
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 تعديل بيانات المالك

 المالك الجديد بيانات  المالك السابق بيانات جيل  تاريخ التسـ تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

3600300 

 

حسين فايق  -مصر أمريكا للتنمية ش.م.م  20/30/6322 30/36/6322 00

 شركة مساهمة مصرية -صالح صبور 

أ شارع البحر ، كورنيش النيل ، أركاديا  4، 4

 ، الدور الثامن ، بوالق ، القاهرة , مصر

 سواحل لالستثمار العقارى  

القطاع الثانى ، مركز المدينة ، القاهرة  693

 التجمع الخامس ، القاهرة ., مصر -ديدة الج

 

3600300 

 

حسين فايق  -مصر أمريكا للتنمية ش.م.م  20/30/6322 30/36/6322 00

 شركة مساهمة مصرية -صالح صبور 

أ شارع البحر ، كورنيش النيل ، أركاديا  4، 4

 ، الدور الثامن ، بوالق ، القاهرة , مصر

 سواحل لالستثمار العقارى  

قطاع الثانى ، مركز المدينة ، القاهرة ال 693

 التجمع الخامس ، القاهرة ., مصر -الجديدة 

 

3600300 

 

حسين فايق  -مصر أمريكا للتنمية ش.م.م  20/30/6322 30/36/6322 46

 شركة مساهمة مصرية -صالح صبور 

أ شارع البحر ، كورنيش النيل ، أركاديا  4، 4

 ة , مصر، الدور الثامن ، بوالق ، القاهر

 سواحل لالستثمار العقارى  

القطاع الثانى ، مركز المدينة ، القاهرة  693

 التجمع الخامس ، القاهرة ., مصر -الجديدة 

 

3046900 

 

 -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها  24/30/6320 30/30/6320 02

 توصية بسيطة 

شارع ابن سيناء عمارة الحاج صبحى بملك / 

مركز كوم حمادة  -د الجليل عبد القادر ثريا عب

 البحيرة , , , , مصر -

السالم  -ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها 

الدوليه لالستيراد والتصدير وانتاج وتجارة 

 تقاوى ومبيدات واسمدة ومخصبات زراعيه .

منشية الصيرفى طريق االسكندريه القاهرة 

بملك / احمد صبحى عطيه  -الزراعى 

البحيرة .,  -ر مركز ايتاى البارود  منصو

 مصر
 

3046900 

 

 -شركة ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها  24/30/6320 30/30/6320 00

 شركة توصية بسيطة 

شارع ابن سيناء عمارة الحاج صبحى بملك / 

مركز كوم حمادة  -ثريا عبد الجليل عبد القادر 

 البحيرة , , , , مصر -

السالم  -عبد القادر وشركاها  ثريا عبد الجليل

الدوليه لالستيراد والتصدير وانتاج وتجارة 

 تقاوى ومبيدات واسمدة ومخصبات زراعيه .

منشية الصيرفى طريق االسكندريه القاهرة 

بملك / احمد صبحى عطيه  -الزراعى 

البحيرة .,  -منصور مركز ايتاى البارود  

 مصر
 

3040000 

 

ثريا عبد الجليل عبد الجليل عبد القادر  60/30/6320 30/34/6320 2

 شركة نوصية بسيطة -وشركاها 

شارع ابن سيناء عمارة الحاج صبحي بملك 

ثريا عبد الجليل عبد القادر مركز كوم حمادة 

 البحيرة , , , , مصر

السالم  -ثريا عبد الجليل عبد القادر وشركاها 

الدوليه لالستيراد والتصدير وانتاج وتجارة 

 ومبيدات واسمدة ومخصبات زراعيه .تقاوى 

منشية الصيرفى طريق االسكندريه القاهرة 

بملك / احمد صبحى عطيه  -الزراعى 

البحيرة .,  -منصور مركز ايتاى البارود  

 مصر

 


