
 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 االقصر  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  

 

 عن 23532 برقم 21211414 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف االمير عبدالرحمن احمد -  1

يوسف االمير عبدالرحمن/ بملك  المريس  البريد مكتب ش:  بجهة ، البناء مواد وتوريد الطاقة واعمال عمومية مقاوالت  

 بيع عن 23521 برقم 21211421 فى قيد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سيد محمود سعدى احمد -  2

حسين محمود سيده/ بملك   الجديد الكرنك بدران ش:  بجهة ، وبذور حبوب وتوريد  

 بعد حضانة عن 23532 برقم 21211413 فى قيد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى حفنى فوزى ناهد -  3

احمد محمد حسن/ بملك   البياضية  الشيخ نجع:  بجهة ،.  االختصاص جهة من الالزمة التراخيص على الحصول  

 عن 23532 برقم 21211421 فى قيد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اهلل خلف عبدالكريم عبده عبدالرحيم -  4

سعيد محمد خيريه/ ملك    القديم الكرنك:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر استخدام بدون يدوى خياطه مشغل  

 بيع عن 23535 برقم 21211414 فى قيد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضرى محمد عبدالحكيم اسامه -  5

خضرى محمد عبدالحكيم/ بملك  قبلى الرزيقات:  بجهة ، منزلية وادوات مفروشات  

 ، بقاله بيع عن 23532 برقم 21211421 فى قيد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد فرغلي احمد -  6

عوض احمد عبدالكريم/ بملك  شرق الحليله:  بجهة  

 لتربية حظيرة عن 23533 برقم 21211414 فى قيد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيفين عبده عبادى نور -  7

سيفين عبده عبادى نور/  ملك     بحرى الرزيقات - الدكر عزبة:  بجهة ، عجول  

 بيع عن 23533 برقم 21211414 فى قيد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي عبدالكريم شفيق الشافعي -  8

طيبه مدينه جهاز/ بملك  الثالث السكني بالحي( 11) رقم المحل:  بجهة ، كهربائية ادوات  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21211414 فى ،قيدت 51110111   مالها ،رأس   آلى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   وشركائها حسين محمد امال شركة -  1

السيد محمد ابوزيد حسن/ ملك      النوبة منشية:  بجهة ، آلى نصف بلدى مخبز عن ، 23534 برقم  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      



 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      

 

 شطب/محو تم   21211412 تاريخ وفى ،   22332:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اهلل عطا جرجس اهلل حفظ مينا   - 1

نهائيا التجارة ترك  السجل  

 شطب/محو تم   21211412 تاريخ وفى ،   12221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محيسن عبدالحميد عرفه محيسن   - 2

نهائيــــــا التجـــــــارة تــــــرك  السجل  

  السجل شطب/محو تم   21211413 تاريخ وفى ،   12342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مراد حسن محمد عبدالسالم   - 3

فرع هذا الغاء تم  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211413 تاريخ وفي 23532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حفنى فوزى ناهد -  1

احمد محمد حسن/ بملك   البياضية  الشيخ نجع ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211414 تاريخ وفي 23535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضرى محمد عبدالحكيم اسامه -  2

خضرى محمد عبدالحكيم/ بملك  قبلى الرزيقات ،:   الـتأشير  

: الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 21211414 تاريخ وفي 23533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين عبده عبادى نور -  3

سيفين عبده عبادى نور/  ملك     بحرى الرزيقات - الدكر عزبة ،     

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211414 تاريخ وفي 23532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف االمير عبدالرحمن احمد -  4

يوسف االمير عبدالرحمن/ بملك  المريس  البريد مكتب ش ،:   الـتأشير  

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211414 تاريخ وفي 23533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالكريم شفيق الشافعي -  5

طيبه مدينه جهاز/ بملك  الثالث السكني بالحي( 11) رقم المحل ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211412 تاريخ وفي 21551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى المعارف ابو عمر محمد -  6

  البحريه قةالطري شارع - الصلعا ناحية اخر الرئيسى المحل نشاط تغيير تم بسوهاج التجارية غرفة شهادة بموجب ،:   الـتأشير

مواشى وبيع تربية حظيرة الى سوهاج23234  برقم وقيد   عثمان السيد خلف/ ملك االبتدائية جالل احمد الشهيد مدرسة بجوار   

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 23521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سيد محمود سعدى احمد -  7

حسين محمود سيده/ بملك   الجديد الكرنك بدران ش ،:   الـتأشير  

،  العنوان تعديل تم 21212114 تاريخ وفي 23532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل خلف عبدالكريم عبده عبدالرحيم -  8

سعيد محمد خيريه/ ملك    القديم الكرنك ،:   الـتأشير وصف   



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 23532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فرغلي احمد -  9

عوض احمد عبدالكريم/ بملك  شرق الحليله ،:   الـتأشير   

 وصف،  العنوان تعديل تم 21211421 تاريخ وفي 2132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسن مصطفى -  10

الصغير محمد عبدالهادى/ ملك   العشى - ابوالحسن نجع الى النشاط عنوان تعديل تم ،:   الـتأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم21211414 تاريخ وفي 23533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالكريم شفيق الشافعي -  1

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 23532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل خلف عبدالكريم عبده عبدالرحيم -  2

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 23521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سيد محمود سعدى احمد -  3

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211413 تاريخ يوف 23532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حفنى فوزى ناهد -  4

خاص: التأشير  

،  الشركة نوع تعديل تم21211414 تاريخ وفي 23535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضرى محمد عبدالحكيم اسامه -  5

خاص: التأشير وصف  

،  الشركة نوع تعديل تم21211414 تاريخ وفي 23532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف االمير عبدالرحمن احمد -  6

خاص: التأشير وصف  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211421 تاريخ وفي 23532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فرغلي احمد -  7

خاص: التأشير  

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم21211414 تاريخ وفي 23533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين عبده عبادى نور -  8

خاص: التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس      

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2313   برقم    21211421:  تاريخ ، 2131  2123/3/12-ج  خليفه علي احمد ورده -  1  

4322   برقم    21211421:  تاريخ ، 2122  2123/2/2/ج  ابراهيم محمود محمد -  2  

2322   برقم    21211421:  تاريخ ، 2132  2121/3/13-ج  منصور حسانين محمد مديحة -  3  

2344   برقم    21211423:  تاريخ ، 2133  2121/4/4-ج  عوض عمر سيد عمر -  4  

11222   برقم    21211423:  تاريخ ، 2134  2125/5/12-ج  عمر محمد ابراهيم هدى -  5  

11422   برقم    21211423:  تاريخ ، 2135  2125/1/5-ج  سيد حمزة عبدة اشرف -  6  

111   برقم    21211422:  تاريخ ، 2132  2112/2/2-ج  على عبدو على جمال -  7  

111   برقم    21211422:  تاريخ ، 2132  2112/2/2-ج  على عبدو على جمال -  8  

111   برقم    21211422:  تاريخ ، 2132  2112/2/2-ج  على عبدو على جمال -  9  

111   برقم    21211422:  تاريخ ، 2141  2112/2/2-ج  على عبدو على جمال -  10  

5354   برقم    21211422:  تاريخ ، 2141  2125/3/24-ج  ابراهيم طيفعبدالل سالم حمدي -  11  

11224   برقم    21211422:  تاريخ ، 2142  2121/5/12/-ج  غالي رسله بشارة بطرس -  12  

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


