
لتجارة الداخليةجهاز تنمية ا  

 

 تعديل بيانات المالك

 اسم المالك الجديد اسم المالك السابق تاريخ التسـجيل   تاريخ االشهار   الفئة رقم الطلب
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

6677700 

 

حامد الشيشي -شركه ترافكونايل كروزالينز  49/00/0992 67/06/0994 24

 شركه توصيه -وشركاه 

حامد -شركة ترافكو نايل كروز الينز 

 توصية بسيطة -الشيتى وشركاه  
 

6677700 

 

حامد الشيتى -شركة ترافكونايل كروز الينز  46/60/0990 67/60/0990 24

 طةوشركاه ش.ت.ب توصية بسي

حامد -شركة ترافكو نايل كروز الينز 

 توصية بسيطة -الشيتى وشركاه  
 

6670762 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات جى تى اس  67/04/0997 67/62/0997 00

حسام اسماعيل وشركاه شركة توصية بسيطة 

dna  ورثة المرحوم حسام صالح الدين

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –تحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب وتس

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6670760 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات ) جى تى  67/04/0997 67/62/0997 00

ركة توصية اس ( حسام اسماعيل وشركات ش

ورثة المرحوم حسام صالح الدين  dnaبسيطة 

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6670767 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات جى تى اس  42/60/0990 67/60/0992 00

حسام اسماعيل وشركاه شركة توصية بسيطة 

dna  ورثة المرحوم حسام صالح الدين

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -وشريكتهم ابناء حسام اسماعيل 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6670767 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات )جى تى  46/00/0999 67/60/0999 00

شركة توصية  -اس ( حسام اسماعيل وشركاه 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين  dnaبسيطة 

ن زغلول إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حس

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6670706 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات جى تى اس  00/04/0992 67/04/0990 00

شركاه شركة توصية بسيطة حسام اسماعيل و

dna  ورثة المرحوم حسام صالح الدين

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6000006 

 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين إسماعيل  60/60/4660 67/67/4666 49

وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول وتستحق 

 –وليد  –ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

الشركة العامة  dnaنهلة فى حصته فقط 

للتجارة والتوريدات )جى أس سى(حسام 

 اسماعيل وشركاه شركة توصية

 -ل وشريكتهم ابناء حسام اسماعي

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6000000 

 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين إسماعيل  06/60/4660 67/06/4666 49

وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول وتستحق 

 –وليد  –ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

امة الشركة الع dnaنهلة فى حصته فقط 

للتجارة والتوريدات )جى أس سى( حسام 

 شركة توصية -اسماعيل وشركاه 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6000706 

 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين إسماعيل  67/60/4666 67/60/4666 00

زغلول وتستحق وهم زوجته ناهد احمد حسن 

 –وليد  –ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

الشركة العامة  dnaنهلة فى حصته فقط 

للتجارة والتوريدات )جى أس سى( حسام 

 شركة توصية -اسماعيل وشركاه 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6420707 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات )جى تى  04/69/4600 67/60/4600 00

شركة  -حسام اسماعيل وشركاه  -اس( 

ورثة المرحوم حسام  dnaتوصية بسيطة 

صالح الدين إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد 

 -ماعيل وشريكتهم ابناء حسام اس

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة



حسن زغلول وتستحق ثمن تركته فرضا 

 نهلة فى حصته فقط –وليد  –وأوالده / إيهاب 
 

6420709 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات )جى تى  04/69/4600 67/60/4600 00

شركة توصية  -اس(حسام اسماعيل وشركاه 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين  dnaبسيطة 

د حسن زغلول إسماعيل وهم زوجته ناهد احم

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6406076 

 

الشركة العامة للتجارة والتوريدات) جى تى  06/64/4602 67/04/4600 00

شركة توصية  -اعيل وشركاه اس( حسام اسم

ورثة المرحوم حسام صالح الدين  dnaبسيطة 

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

الشركة العامه للتجارة والتوريدات 

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6490009 

 

شركة شيفلر   تكنولوجيز جى ام بى اتش اند  40/67/4600 67/60/4600 00

 RELHEEAHC كو كى جى ) 

 HREB A LSH   LONE E 

R .OL  )-  شركة ذات مسئولية محدودة 

شركة شيفلر تكنولوجيز اى جى أند كو 

 كى جى

 

6490040 

 

التوريدات ) جي تي الشركه العامه للتجاره و 47/60/4607 67/64/4600 49

شركة توصية  -اس ( حسام اسماعيل وشركاه 

ورثة المرحوم حسام صالح الدين  dnaبسيطة 

إسماعيل وهم زوجته ناهد احمد حسن زغلول 

 –وتستحق ثمن تركته فرضا وأوالده / إيهاب 

 نهلة فى حصته فقط –وليد 

 -ابناء حسام اسماعيل وشريكتهم 

دات الشركة العامه للتجارة والتوري

 )جى تى اس (شركة توصية بسيطة

 

6004427 

 

شركة شيفلر   تكنولوجيز جى ام بى اتش اند  47/60/4607 67/00/4600 00

 RELHEEAHC كو كى جى ) 

 HREB A LSH   LONE E 

R .OL  )-  شركة ذات مسئولية محدودة 

شركة شيفلر تكنولوجيز اى جى أند كو 

 كى جى

 


