
 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

 ٌونٌو شهر بورسعٌد استثمار جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  عن ، 269 برلم 21211621 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   CAFE DU MONDE موند دي كافٌه -  1

 ظبً ابو بنن بجوار السالم بمجمع ٌولٌو 23 شارع 38 العمار:  بجهة ،

 ،  عن ، 272 برلم 21211624 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكٌها و فتٌح رشاد احمد حنان -  2

 سعٌد بورتو بمشروع األرضى فوق الثانى بالدور( 2) رلم عمارةبال( B2217)رلم بالشمة غرفة:  بجهة

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Bridge maritime logistics co. لوجٌستن مارٌتاٌم برٌدج -  3

 ممفٌس و النهضة شارع - الفرٌبور عمارة - السادس الدور( 619) رلم المكتب:  بجهة ،  عن ، 262 برلم 21211612

 21211614 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   ROMA الخارج و بالدخل المصرٌة العمالة إللحاق روما -  4

 الثالثة المنطمة 21 عمارة 5 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 266 برلم

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   ROMA GROUP                العمومٌة للتورٌدات جروب روما -  5

 اللنش مساكن -(  4)  عمارة(                4)  رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 274 برلم 21211629

 21211611 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الجمركى للتخلٌص الداودى احمد احمد مصطفى شركة -  6

 زغلول صفٌة شارع - رٌالتو برج:  بجهة ،  عن ، 265 برلم

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   WINKLE MARKETING AGENCY اإللكترونً للتسوٌك وٌنكل -  7

 لاٌتباى و عرابً شارع – الرحمة ببرج 3 رلم بالوحدة 1 رلم حجره:  بجهة ،  عن ، 264 برلم 21211619

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   PEARLS BEAUTY                    بالبشره للعناٌه بٌوتً بٌرلز -  8

 السوٌس لناه هٌئه جراج امام الشرق ببرج الثامن الدور 85 رلم الشمه:  بجهة ،  عن ، 263 برلم 21211619

 268 برلم 21211621 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   GASES والصناعٌة الطبٌة للغازات غازات -  9

 السمكى الحوض - الصناعٌة بالمنطمة 2م 11441 بمساحة 3111 الى 318 من ارلام االرضى لطع:  بجهة ،  عن ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  
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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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211615 تارٌخ وفً 186    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و الشناوي صالح احمد شركة -  1

 - بورسعٌد جنوب بالرسوة C8 بالمنطمة الثانى الصناعى المجمع ج/6 رلم المطع ،:   الـتأشٌر وصف
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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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جمعه اسماعٌل احمد: الى 14 رلمب الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211621:  تارٌخ فى  ،  -  1

 شركاة و المشطى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211615:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  شركاه و الشناوي صالح احمد شركة -  1

186 

 14   برلم    21211621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركائها سعٌد دمحم دمحم منى -  2



 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

   برلم    21211621:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  شركاة و المشطى جمعه اسماعٌل احمد -  3

14 

 استثمار سجل مكتب الى 5146 برلم اسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم      التجارة و لالستثمار النسٌم -  4

 232   برلم    21211621:  تارٌخ ، مساهمة شركة تولٌع على مصدق  مساهمة شركة  2121/3/11 فى 232 برلم بورسعٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 61   برلم    21211619:  تارٌخ ، 95  2126/16/27 حتى سارى  شركاه و علٌوه السالم عبد السٌد -  1

 61   برلم    21211619:  تارٌخ ، 95  2126/16/27 حتى سارى  شرٌكٌه و علٌوه السالم عبد السٌد -  2

 61   برلم    21211619:  تارٌخ ، 95  2126/16/27 حتى سارى  شرٌكة و مجاهد على على دمحم -  3

 بورسعٌد استثمار سجل مكتب الى 4191 برلم اسماعلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم شرٌكة و مجاهد على على دمحم -  4

 61   برلم    21211619:  تارٌخ ، 95  2126/16/27 حتى سارى  2119/11/14 بتارٌخ 61 برلم

 الى 6127 برلم االسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم(معابر) واإلعالمٌة الثمافٌة لإلستشارات العربٌة المجموعة -  5

   برلم    21211611:  تارٌخ ، 965  2125/14/18 حتى سارى  2121/6/28 فى 273 برلم بورسعٌد استثمار سجل مكتب

273 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 95   برلم    21211612:  تارٌخ ، لصالح رهن لٌد بحافظه العٌن رهن تم  شركاه و صالح ٌوسف دمحم عادل احمد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


