
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اغسطس شهر  رأس غارب  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 

 سم والسمة .اال 

 . نوع الشركة 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

عن خدمات  3332برقم  21211212، قيد فى  1111110111احمد اسماعيل محمود باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

ملك / امام مدرسة العبور االبتدائية ب -بترولية ومقاوالت عمومية دون خدمات االنترنت واالمن والحراسة ، بجهة : منطقة العبور 

 كارم اسماعيل محمود

عن مالبس جاهزة فيما  3333برقم  21211224، قيد فى  11110111محسن محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وحيد محمد  -  2

يوليو بملك / سيد حسين باشا 23شارع  -عدا المالبس العسكرية ، بجهة : منطقة بورسعيد   

عن عصائر ومرطبات ،  3333 برقم 21211211، قيد فى  21110111السيد مرسى على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

شارع عبدالظاهر متفرع من شارع الحرية بملك / احمد عبدالحى شحات حسين -بجهة : شارع الحرية   

عن سوبر ماركت ،  3334برقم  21211211، قيد فى  11110111هناء عبدالعزيز محمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

حمود احمد على محفوظشارع ذو النورين بملك / م 33بجهة :   

عن بيع سوست سيارات ،  3334برقم  21211224، قيد فى  31110111اميره محمد ابراهيم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بجهة : المنطقة الصناعية بملك / محمد عباس محمد

عن مقاوالت عمومية ،  3332رقم ب 21211222، قيد فى  1111110111على ثابت عيد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

خلف سوبر ماركت ابوالحمد بملك / احمد محمود محمد محمود -وحدة  122بجهة : خلف مساكن   

عن مكتب  3333برقم  21211211، قيد فى  1211110111مصطفى حسين محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

شارع السالم بملك / حسن حسين محمد حسين 99عقار رقم  -ى خدمات بترولية دون خدمات االنترنت ، بجهة : خورحم  

عن جيم سيدات ، بجهة :  3333برقم  21211211، قيد فى  21110111ايمان احمد حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

منطقة بورسعيد بملك / احمد حامد على سليم -شارع الحرية   

عن اكسسوار محمول  3332برقم  21211211، قيد فى  21110111، رأس ماله ،  محمود على احمد محمود  ، تاجر فرد  -  9

بملك / سميره محمد على 94عقار رقم  -دون خدمات االنترنت ، بجهة : شارع الجنينة   

عن مكتب نقل  3332برقم  21211211، قيد فى  1111110111جرجس فايد شحاته اقالديوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

اتى بجوار مدرسة الساع -مات بترولية دون نقل العمالة وبعد اخذ كافة التصاريح الالزمة ، بجهة : شارع االمام محمد عبده وخد

 بملك / نعيم احمد قاسم خليل

عن خدمات بترولية  3339برقم  21211212، قيد فى  11110111مجدى محمود محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 شارع االذاعة بملك / محمد عباس العبد -عمومية دون خدمات االنترنت واالمن والحراسة ، بجهة : المعاشات القديمة ومقاوالت 

 شعبان

عن مركز تدريب  3333برقم  21211223، قيد فى  11110111رشا خليفه محمود مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ة الصادرة االنترنت وبعد الحصول على التراخيص الالزمة وذلك بموجب الموافقة االمنيوتنمية مهارات فيما عدا االمن والحراسة و

( بملك / محمد بشير طه معوض 21عقار رقم )  -، بجهة : شارع الملك سعود  2121/4/12بتاريخ  3332برقم   

عن مكتب خدمات  3331م برق 21211212، قيد فى  11110111رضوى سامى محمد حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 39رقم  بترولية وتاجير سيارات دون االنشطة التى تخضع لوزارة السياحة وداخل ج . م .ع ودون خدمات االنترنت ، بجهة : عقار

بجوار االسعاف بملك / ورثة احمد على عبدالله وعنهم محمد احمد على -شارع سوريا   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عن ورشة سمكرة  3321برقم  21211231، قيد فى  21110111س ماله ،  احمد خير عبدالله عليو  ، تاجر فرد ، رأ -  14

بملك / ايمان عبدالمقصود وعزب عواض 29منطقة رقم  -ودوكو ، بجهة : المنطقة الصناعية   

عن مالبس جاهزة فيما  3333برقم  21211223، قيد فى  21110111بدريه توفيق محمد توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

بجوار مستوصف عثمان بن عفان بملك / محمد دردير حسن 3عقار رقم  -ا المالبس العسكرية ، بجهة : شارع الجيش عد  

عن  3331برقم  21211213، قيد فى  1211110111عمار جالء محمد عبدالله ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

بجوار صيدلية د / ريموندا بملك / غطاس فخرى  -االذاعة  اكسسوار وخدمات محمول دون خدمات االنترنت ، بجهة : شارع

 غطاس

عن احذية ، بجهة :  3332برقم  21211231، قيد فى  21110111عبير شحاته فهمى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

المنتزه بملك / احمد كامل ابراهيم محمد -المجمع التجارى   

عن تجارة بقالة ،  3339برقم  21211231، قيد فى  21110111اجر فرد ، رأس ماله ،  منال محمد عبدالمريد على  ، ت -  18

 بجهة : شارع عرابى بملك / ابراهيم حسين محمد احمد

عن تجارة  3331برقم  21211214، قيد فى  11110111اسراء صالح الدين محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

لك / صالح بجوار مدرسة الشهيد عباس سليم بم -سوريا الجنوبية  -سكرية ، بجهة : مساكن الشركة مالبس فيما عدا المالبس الع

 الدين محمد مصطفى

عن مكتب خدمات  3332برقم  21211212، قيد فى  221110111امنيه فنجرى حسين محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

ع لوزارة السياحة وداخل ج . م .ع ودون خدمات االنترنت ، بجهة : شار بترولية وتاجير سيارات دون االنشطة التى  تخضع

بملك / ورثة المرحوم / محمد احمد حسن داود 31عقار رقم  -الحرية   

عن مكتب  3321برقم  21211231، قيد فى  1111110111صابرين محمود محمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

بة االمل بملك / عبدالوهاب محمود احمدمقاوالت ، بجهة : بجوار مكت  

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تاريخ    2422عفاف احمد مرسى محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

العتزال النشاط 2121/2/11بتاريخ  1211الغاء السجل التجارى بامر محو رقم  . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تاريخ    2311بق قيده برقم : على سعد محمد حامد موسى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 2

العتزال النشاط 2121/2/13بتاريخ  1212تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم  . 

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تاريخ    3312انجيل ماهر حلمى بسوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

العتزال النشاط 2121/2/12بتاريخ  1213سجل التجارى بامر محو رقم الغاء ال  . 

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    21211212، وفى تاريخ    2413نبيل سعد محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

العتزال النشاط 2121/2/12بتاؤيخ  1214السجل التجارى بامر محو رقم   . 

تم محو/شطب    21211224، وفى تاريخ    2121منعم إبراهيم حسين مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : عبدال   - 5

لوفاة التاجر 2121/2/24بتاريخ  1213السجل  تم الغاء السجل التجارى بامر محو   . 

تم محو/شطب السجل    21211224خ ، وفى تاري   1223امال عبدالرحمن محمد قادوس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

العتزال النشاط 2121/2/24بتاريخ  1212تم الغاء السجل التجارى بامر محو رقم    . 

تم محو/شطب السجل  تم    21211223، وفى تاريخ    2943حسن محمود حسن طه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 7

العتزال النشاط 2121/2/23خ بتاري 1213الغاء السجل التجارى بامر محو رقم   . 

تم محو/شطب السجل  تم الغاء    21211231، وفى تاريخ    1241خالد احمد محمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

العتزال النشاط 2121/2/31بتاريخ  1212السجل التجارى بامر محو رقم   . 

تم محو/شطب السجل  تم    21211231، وفى تاريخ    3242سبق قيده برقم : هدى فؤاد حداد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،     - 9

العتزال النشاط 2121/2/31بتاريخ  1219الغاء السجل التجارى بامر محو رقم   . 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال , وصف   21211211وفي تاريخ ،   2914برقم  كاميليا رمضان محمد عيد  تاجر فرد ،، سبق قيده -  1

جنيه  211110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   2219احمد مصطفى احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  221110111بح رأس ماله ،التأشير:   تعديل رأس المال ليص   

تم تعديل رأس المال , وصف   21211213وفي تاريخ ،   3231فتحى على حسن عبدالرحيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  311110111التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:    21211223في تاريخ ، و  3322هبه كمال محمد بالل  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  221110111تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  12142121وفي تاريخ  3331اسراء صالح الدين محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

بجوار مدرسة الشهيد عباس سليم بملك / صالح الدين محمد مصطفى -سوريا الجنوبية  -الـتأشير:   ، مساكن الشركة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  3332احمد اسماعيل محمود باشا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

امام مدرسة العبور االبتدائية بملك / كارم اسماعيل محمود -طقة العبور الـتأشير:   ، من   

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  3334هناء عبدالعزيز محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

شارع ذو النورين بملك / محمود احمد على محفوظ 33الـتأشير:   ،    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  3333السيد مرسى على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

شارع عبدالظاهر متفرع من شارع الحرية بملك / احمد عبدالحى شحات حسين -، شارع الحرية      

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  3333مصطفى حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

شارع السالم بملك / حسن حسين محمد حسين 99عقار رقم  -الـتأشير:   ، خورحمى    

تم تعديل العنوان , وصف  21211211وفي تاريخ  3332جرجس فايد شحاته اقالديوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

بجوار مدرسة الساعاتى بملك / نعيم احمد قاسم خليل -مد عبده الـتأشير:   ، شارع االمام مح   

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  3332محمود على احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

بملك / سميره محمد على 94عقار رقم  -، شارع الجنينة      

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  21211211وفي تاريخ  3333جر فرد ،  سبق قيده برقم    ايمان احمد حامد على ، تا -  8

منطقة بورسعيد بملك / احمد حامد على سليم -شارع الحرية   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  2421محمد محمود تمام على حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

ر:   ، تعديل العنوان بجعله مركز شباب الفتح بملك / مركز شباب الفتح براس غاربالـتأشي   

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  3339مجدى محمود محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

شارع االذاعة بملك / محمد عباس العبد شعبان -الـتأشير:   ، المعاشات القديمة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211213وفي تاريخ  3331عمار جالء محمد عبدالله ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

بجوار صيدلية د / ريموندا بملك / غطاس فخرى غطاس -الـتأشير:   ، شارع االذاعة    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  3332امنيه فنجرى حسين محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

بملك / ورثة المرحوم / محمد احمد حسن داود 31عقار رقم  -الـتأشير:   ، شارع الحرية    

تم تعديل العنوان , وصف  21211212وفي تاريخ  3331رضوى سامى محمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

بجوار االسعاف بملك / ورثة احمد على عبدالله وعنهم محمد احمد على -ارع سوريا ش 39الـتأشير:   ، عقار رقم    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211224وفي تاريخ  3334اميره محمد ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

، المنطقة الصناعية بملك / محمد عباس محمد     

تم تعديل العنوان , وصف  21211224وفي تاريخ  3333محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     وحيد محمد محسن -  15

يوليو بملك / سيد حسين باشا 23شارع  -الـتأشير:   ، منطقة بورسعيد    

أشير:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـت 21211222وفي تاريخ  3332على ثابت عيد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

خلف سوبر ماركت ابوالحمد بملك / احمد محمود محمد محمود -وحدة  122خلف مساكن    

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  3333بدريه توفيق محمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

بملك / محمد دردير حسن بجوار مستوصف عثمان بن عفان 3عقار رقم  -الـتأشير:   ، شارع الجيش    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  21211223وفي تاريخ  3333رشا خليفه محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

( بملك / محمد بشير طه معوض 21عقار رقم )  -الـتأشير:   ، شارع الملك سعود    

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  3332رقم    عبير شحاته فهمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  19

المنتزه بملك / احمد كامل ابراهيم محمد -الـتأشير:   ، المجمع التجارى    

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  3222رانيا محمد رفيع محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

شارع الحرية بملك / محمود احمد  143عقار رقم  -بجوار محطة بنزينة الضوى  -بجعله شارع الحرية  ، تعديل العنوان  

  عبدالرحيم

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  3332جرجس فايد شحاته اقالديوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

احمد قاسم خليل الـتأشير:   ، تعديل اسم المالك بجعله ملك / نصر   

تم تعديل العنوان , وصف  21211231وفي تاريخ  3321صابرين محمود محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

  الـتأشير:   ، بجوار مكتبة االمل بملك / عبدالوهاب محمود احمد

تم تعديل العنوان , وصف  21211231تاريخ وفي  3339منال محمد عبدالمريد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

  الـتأشير:   ، شارع عرابى بملك / ابراهيم حسين محمد احمد

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211231وفي تاريخ  3321احمد خير عبدالله عليو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

ان عبدالمقصود وعزب عواضبملك / ايم 29منطقة رقم  -، المنطقة الصناعية      

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل نوع الشركة , 21211214وفي تاريخ  3331اسراء صالح الدين محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  3332احمد اسماعيل محمود باشا ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  3333مرسى على مرسى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    السيد -  3

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  3334هناء عبدالعزيز محمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  3332يوس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جرجس فايد شحاته اقالد -  5

 التأشير: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  3333مصطفى حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211211وفي تاريخ  3333قيده برقم    ايمان احمد حامد على ، تاجر فرد ،  سبق -  7

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211211وفي تاريخ  3332محمود على احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212ي تاريخ وف 3339مجدى محمود محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211213وفي تاريخ  3331عمار جالء محمد عبدالله ناصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 وصف التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 11212212وفي تاريخ  3331رضوى سامى محمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211212وفي تاريخ  3332امنيه فنجرى حسين محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

 التأشير: خاص

الشركة , وصف  تم تعديل نوع21211224وفي تاريخ  3333وحيد محمد محسن محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211224وفي تاريخ  3334اميره محمد ابراهيم طه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

 التأشير: خاص

ر: تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشي21211222وفي تاريخ  3332على ثابت عيد حامد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  3333بدريه توفيق محمد توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211223وفي تاريخ  3333رشا خليفه محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  3332ير شحاته فهمى شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   عب -  18

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  3339منال محمد عبدالمريد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , وصف 21211231وفي تاريخ  3321عليو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    احمد خير عبدالله -  20

 التأشير: خاص

تم تعديل نوع الشركة , 21211231وفي تاريخ  3321صابرين محمود محمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

 وصف التأشير: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

لقانونيالكيان ا     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعديل السمة التجارية بجعلها / دراى كلين 3229تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  1    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2431برقم       21211212، تاريخ :  314  2121/13/29 -منى حسين محمود على  ج  -  1  

229برقم       21211219، تاريخ :  313  2121/14/21 -على محمود على محمد  ج  -  2  

2421برقم       21211212، تاريخ :  312  2121/12/22 -محمد محمود تمام على حسن  ج  -  3  

2314برقم       21211213، تاريخ :  321  2119/11/11 -مهدى محمد يوسف محمد  ج  -  4  

2413برقم       21211212، تاريخ :  322  2121/14/23 -نبيل سعد محمد احمد  ج  -  5  

233برقم       21211224، تاريخ :  322  2112/13/14 -عبدالعزيز حسين  ج  سعدية طه -  6  

322برقم       21211224، تاريخ :  331  2114/13/31 -سمره تلميذ سعد سوريال  ج  -  7  

322برقم       21211224، تاريخ :  332  2119/13/31 -سمره تلميذ سعد سوريال  ج  -  8  

1223برقم       21211224، تاريخ :  329  2119/11/12 -قادوس  ج  امال عبدالرحمن محمد -  9  

2121برقم       21211224، تاريخ :  333  2119/14/13 -عبدالمنعم إبراهيم حسين مصطفى  ج  -  10  

2433برقم       21211223، تاريخ :  332  2121/13/23 -أسماء عبدالرحيم أحمد جادالرب  ج  -  11  

413برقم       21211231، تاريخ :  342  2113/12/22 -حمد عبدالرحمن محمود  ج منصورة ا -  12  

413برقم       21211231، تاريخ :  343  2112/12/22-منصورة احمد عبدالرحمن محمود  ج  -  13  

1241برقم       21211231، تاريخ :  339  2113/11/12خالد احمد محمد حسن  ج   -  14  

ــــــــــــــــــــــ      

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

1131برقم       21211219، تاريخ :  324  2112/13/12 -شركة / مصطفى محمود مصطفى و شركاة  ج  -  1  

1131برقم       21211219، تاريخ :  322  2113/13/12 -شركة / مصطفى محمود مصطفى و شركاة  ج  -  2  

 21211231، تاريخ :  342  2121/13/22 -السم التجارى بجعله / شركة على محمد شحات ابوالحسن وشريكته  ج تعديل ا -  3

221برقم        

    21211231، تاريخ :  342  2121/13/22 -تعديل االسم التجارى بجعله / شركة ابوالحسن محمد شحات وشريكه  ج  -  4

221برقم     

    21211231، تاريخ :  342  2121/13/22 -عله / شركة ابوالحسن محمد شحات وشركاه  ج تعديل االسم التجارى بج -  5

221برقم     

221برقم       21211231، تاريخ :  342  2121/13/22 -شركة / ابوالحسن محمد شحات و شريكة  ج  -  6  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


