
 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 

 عديل بيانات المالكت

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

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 

5213820 

 

 شركة مساهمة مصرية -خير الشام للمطاعم  80/58/2582 50/88/2583 22

 - 2مجاورة  -المشروع االمريكى  -حلوان 

 القاهرة, مصر -الدور الثانى  - 88عمارة 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم 

 -شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  15

 القاهرة, مصر -مصر الجديدة 
 

5213826 

 

 شركة مساهمة مصرية -خير الشام للمطاعم  80/58/2582 50/88/2583 35

 - 2مجاورة  -المشروع االمريكى  -حلوان 

 القاهرة, مصر -الدور الثانى  - 88عمارة 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم 

 -شارع عثمان بن عفان ميدان تريومف  15

 القاهرة, مصر -مصر الجديدة 
 

5213820 

 

 شركة مساهمة مصرية -خير الشام للمطاعم  80/58/2582 50/88/2583 23

 - 2مجاورة  -المشروع االمريكى  -حلوان 

 القاهرة, مصر -الدور الثانى  - 88عمارة 

 شركة مساهمة مصرية -أنسس للمطاعم 

 -ميدان تريومف  -ش عثمان بن عفان  15

 مصر الجديدة, مصر
 

5300000 

 

ليبيوتي النجيري  -محمود الكنج وشريكه   83/52/2581 50/50/2581 20

 شركة تضامن  -للمالبس الجاهزه  

 - 82الحى  - 80عماره رقم  - 6شقه رقم 

 مدينة العاشر من رمضان , , , , مصر

ليبيوتي النجيري  -محمود الكنج وشريكيه 

 شركة تضامن  -للمالبس الجاهزه  

وكالة عثمان بدوار العاشر من  80الوحدة رقم 

   A8  ,A2المنطقه المحصورة بين  -ضان رم

 , مصر55
 

5360022 

 

تاون  -شركة محمد عزت عبدالرحيم وشركاه  50/58/2525 50/50/2582 20

 شركة تضامن -تيم  

بالدور االول فوق البدروم  2شقة رقم 

(  عمارات 2واالرضى والميزانين بالعقار )

القاهرة,  -مدينة نصر  -طريق النصر  -رامو 

 , مصر , ,

تاون -محمد عزت عبد الرحيم وشركاة 

 شركة تضامن-جروب 

بالدور االول فوق البدروم  2شقه رقم 

( عمارات  2واالرضى والميزانين بالعقار ) 

القاهرة ,  -مدينة نصر  -طريق النصر  -رامو 

 مصر
 

5312080 

 

تاون تيم للمالبس الجاهزة واالحذيه  28/52/2528 50/51/2525 20

شركة  -راد والتصدير والتصنيع  واالستي

 تضامن مصرية 

 -عمارات رامو  2عمارة رقم  252شقة 

القاهرة, , , ,  -مدينة نصر  -طريق النصر 

 مصر

تاون -محمد عزت عبد الرحيم وشركاة 

 شركة تضامن-جروب 

بالدور االول فوق البدروم  2شقه رقم 

( عمارات  2واالرضى والميزانين بالعقار ) 

القاهرة ,  -مدينة نصر  -ق النصر طري -رامو 

 مصر
 

5312086 

 

تاون تيم للمالبس الجاهزة واالحذيه  58/53/2528 50/51/2525 30

شركة  -واالستيراد والتصدير والتصنيع  

 تضامن  مصرية 

 -عمارات رامو  2عمارة رقم  252شقة 

القاهرة, , , ,  -مدينة نصر  -طريق النصر 

 مصر

تاون -وشركاة محمد عزت عبد الرحيم 

 شركة تضامن-جروب 

بالدور االول فوق البدروم  2شقه رقم 

( عمارات  2واالرضى والميزانين بالعقار ) 

القاهرة ,  -مدينة نصر  -طريق النصر  -رامو 

 مصر
 

5312080 

 

تاون تيم للمالبس الجاهزة واالحذيه  58/53/2528 50/51/2525 20

كة شر -واالستيراد والتصدير والتصنيع  

تضامن تأسست وقائمة طبقا لقوانين جمهورية 

 مصر العربية 

 -عمارات رامو  2عمارة رقم  252شقة 

القاهرة, , , ,  -مدينة نصر  -طريق النصر 

 مصر

تاون -محمد عزت عبد الرحيم وشركاة 

 شركة تضامن-جروب 

بالدور االول فوق البدروم  2شقه رقم 

ات ( عمار 2واالرضى والميزانين بالعقار ) 

القاهرة ,  -مدينة نصر  -طريق النصر  -رامو 

 مصر

 

5312081 

 

تاون تيم للمالبس الجاهزة واالحذيه  80/53/2528 50/51/2525 30

شركة  -واالستيراد والتصدير والتصنيع  

تضامن مصرية تأسست وقائمة طبقا لقوانين 

 جمهورية مصر العربية

 -عمارات رامو  2عمارة رقم  252شقة 

القاهرة, , , ,  -مدينة نصر  -نصر طريق ال

 مصر

تاون -محمد عزت عبد الرحيم وشركاة 

 شركة تضامن-جروب 

بالدور االول فوق البدروم  2شقه رقم 

( عمارات  2واالرضى والميزانين بالعقار ) 

القاهرة ,  -مدينة نصر  -طريق النصر  -رامو 

 مصر

 


