
 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  سوهاج غرفة  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
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 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 السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السجل شطب/محو تم   20200422 تاريخ وفى ،   23822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود مشوادى كوثر   - 1

نهائيا التجارة ترك المذكور   

  السجل شطب/محو تم   20200422 تاريخ وفى ،   12771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ياسين الاله عبد هشام   - 2

نهائيا التجاره ترك  

 شطب/محو تم   20200428 تاريخ وفى ،   22312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمد سيدال جمال احمد   - 3

نهائيا التجاره ترك  السجل  

 شطب/محو تم   20200428 تاريخ وفى ،   12247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن رضوان عرابي احمد   - 4

االصل بقاء مع التابع الغاء تم تاشير طلب بموجب  السجل  

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  7827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اهلل نصر فايز امجد -  1

جنيه  1200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  7827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اهلل نصر فايز امجد -  2

جنيه  1200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل   

،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  22204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد ماهر الرحمن عبد -  3

جنيه  20000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  14441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بباوي فخري غبريال اهلل عشم -  4

جنيه  2200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  18141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد طه خيرى محمود -  5

جنيه  200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200427 ، تاريخ وفي  4182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسن فتحي ثروت -  6

جنيه  300000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200422 ، تاريخ وفي  2203 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمد الاله عبد محمود -  7

جنيه  1000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  20200422 ، تاريخ وفي  22133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيحه المالك عبد منصور ءبها -  8

جنيه  200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  20200422 ، تاريخ وفي  2244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد رمضان محمد مؤمن -  9

جنيه  10000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

،  المال رأس تعديل تم  20200428 ، تاريخ وفي  12247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن رضوان عرابى احمد -  10

جنيه  200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200428 ، تاريخ وفي  24738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه محمود رشاد احمد -  11

جنيه  200000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200428 ، تاريخ وفي  22342 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على اهلل عبد محمد محمود -  12

جنيه  210000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20200427 تاريخ وفي 14242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ربه عبد تمام شاديه -  1

/  بملك _ ساقلته مركز_  بسفالق_  االسالمى المجمع شارع_  سفالق نادي بجوار/  بجعله النشاط عنوان تعديل ،:   الـتأشير

محمد هاشم السيد محمود   

 وصف،  العنوان تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 14222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد حمدى هناء -  2

اسماعيل محمود عبده الوهاب عبد/  بملك بجعله العنوان بذات الملك تعديل ، :  الـتأشير   

،  العنوان تعديل تم 20200428 تاريخ وفي 12247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابى احمد -  3

االصل بقاء مع التابع الغاء ،:   الـتأشير وصف  
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزز التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  العنوان تعديل تم 20200428 تاريخ وفي 12247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابى احمد -  4

محمود رمضان محمد السعود ابو/  بملك_  جرجا مركز الرقاقنه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 20200428 تاريخ وفي 12247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابي احمد -  5

حمنالر عبد رضوان عرابى/  بملك_  بالرقاقنه_  المروه و الصفا مسجد بجوار/  بجله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 20200428 تاريخ وفي 12247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابى احمد -  6

 تعديل و حمنالر عبد رضوان عرابى/  بملك_  بالرقاقنه_  المروه و الصفا مسجد بجوار/  بجله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

جزاره/  بجعله النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20200422 تاريخ وفي 2203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد الاله عبد محمود -  1

بناء مواد)  حكوميه توريدات و عموميه مقاوالت مكتب/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير  ) 

: التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20200422 تاريخ وفي 23202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى حماده رزق -  2

بالسيارات نقل مقاوالت مكتب/  بجعله اطالنش تعديل   

 وصف،  النشاط تعديل تم20200428 تاريخ وفي 12247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابى احمد -  3

المواشى بيع و تسمين و لتربيه حظيره/  بجله النشاط تعديل:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم20200428 تاريخ وفي 24282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود رشاد محمد احمد -  4

مواشى بيع و تربيه حظيره/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير  

 وصف،  النشاط تعديل تم20200428 تاريخ وفي 12247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان عرابي احمد -  5

جزاره/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير  

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم     

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

 

 معرض/  بجعلها التجاريه السمه توضيح: الى 12273 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل شيرالتأ تم20200421:  تاريخ فى  ،  -  1

الكهربائيه االجهزه لبيع الميخائيل    

الوجيه/  بجعلها التجاريه السمه توضيح: الى 14441 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200427:  تاريخ فى  ،  -  2    

الوجيه/  بجعلها التجاريه السمه توضيح: الى 14441 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200427:  تاريخ فى  ،  -  3    

 الدبى/  بجعلها التجاريه السمه توضيح: الى 22204 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200427:  تاريخ فى  ،  -  4

   الهندسيه

 مكتب/  بجعلها التجاريه السمه توضيح: الى 2203 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200422:  تاريخ فى  ،  -  5

التوريدات و للمقاوالت اصاله    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات التجارى السجل تعديالت     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب - المحو      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 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  

المال رأس      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشركة نوع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

القانوني الكيان       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

والسمة االسم       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   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  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد تجديدات       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

8441   برقم    20200413:  تاريخ ، 1422  2024/04/01_  ج  الحليم عبد عمر عباس عمر -  1  

 برقم    20200414:  تاريخ ، 1424  2022/  03/  13 حتى سارى_  2020/  03/  13_  ج  مكي محمد سليمان نجالء -  2

  3284  

:  تاريخ ، 1423  2022/  02/  07 حتى سارى_  2020/  02/  07_  ج  الجندى محمد احمد محمد بكر ابو -  3

3102   برقم    20200414  

3081   برقم    20200421:  تاريخ ، 1422    فرغل محمد عزت يوسف -  4  

2243   برقم    20200421:  تاريخ ، 1422    مكرم احمد محمد منصور -  5  

3081   برقم    20200421:  تاريخ ، 1427    فرغل محمد عزت يوسف -  6  

4314   برقم    20200421:  تاريخ ، 1024    محمود احمد صفوت شيرين -  7  

1030   برقم    20200427:  تاريخ ، 1480    شيخون الاله عبد كمال اسري -  8  
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   ــــــــــــــــــــــ  

شركات تجديدات       



 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افراد رهن       

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افراد بيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات رهن    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركات بيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


