
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ابريل شهر اسوان  جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

  الفهرس* 

 وشركات. أفراد قيود -1

 : داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . االسم والسمة 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
أفراد قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى جلالس تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السجل شطب/محو تم   25255422 تاريخ وفى ،   45903:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم محمود الفولي بدري   - 1

لالستغناء نهائيا السجل هذا الغاء تم   

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  42349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد احمد عبدالرازق احمد -  1

جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  22252 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين محمد الطيب ايمن -  2

جنيه  3555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255422 ، تاريخ وفي  44711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابازيد محمد شحتو محمود -  3

جنيه  155555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 42349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد عبدالرازق احمد -  1

سعد حسين احمد/  ملك - النيل كورنيش من متفرع شارع - ادفو ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255422 تاريخ وفي 45903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود الفولي بدري -  2

محمود الفولي حسين/  بملك - 1 عبادي وادي - ادفو ،:   الـتأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 44711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابازيد محمد شحتو محمود -  1

الصحيه االدوات/ نشاط يحذف   

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 22252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد الطيب ايمن -  2

متكامله مقاوالت/ الي النشاط يعدل   

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 42349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد عبدالرازق احمد -  3

العسكريه لمالبسا ماعدا) مالبس  تصنيع ورشه: الي النشاط يعدل:  التأشير ) 

 وصف،  النشاط تعديل تم25255422 تاريخ وفي 45903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود الفولي بدري -  4

االلبان لبيع مواشي تربية:  الي النشاط يعدل:  التأشير  

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255429 تاريخ وفي 22252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد الطيب ايمن -  5

نظافة خدمات/   نشاط يحذف   

 وصف،  النشاط تعديل تم25255435 تاريخ وفي 19202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسنين محمد يوسف -  6

بلدي مخبز/ الي النشاط يعدل:  التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

العمومية للتوريدات العربية سسةالمؤ: الى 22252 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255422:  تاريخ فى  ،  -  1    

للمقاوالت العربية المؤسسة: الى 22252 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255422:  تاريخ فى  ،  -  2    

الرغد: الى 34021 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255429:  تاريخ فى  ،  -  3    

الرغد: الى 34021 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255429:  تاريخ فى  ،  -  4    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

24322   برقم    25255414:  تاريخ ، 923  2513 59/ 25/ ج  محمد احمد طه السيد -  1  

24322   برقم    25255414:  تاريخ ، 924  2512/ 59/ 25/ ج  محمد احمد طه السيد -  2  

24322   برقم    25255414:  تاريخ ، 920  2523/ 59/ 25/ ج  محمد احمد طه السيد -  3  

44293   برقم    25255414:  تاريخ ، 1  2524/ 15/ 20 -ج  داود محمود احمد عبداهلل -  4  

12223   برقم    25255414:  تاريخ ، 5  2520/ 52/ 25 -ج  طاهر حسنين محمد -  5  

45290   برقم    25255414:  تاريخ ، 1  2522/ 59/ 17 -ج  علوب مصطفي فؤاد نصره -  6  

34220   برقم    25255410:  تاريخ ، 5  2512/ 52/ 12 ج  جهالن عبدالجابر محمد ناصر -  7  

24214   برقم    25255412:  تاريخ ، 972  2523/ 52/ 23/ ج  عبيد المندوه السيد سعيد -  8  

44294   برقم    25255412:  تاريخ ، 974  2520/ 54/ 14/ ج  حامد المجيد عبد محمد محمود -  9  

44294   برقم    25255412:  تاريخ ، 973  2520/ 53/ 52/ ج  حامد عبدالمجيد محمد محمود -  10  

30019   برقم    25255421:  تاريخ ، 970  2524/ 52/ 35/ -ج  محمد فتحي محمد حمدى محمد -  11  

43441   برقم    25255421:  تاريخ ، 972  2524/ 54/ 13 -ج  سليمان قاسم عثمان اشرف -  12  

40157   برقم    25255421:  تاريخ ، 5  2520/ 54/ 25 -ج  محمود  على محمد سعد -  13  

43245   برقم    25255422:  تاريخ ، 979  2519/ 50/ 20/ -ج  صالح محمد احمد محمد -  14  

43245   برقم    25255422:  تاريخ ، 925  2524/ 50/ 20/ -ج  صالح محمد احمد محمد -  15  

30340   برقم    25255422:  تاريخ ، 923  2524/ 57/ 17/ -ج  احمد توفيق سيد محمود -  16  

37522   برقم    25255422:  تاريخ ، 972  2520/ 53/  31/ -ج  سليمان داود راعي كرم -  17  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

19202   برقم    25255422:  تاريخ ، 5  2524/ 57/ 12/ -ج  محمد احمد حسن خالد -  18  

43424   برقم    25255422:  تاريخ ، 921  2519/ 54/ 12 -ج  زكي محمد عزالدين رشا -  19  

43424   برقم    25255422:  تاريخ ، 922  2524/ 54/ 12 -ج  زكي محمد عزالدين رشا -  20  

42922   برقم    25255423:  تاريخ ، 922  2524/ 51/ 17-ج  حامد محمد حامد محمد -  21  

24442   برقم    25255423:  تاريخ ، 920  2523/ 15/ 57/ -ج  السيد عبداهلل السالم عبد احمد -  22  

32224   برقم    25255423:  اريخت ، 927  2524/ 51/ 53 -ج  محمد حسين احمد محمود -  23  

49043   برقم    25255422:  تاريخ ، 5  2523/ 51/ 27/  ج  احمد حسن حسين مصطفى -  24  

44932   برقم    25255422:  تاريخ ، 994  2520/ 53/ 10 -ج  عبداهلل يسن عاشور ياسين -  25  

43259   برقم    25255435:  تاريخ ، 999  2524/ 50/ 12/ ج  عبدالرسول على الراضى عبد محمود -  26  

19202   برقم    25255435:  تاريخ ، 1555  2524/ 11/ 12/ ج  حسنين محمد يوسف -  27  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

49175   برقم    25255414:  تاريخ ، 5  2524/ 11/ 11 -ج  وشركائه محمد على عبدالعزبز ملقب محمد عمرو -  1  

   برقم    25255422:  تاريخ ، 5  2520/ 54/ 21 -ج(   م - م - ش)  الماليه واالعمال للصرافه المصريه الشركه -  2

27091 

27091   برقم    25255422:  تاريخ ، 5  2520/ 54/ 21 -ج  اليوجد -  3  

ــــــــــــــــــــــ      

افراد رهن       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


