
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ابرٌل شهر جمصة استثمار جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق حامد دمحم محمود لصاحبها الغاز وافران المعادن لتشكٌل مرزوق حامد دمحم محمود منشاة -  1

 احكام مراعاة مع الغاز وافران المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة عن 1321 برلم 21211423 فى لٌد ، 111111.111

 -( 3) رلم المطعه - الصناعٌة المنطمة:  بجهة ، الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات نالموانٌ

جمصه - الرابعه المرحلة -( ج) بلون  - 

البترولٌة للخدمات الدولٌه بتروبروجكت -  2                                                                            PETROPROJECT 

INTERNATIONAL FORPETROLIOUMSERVIECES  ، 21211422 فى لٌد ، 111111.111  ، ماله رأس ، فرد تاجر 

 صٌانة- وتنشٌطها البترول ابار صٌانة:  وتشمل واالستكشاف الحفر لعملٌات المسانده البترولٌة الخدمات تمدٌم عن 1312 برلم

 المكمله المدنٌة االعمال - البترول الغراض الالزمة العمٌمة غٌر واالبار المٌاه ابار حفر- البترولٌة والمضخات الحفر معدات

 الخدمات - االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات - الترسٌبات من االسطح معالجة - والصٌانه الحفر العمال

 التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع - البترولى باالستكشاف المتعلمه

الشٌخ كفر مدٌنة - سخا ابراج - علوى االول الدور - مبارن برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة - 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات لٌود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

العمومٌة والتورٌدات للمماوالت فاكتور باور شركة -  1  Power Factor   أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  ،  شركة 

 أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة

المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول  .  

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع عن ، 1311 برلم 21211422 فى ،لٌدت 111111.111   مالها ،رأس  

 أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها

- 11 مجاوره - الرابع الدور -62/ 111 رلم المطعة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول

الجدٌده دمٌاط مدٌنه - الثالث الحى  - 

العمومٌة والتورٌدات للمماوالت فاكتور باور شركة -  2  Power Factor   والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت  ،  شركة - 

 - االنذار اجهزه - المرالبة كامٌرات( من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة تركٌب و تورٌد - العمومٌة التورٌدات

 الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السالمه معدات تركٌب و تورٌد -سبك لما المتنملة والصٌانة) االلكترونٌة البوابات

- الهندسٌة التصمٌمات اعداد - 2113 لسنه64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع - سبك لما المتنملة والصٌانة

 فى ،لٌدت 111111.111   مالها ،رأس   الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز  -والدٌكور التشطٌبات مماوالت

 االجهزة تركٌب و تورٌد - العمومٌة التورٌدات - والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت عن ، 1311 برلم 21211422

 -سبك لما المتنملة والصٌانة) االلكترونٌة البوابات - االنذار اجهزه - المرالبة كامٌرات( من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة

 الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع - سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة لحرٌكا واطفاء السالمه معدات تركٌب و تورٌد

 بأي تشترن أن للشركة وٌجوز  -والدٌكور التشطٌبات مماوالت- الهندسٌة التصمٌمات اعداد - 2113 لسنه64 رلم الحربى واالنتاج

الجدٌده دمٌاط مدٌنه - الثالث الحى- 11 مجاوره - الرابع الدور -62/ 111 رلم المطعة:  بجهة ، الوجوه من وجه  - 

 التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة- السٌارات وتجارة بٌع  ،  شركة   للسٌارات العروبة صروح -  3

 سجل شان فى1212 لسنه121 رلم والمانون1212 لسنه121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم- التجارٌة التوكٌالت -العمومٌة

 التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن

 بأي تشترن أن للشركة وٌجوز- الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتجارة بٌع عن ، 1321 برلم 21211421 فى ،لٌدت 011111.111   مالها ،رأس   وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 باحكام الشركه تلتزم- التجارٌة التوكٌالت -العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة- السٌارات

 ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى1212 لسنه121 رلم والمانون1212 لسنه121 رلم المانون

 ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس

/ ملن:  بجهة ، وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز- الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

النصر منٌه - عاصم مٌت - العمومى الطرٌك - ضٌف عبدالحمٌد دمحم رضا  - 

 أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً  ،  شركة   للسٌارات العروبة صروح -  4

المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً   

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً عن ، 1321 برلم 21211421 فى ،لٌدت 011111.111   مالها ،رأس  

 ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على

النصر منٌه - عاصم مٌت - العمومى الطرٌك - ضٌف عبدالحمٌد دمحم رضا/ ملن:  بجهة  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعدٌالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

البترولٌة للخدمات الدولٌه بتروبروجكت -  1                                                                            PETROPROJECT 

INTERNATIONAL FORPETROLIOUMSERVIECES ، تم 21211422 تارٌخ وفً 1312    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر 

الشٌخ كفر مدٌنة - سخا ابراج - علوى االول الدور - مبارن برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل -  

 برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق حامد دمحم محمود لصاحبها الغاز وافران المعادن لتشكٌل مرزوق حامد دمحم محمود منشاة -  2

 -( ج) بلون -( 3) رلم المطعه - الصناعٌة المنطمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211423 تارٌخ وفً 1321   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جمصه - الرابعه المرحلة  -  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرزوق حامد دمحم محمود لصاحبها الغاز وافران المعادن لتشكٌل مرزوق حامد دمحم محمود منشاة -  1

استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع دٌلتع تم21211423 تارٌخ وفً 1321    

البترولٌة للخدمات الدولٌه بتروبروجكت -  2                                                                            PETROPROJECT 

INTERNATIONAL FORPETROLIOUMSERVIECES ، تم21211422 تارٌخ وفً 1312   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر 

استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل  

   ــــــــــــــــــــــ  

المانونً الكٌان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعدٌالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 21211421 تارٌخ وفً 210    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه عبدالواحد رمضان عبدالواحد رامى -  1

 جاد احمد المجٌد عبد بملن - بلماس مدٌنة - المنصوره بلماس طرٌك شارع:  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

سلٌمان الحك  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   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

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المانونً الكٌان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجدٌدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركات تجدٌدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بٌع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بٌع    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


