كوبري شارع 6 رلم فً الكائن بالعنوان(  لنا)  فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719

 - العمٌد برج - العام لنا مستشفً امام الرئٌسً دندره

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، السوٌس لناة بنن -  35

 - العمٌد برج - العام لنا مستشفً امام الرئٌسً دندره كوبري شارع 6 رلم فً الكائن بالعنوان(  لنا)  فرع افتتاح ،



 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

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( البنن)  بكلمة النظام هذا فً عنها ٌعبر و( مصرٌه مساهمه شركة)  السوٌس لناة بنن -  36

 طرٌك فً الكائن بالعنوان(  سماش نادي)  فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719

  - الماهره مطار نوفٌتٌل فندق خلف المطار منطمه - المطار

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 9719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، السوٌس لناة بنن -  37

  - الماهره مطار نوفٌتٌل فندق خلف المطار منطمه - المطار طرٌك فً الكائن بالعنوان(  سماش نادي)  فرع افتتاح ،

 تعدٌل تم 21211613 تارٌخ وفً 4421    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، jet  express اكسبرٌس جٌت -  38

 - اكتوبر ثان - انفٌنتً بمول - الكفراوي بجوار A/29 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 2832    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م. م. ش الطالة لتكنولوجٌا الهندسٌة -  39

( 2م 31266071) بمساحة ومتخلالتها رمضان من العاشر مدٌنة غرب A1 الصناعٌة المنطمة 11 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف, 

 (  2م 99741071)الخصم بعد االجمالٌة المساحة لتصبح

 تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 2832    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الطالة لتكنولوجٌا الهندسٌة اتالنتٌن -  41

 بمساحة ومتخلالتها رمضان من العاشر مدٌنة غرب A1 الصناعٌة المنطمة 11 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 (  2م 99741071)الخصم بعد االجمالٌة المساحة لتصبح( 2م 31266071)

 تعدٌل تم 21211617 تارٌخ وفً 1671    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، خاصة حره منطمه م م ش جٌنز سوشال -  41

 عصفور سوٌمة 1 رلم العمار:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211621 تارٌخ وفً 3679    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العمرانٌة التنمٌة و للتطوٌر الجدٌدة االسماعٌلٌة -  42

 -12 الكٌلو- الصحراوى االسماعٌلٌة السوٌس طرٌك - سرابٌوم لثانًا الدور االداره مبنً ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 - فاٌد مركز

 تم 21211624 تارٌخ وفً 3716    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، Code95.com االنترنت لتكنولوجٌا المصرٌة -  43

 -( أ/32) رلم االرض لطعة علً الممام العمار من العلوي الرابع و الثالث بالدورٌن 7,  6,  5 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 - الدائري الطرٌك - المزادات ارض

 تارٌخ وفً 4721    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،(  اٌجٌبت مارٌن ٌوناٌتد) المالحٌه للتوكٌالت المتحده الشركه -  44

 الثالث بالدور 5 رلم الوحده -: الكائن بالعنوان للشركة اداري فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211628

 - سفاجا - االسكندرٌه بنن شمال فراغات تمسٌم علوي

 شركة ،( م.م.ش)   SEAGATE EXPRESS FOR SHIPPING AGENCIES ESC المالحٌة للتوكٌالت أكسبرس جٌت سى -  45

 شارع تنظٌم 6 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان دٌلتع تم 21211629 تارٌخ وفً 7166    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة

 - الخامس الدور 512 رلم شمه العطارٌن لسم - الشهداء شارع من متفرع راشد جمال بحري اللواء

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211615 تارٌخ وفً 3442   برلم لٌدها سبك ، شرٌكه و حمود احمد سٌد دمحم الهادى حمود شركة -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البٌطار إبراهٌم ٌامن: الى 5131 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشرٌكٌه

 البٌطار إبراهٌم ٌامن: الى 5131 برلم الممٌدة الشركة سما بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211613:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشرٌكٌه

 حمزه كامل مصطفً: الى 3511 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشرٌكٌه

 و لالستثمار حابى: الى 9146 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  21211627:  تارٌخ فى  ،  -  4

 الرٌاضً التسوٌك

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   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

 

 5988   برلم    21211621:  تارٌخ ، التصرف من منع الٌوجد االتصاالت لشبكات الكان5317   -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، 931  2126/15/21 حتى سارى  جوده كامل أحمد دمحم لصاحبها الكهربائٌة واألجهزة األدوات لتصنٌع إكسبرٌس -  1

 6582   برلم    21211612

    21211612:  تارٌخ ، 922  2125/17/19 حتى سارى  الصواف صالح احمد محمود لصاحبها االثاث لمنتجات الصواف -  2

 3681   برلم

:  تارٌخ ، 931  2126/16/13 ىحت سارى  شحاته هللا جاب شنودة أشرف لصاحبها والبالستٌكٌة الخفٌفة األحذٌة لتصنٌع سما -  3

 6618   برلم    21211613

   برلم    21211616:  تارٌخ ، 945  2126/15/11 حتى سارى  اسماعٌل الحفٌظ عبد شرٌف لصاحبها للتصنٌع اكتٌف -  4

865 

    21211613:  تارٌخ ، 971  2125/11/21 حتى سارى  عامر شحاته حماد سوٌلم لصاحبها العمارى لالستثمار الذهبٌه -  5

 6131   برلم

 تارٌخ ، 974  2121/18/29 حتى سارى  جمعه سالمه ٌوسف لصاحبها المستصلحه االراضى الستزراع الشباب ابو مزرعه -  6

 1198   برلم    21211613: 

 987   برلم    21211616:  تارٌخ ، 1124  2126/17/12 حتى سارى  دون بابونٌج لصاحبها نٌتنج كورٌا مصر -  7

 تارٌخ ، 1147  2126/14/12 حتى سارى  مسعود السٌد عبدالسالم رفمً لصاحبها البضائع نمل و النباتٌه للزٌوت مسعود ال -  8

 6549   برلم    21211621: 

:  تارٌخ ، 1147  2126/14/12 حتى سارى  مسعود السٌد السالم عبد رفمى لصاحبها النباتٌة للزٌوت مسعود آل -  9

 6549   برلم    21211621

 تارٌخ ، 1168  2126/15/14 حتى سارى  الماضى دمحم مصلحى هللا عبد الدٌن عالء لصاحبها البالستٌن لصناعات الماضى -  11

 4198   برلم    21211623: 

:  تارٌخ ، 1162  2125/12/15 حتى سارى  احمد الفتاح عبد صابر لصاحبها المضلع الكرتون لصناعة بان الٌونس -  11

 679   برلم    21211623

    21211628:  تارٌخ ، 1198  2126/15/27 حتى سارى  هللا عبد احمد دمحم على لصاحبها المعدنٌة للصناعات المصرٌة -  12

 913   برلم

    21211628:  تارٌخ ، 1188  2125/14/11 حتى سارى  بدران احمد دمحم راجح لصاحبها النسٌج لصناعه ترٌكوتكس -  13

 83   برلم

   برلم    21211629:  تارٌخ ، 1112  2126/16/21 حتى سارى  السٌد دمحم عبدالوهاب ابراهٌم لصاحبها للصلب الشرق -  14

954 



 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

 3536   برلم    21211629:  تارٌخ ، 1111  2121/15/22 حتى سارى  اسماعٌل ابراهٌم حاتم لمٌاء -  15

 3536   برلم    21211629:  تارٌخ ، 1112  2125/15/22 حتى سارى  اسماعٌل ابراهٌم حاتم لمٌاء -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2124/16/19 حتى سارى  االراضى استصالح و الزراعٌة للتنمٌة المستمبل نجوم -  1

2924 

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكتة سٌد حسٌن سٌد الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر -  2

 671   برلم    21211611

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكٌة ابراهٌم شولى اٌمن الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر شركة -  3

 671   برلم    21211611: 

 و هللا ضٌف دمحم توفٌك برٌمع و فهٌم منسى ماهر( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  4

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  شركاهما

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  تضامن( شرٌكٌه و سٌد حسٌن سٌد)  ٌةالطب المستلزمات و للكٌماٌات اوربا مصر -  5

 671   برلم    21211611

 حتى سارى  شركاه و الشنطى دمحم ٌوسف اسامة( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  6

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكتة سٌد حسٌن سٌد الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر -  7

 671   برلم    21211611

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكٌة ابراهٌم شولى اٌمن الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر شركة -  8

 671   برلم    21211611: 

 و هللا ضٌف دمحم توفٌك برٌمع و فهٌم منسى ماهر( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  9

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  شركاهما

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  تضامن( شرٌكٌه و سٌد حسٌن سٌد)  بٌةالط المستلزمات و للكٌماٌات اوربا مصر -  11

 671   برلم    21211611: 

 حتى سارى  شركاه و الشنطى دمحم ٌوسف اسامة( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  11

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكتة سٌد حسٌن سٌد الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر -  12

 671   برلم    21211611

 ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكٌة ابراهٌم شولى اٌمن الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر شركة -  13

 671   برلم    21211611:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و هللا ضٌف دمحم توفٌك برٌمع و فهٌم منسى ماهر( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  14

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  شركاهما

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  تضامن( شرٌكٌه و سٌد حسٌن سٌد)  الطبٌة المستلزمات و للكٌماٌات اوربا مصر -  15

 671   برلم    21211611: 

 حتى سارى  شركاه و الشنطى دمحم ٌوسف اسامة( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  16

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكتة سٌد حسٌن سٌد الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر -  17

 671   برلم    21211611

 ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكٌة ابراهٌم شولى اٌمن الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر شركة -  18

 671   مبرل    21211611:  تارٌخ

 و هللا ضٌف دمحم توفٌك برٌمع و فهٌم منسى ماهر( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  19

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  شركاهما

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  تضامن( شرٌكٌه و سٌد حسٌن سٌد)  الطبٌة المستلزمات و للكٌماٌات اوربا مصر -  21

 671   برلم    21211611: 

 حتى سارى  شركاه و الشنطى دمحم ٌوسف اسامة( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  21

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29

:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكتة سٌد حسٌن سٌد الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر -  22

 671   برلم    21211611

 ، 914  2125/11/29 حتى سارى  وشرٌكٌة ابراهٌم شولى اٌمن الطبٌة والمستلزمات للكٌماوٌات اوروبا مصر شركة -  23

 671   برلم    21211611:  تارٌخ

 و هللا ضٌف دمحم توفٌك برٌمع و فهٌم منسى ماهر( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  24

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  شركاهما

 تارٌخ ، 914  2125/11/29 حتى سارى  تضامن( شرٌكٌه و سٌد حسٌن سٌد)  الطبٌة المستلزمات و للكٌماٌات اوربا مصر -  25

 671   برلم    21211611: 

 حتى سارى  شركاه و الشنطى دمحم ٌوسف اسامة( I.M.T.C) امتن - المعادن لتكنولوجٌا العالمٌه:  الى التجارى االسم تعدٌل -  26

 671   برلم    21211611:  تارٌخ ، 914  2125/11/29

 6191   برلم    21211611:  تارٌخ ، 917  2125/16/16 حتى سارى  وشرٌكته البسٌونى أحمد السٌد السٌد -  27

 551   برلم    21211611:  تارٌخ ، 915  2125/18/14 حتى سارى  وشرٌكته احمد عطٌة احمد دمحم شركة -  28

 551   برلم    21211611:  تارٌخ ، 915  2125/18/14 حتى سارى  شركاه و البرمبالى عبده مصباح فوزى -  29

 768   برلم    21211612:  تارٌخ ، 921  2126/16/12 حتى سارى  سٌستمز  مٌداٌست داو -  31

 21358   برلم    21211612:  تارٌخ ، 927  2124/19/27 حتى سارى  االسكان و التعمٌر بنن -  31

:  تارٌخ ، 941  2118/18/26 حتى سارى  الخاصه - لحرةا المناطك بنظام(  SONKER) السفن لتموٌن  سونكر شركة -  32

 355251   برلم    21211616



 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


