جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب طوخ شهر نوفمبر
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لٌود أفراد وشركات.
تعدٌالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تعدٌالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكٌان المانونً .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العمود .
 األحكام .
تجدٌدات ( :افراد وشركات)
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصطفى دمحم دمحم دمحم ابو ضٌف  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181128برلم  7575عن ممهى  ،بجهة
 :طوخ  -مركز طوخ  -شارع صالح سالم  -الملٌوبٌة  -ملن  -طه دمحم سالم
 - 2دمحم نصر صالح عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1555550555 ،لٌد فى  25181113برلم  7569عن محل بٌع
تحف وانتٌكات  ،بجهة 5 :شارع مصنع االكسجٌن عرب الصوالحة ملن طاهر فرج صالح خلٌل
 - 3حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  7565عن استغالل
مستودع كرتون  ،بجهة  :مٌت كنانة  -طوخ  -ملن  -خالد سعٌد عبدالفتاح
 - 4حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181157برلم  7565عن استغالل
مستودع كرتون  ،بجهة  :للتاجر محل رئٌس بالعنوان شارع الكنٌسة من شارع المحطة ابو زغبل  -ملن  -احمد حسن  -عن نشاط
تجارة وتورٌد دشت كرتون فى 1/1/2514سجلة رلم 15236الخانكة
 - 5مصطفى محمود عبدالشافى ابو ستٌت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 2555550555 ،لٌد فى  25181111برلم  7567عن
تربٌة مواشى وانتاج البان  ،بجهة  :شبٌن المناطر  -مركز شبٌن المناطر  -طحا نوب طرٌك الكوم االحمر  -للٌوبٌة  -ملن  -محمود
عبدالشافى دمحم ابو ستٌت
 - 6شٌرٌن حسن ابراهٌم حسن عربان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 155550555 ،لٌد فى  25181111برلم  7568عن تورٌدات
كاوتش ومفروم الكاوتش وخاماته  ،بجهة  :شارع حسٌن رشدى  -شبٌن المناطر -مركز شبٌن المناطر  -ملن  -سمٌر دمحم الطنانى
 - 7سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181157برلم  5852عن معرض بٌع السجاد
والمفروشات  ،بجهة  :طوخ مركز طوخ شارع جالل حجاج ملن  -دمحم جالل حسن على
 - 8سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181157برلم  5852عن معرض بٌع السجاد
والمفروشات  ،بجهة  :شارع النمراشى مركز طوخ ملن  -تامر دمحم الطوخى -عن نشاط اتٌلٌة تاجٌر فساتٌن  -تارٌخ افتتاحة
27/1/2557ولٌدة رلمة 5852طوخ
 - 9امٌنه ناهض محمود الخٌاط  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181156برلم  7564عن مخبزبلدى نصف
الى  ،بجهة  :شارع داٌر الناحٌة  -المنزله  -مركز طوخ  /ملن  -فرج مرشد السٌد على
 - 15اٌاد اسامه دمحم حلمى امام فتوح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 195550555 ،لٌد فى  25181151برلم  7562عن مستلزمات
مشاتل الند سكٌب  ،بجهة  :طوخ مركز طوخ  -شارع كلٌة الزراعة طرٌك -طوخ شبٌن المناطر  -ملن  /احمد سعد عطٌه
عبدالمومن
 - 11شاكر صالح محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181126برلم  7573عن بمالة تموٌنٌة ،
بجهة  :طوخ  -مركز طوخ  -كفر الحصافة  -الملٌوبٌة  -ملن -فاطمه دمحم امام
 - 12عبدهللا دمحم عبدهللا عبدهللا صفر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5555550555 ،لٌد فى  25181156برلم  7563عن مكتب
استٌراد وتصدٌر فى حدود اللوائح والمرارات المنظمة لذلن  ، 5بجهة  :طوخ -مركز طوخ  -شارع سعٌد الفمى الملٌوبٌة  -ملن -
احمد على ابراهٌم دمحم
 - 13امال زكرٌا عبداللطٌف زكى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 555550555 ،لٌد فى  25181118برلم  7572عن تورٌد
المخلفات الورلٌة  ،بجهة  :عرب الشعارة ملن عبدالحكٌم زكرٌا عبداللطٌف ذكى
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 - 14زكرٌا دمحم صالح عفٌفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 125550555 ،لٌد فى  25181114برلم  7571عن محل نظارات ،
بجهة 5 :شارع الكوٌت ملن سٌد دمحم عبدالرحمن
 - 15عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح الزلط  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 55550555 ،لٌد فى  25181113برلم  7575عن
ورشة تصنٌع ابواب وهٌاكل سٌارات  ،بجهة  :لرلشندة ملن عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم محمود على وشركاة شركة  ،مماوالت وتورٌد مواد بناء ،رأس مالها ، 265550555لٌدت فى  25181158برلم
 ، 7566عن مماوالت وتورٌد مواد بناء  ،بجهة 34 :شارع بور سعٌد
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دمحم نعمان دمحم بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 3717 :وفى تارٌخ  25181111تم محو/شطب السجل تم شطب
السجل لترن التجارة
 - 2نادٌة محمود دمحم المغربى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 7119 :وفى تارٌخ  25181112تم محو/شطب السجل تم
شطب السجل لترن التجارة نهائٌا
 - 3دمحم سلٌمان عبد العلٌم مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 6113 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب السجل
تم شطب السجل لترن التجارة نهائٌا
 - 4تعدٌل االسم التجارى الى  /دمحم عبدالجلٌل لزجاج السٌارات  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 5231 :وفى تارٌخ
 25181114تم محو/شطب السجل تم شطب السجل لترن التجارة
 - 5دمحم عبدالجلٌل عبدالظاهر ابو جهل  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 5231 :وفى تارٌخ  25181114تم محو/شطب
السجل تم شطب السجل لترن التجارة
 - 6اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 1277 :وفى تارٌخ  25181125تم محو/شطب السجل تم
شطب السجل لترن التجارة نهائٌا
 - 7صالح محمود ابراهٌم عبد العال  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 473 :وفى تارٌخ  25181126تم محو/شطب السجل
وفاة التاجر
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 - 8تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  /منصوره ابو الفتوح حمزه الرفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 1218 :وفى تارٌخ
 25181127تم محو/شطب السجل تم شطب السجل لترن التجارة
 - 9منصوره ابو الفتوح الرفاعى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  ، 1218 :وفى تارٌخ  25181127تم محو/شطب السجل
تم شطب السجل لترن التجارة
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد دمحم عزالدٌن دسولى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  5891وفً تارٌخ  25181155 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 2اشرف دمحم دمحم االطرونى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  1391وفً تارٌخ  25181156 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  455550555،جنٌه
 - 3عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عواد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7479وفً تارٌخ  25181111 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 4نبٌل دمحم السعٌد أحمد شحاتة تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7215وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 5أحمد دمحم السعٌد أحمد تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7225وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 6احمد دمحم حمد محٌسن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  4259وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
ٌ - 7اسر بركات دمحم على تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7447وفً تارٌخ  25181112 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  3555550555،جنٌه
 - 8مسعد مختار دمحم حسنٌن تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7292وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 9دمحم عبد المنعم على الماضى تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7557وفً تارٌخ  25181118 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  1555550555،جنٌه
 - 15عمرو سعد سالم سلٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7511وفً تارٌخ  25181125 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  55550555،جنٌه
 - 11حكمت ٌوسف عبدالهادي حموده تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  6899وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  555550555،جنٌه
 - 12هٌام حامد دمحم عبد المنعم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7285وفً تارٌخ  25181126 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  155550555،جنٌه
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 - 13لبلبة احمد عبدالخالك ابراهٌم تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  7524وفً تارٌخ  25181128 ،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  255550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اشرف السٌد عبدالباسط سلٌمان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4785وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :تعدٌل العنوان الى  /مٌت كنانة  -مركز طوخ  -للٌوبٌة  -ملن  -صابر رشدى ابراهٌم
 - 2اٌاد اسامه دمحم حلمى امام فتوح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7562وفً تارٌخ  25181151تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :طوخ مركز طوخ  -شارع كلٌة الزراعة طرٌك -طوخ شبٌن المناطر  -ملن  /احمد سعد عطٌه عبدالمومن
 - 3هشام دمحم دمحم عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2923وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تعدٌل العنوان المحل الرئٌسى الى شارع مصرف الحصة ملن خالد دمحمعزازى
 - 4هشام دمحم دمحم عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2923وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تعدٌل عنوان الفرع  -الى رئٌسى وعنوانه  -شارع جالل حجاج طوخ ملن  -سمٌر محمود عبدالعال المطان
 - 5هشام دمحم دمحم عبدالفتاح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2923وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تعدٌل عنوان المحل الرئٌس الى  -فرع وعنوانه طوخ شارع مصرف الحصة بملن  /خالد دمحم عزازى
 - 6عبدهللا دمحم عبدهللا عبدهللا صفر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7563وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :طوخ -مركز طوخ  -شارع سعٌد الفمى الملٌوبٌة  -ملن  -احمد على ابراهٌم دمحم
 - 7امٌنه ناهض محمود الخٌاط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7564وفً تارٌخ  25181156تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :شارع داٌر الناحٌة  -المنزله  -مركز طوخ  /ملن  -فرج مرشد السٌد على
 - 8سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5852وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
افتتاح محل رئٌس اخر بناحٌة  /طوخ مركز طوخ شارع جالل حجاج الملٌوبٌة ملط دمحم جالل حسن على عن نشاط عرض بٌع
السجاد والمووفرشات  /معرض النساجون الشرلٌون اودع برلم 883فى 7/11/2518لٌد برلم تابع 5852طوخ
 - 9سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5852وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
افتتاح محل رئٌس اخر  /بناحٌة طوخ مركز طخ  -شارع جالل حجاج الملٌوبٌة ملن  -دمحم جالل حسن على عن نشاط  /بٌع السجاد
والمفروشات  /معرض النشاجون للسجاد والفروشات اودع برلم 886فى 7/11/2518ولٌده برلم 5825طوخ
 - 15سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5852وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،طوخ مركز طوخ شارع جالل حجاج ملن  -دمحم جالل حسن على
 - 11سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5852وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،شارع النمراشى مركز طوخ ملن  -تامر دمحم الطوخى -عن نشاط اتٌلٌة تاجٌر فساتٌن  -تارٌخ افتتاحة 27/1/2557ولٌدة رلمة
5852طوخ
 - 12حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :مٌت كنانة  -طوخ  -ملن  -خالد سعٌد عبدالفتاح

 7565وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
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 - 13حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7565وفً تارٌخ  25181157تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :للتاجر محل رئٌس بالعنوان شارع الكنٌسة من شارع المحطة ابو زغبل  -ملن  -احمد حسن  -عن نشاط تجارة وتورٌد
دشت كرتون فى 1/1/2514سجلة رلم 15236الخانكة
 - 14عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح عواد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7479وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :مٌدان سٌدى سعٌد  -المٌصارٌة  -شبٌن المناطر  -ملن  -وحٌد عبدالفتاح دمحم ابو شون
 - 15مصطفى محمود عبدالشافى ابو ستٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7567وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :شبٌن المناطر  -مركز شبٌن المناطر  -طحا نوب طرٌك الكوم االحمر  -للٌوبٌة  -ملن  -محمود عبدالشافى دمحم
ابو ستٌت
 - 16شٌرٌن حسن ابراهٌم حسن عربان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7568وفً تارٌخ  25181111تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :شارع حسٌن رشدى  -شبٌن المناطر -مركز شبٌن المناطر  -ملن  -سمٌر دمحم الطنانى
 - 17اٌهاب طلعت بٌومى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تم الغاء المحل الرئٌسً االخر

 4468وفً تارٌخ  25181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 18دمحم نصر صالح عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7569وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر5 ، :شارع مصنع االكسجٌن عرب الصوالحة ملن طاهر فرج صالح خلٌل
 - 19عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح الزلط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وصف الـتأشٌر ، :لرلشندة ملن عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح
 - 25سمٌر حسن جابر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تعدٌل اسم المالن الى  /مازن دمحم ممدوح منصور

 7575وفً تارٌخ  25181113تم تعدٌل العنوان ,

 7146وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :

 - 21زكرٌا دمحم صالح عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
5 ،شارع الكوٌت ملن سٌد دمحم عبدالرحمن

 7571وفً تارٌخ  25181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:

 - 22عزه عبدالعزٌز عمر دمحم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2258وفً تارٌخ  25181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :الناصرٌة ملن سرحان حسنٌن رجب حسانٌن ونشاطة بمالة تموٌنٌة
 - 23امال زكرٌا عبداللطٌف زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الـتأشٌر ، :عرب الشعارة ملن عبدالحكٌم زكرٌا عبداللطٌف ذكى

 7572وفً تارٌخ  25181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 24سٌد عثمان دمحم ابو باشا  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6568وفً تارٌخ  25181119تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،تعدٌل العنوان الى /منٌة شبٌن المناطر ملن ممدوح دمحم السعٌد عرفة
 - 25شاكر صالح محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7573وفً تارٌخ  25181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :طوخ  -مركز طوخ  -كفر الحصافة  -الملٌوبٌة  -ملن -فاطمه دمحم امام
 - 26زٌنب عبدالوهاب نبٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7574وفً تارٌخ  25181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر:
 ،شبٌن المناطر -بجوار لاعة الجزٌرة  -ملن  -ابراهٌم مصطفى ابراهٌم سجل رلم 175685الجٌزة
 - 27مصطفى دمحم دمحم دمحم ابو ضٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7575وفً تارٌخ  25181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :طوخ  -مركز طوخ  -شارع صالح سالم  -الملٌوبٌة  -ملن  -طه دمحم سالم
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1عصام موسى دمحم نوار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6144وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
تعدٌل النشاط الى  /تعبئة وتصدٌر وتجارة الموالح والحاصالت الزراعٌة
 - 2جمال دمحم السٌد الجندى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5243وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
ٌضاف الى النشاط  /مخصبات زراعٌة
 - 3فتحٌه ثابت ابراهٌم ٌوسف منصور  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5285وفً تارٌخ 25181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /عطارة
 - 4ابو المعاطى عبد الفتاح احمد مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7524وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :تعدٌل مسمى النشاط الى  /تجارة منظفات جملة وتجزئة
 - 5حسٌن سلٌمان منصور بسٌونى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  6579وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :تعدٌل النشاط الى  /مكتب رحالت ونمل عمال 5
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1اٌاد اسامه دمحم حلمى امام فتوح  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7562وفً تارٌخ 25181151تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 2عبدهللا دمحم عبدهللا عبدهللا صفر  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7563وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 3امٌنه ناهض محمود الخٌاط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7564وفً تارٌخ 25181156تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 4حسام الدٌن احمد همام احمد  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7565وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 5سعٌد فؤاد دمحم مرسى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  5852وفً تارٌخ 25181157تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر:
خاص
 - 6مصطفى محمود عبدالشافى ابو ستٌت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7567وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 7شٌرٌن حسن ابراهٌم حسن عربان  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7568وفً تارٌخ 25181111تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
 - 8دمحم نصر صالح عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7569وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 9عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح الزلط  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7575وفً تارٌخ 25181113تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
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 - 15زكرٌا دمحم صالح عفٌفى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7571وفً تارٌخ 25181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 11امال زكرٌا عبداللطٌف زكى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7572وفً تارٌخ 25181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 12احمد دمحم عوا د نصار  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  4258وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 13شاكر صالح محمود ابراهٌم  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7573وفً تارٌخ 25181126تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 14زٌنب عبدالوهاب نبٌه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7574وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :خاص
 - 15مصطفى دمحم دمحم دمحم ابو ضٌف  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  7575وفً تارٌخ 25181128تم تعدٌل نوع الشركة ,
وصف التأشٌر :خاص
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1احمد دمحم عوا د نصار  ،تاجر  ،سبك لٌده برلم  4258وفً تارٌخ 25181121تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف التأشٌر:
افراد
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 25181151 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  6144الى :تعدٌل السمة التجارٌة الى  /الكوثر لتعبئة
وتصدٌر الحاصالت الزراعٌة
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2952،وفً تارٌخ  25181121،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
 - 2على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2952،وفً تارٌخ  25181121،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
 - 3تعدٌل االسم التجارى الى  /دمحم موسى دمحم نوار وشرٌكٌة توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5356،وفً تارٌخ
 25181122،تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555550555،جنٌه
 - 4عصام موسى دمحم نوار وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5356،وفً تارٌخ  25181122،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555550555،جنٌه
 - 5عصام موسى دمحم نوار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5356،وفً تارٌخ  25181122،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555550555،جنٌه
 - 6أحمد دمحم حسن دمحم أبو نوار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5356،وفً تارٌخ  25181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555550555،جنٌه
 - 7احمد دمحم حسن دمحم ابو نوار وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  5356،وفً تارٌخ  25181122،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  155555550555،جنٌه
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 - 8على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2952،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
 - 9على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2952،وفً تارٌخ  25181127،تم تعدٌل رأس المال ,
وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  2555550555،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

 - 1على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه  ،سبك لٌدها برلم  2952وفً تارٌخ 25181127تم تعدٌل الكٌان المانونى  ,وصف
التأشٌر :توصٌة بسٌطة
ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1دمحم سامى دمحم عبدالفتاح ٌحٌى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن  /دمحم سامى دمحم عبدالفتاح ٌحٌى من شرٌن
موصى الى شرٌن متضامن ، 5تارٌخ  25181121 :برلم 2952
 - 2دمحم سامى دمحم عبدالفتاح ٌحٌى توصٌة بسٌطة شرٌن متضامن تعدٌل صفة الشرٌن  /دمحم سامى دمحم عبدالفتاح ٌحٌى من شرٌن
موصى الى شرٌن متضامن ، 5تارٌخ  25181121 :برلم 2952
 - 3خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل توصٌة بسٌطة خروج
شرٌن موصى مذكور بالعمد بالتاشٌر رلم  943فى  ، 22/11/2518تارٌخ  25181122 :برلم 5356
 - 4خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل توصٌة بسٌطة خروج
شرٌن موصى مذكور بالعمد بالتاشٌر رلم  943فى  ، 22/11/2518تارٌخ  25181122 :برلم 5356
 - 5خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل توصٌة بسٌطة خروج
شرٌن موصى مذكور بالعمد بالتاشٌر رلم  943فى  ، 22/11/2518تارٌخ  25181122 :برلم 5356
 - 6خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل توصٌة بسٌطة خروج
شرٌن موصى مذكور بالعمد بالتاشٌر رلم  943فى  ، 22/11/2518تارٌخ  25181122 :برلم 5356
 - 7خروج شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل ودخول شرٌن موصى مذكور اسمة بعمد التعدٌل توصٌة بسٌطة خروج
شرٌن موصى مذكور بالعمد بالتاشٌر رلم  943فى  ، 22/11/2518تارٌخ  25181122 :برلم 5356
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

 - 1على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة عرفى غٌر مسجل توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 2952

 - 2على دمحم عبد الفتاح ٌحى وشركاه توصٌة بسٌطة عرفى غٌر مسجل توصٌة بسٌطة  ،تارٌخ 25181127 :

برلم 2952

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جمال دمحم السٌد الجندى سارى حتى  ، 858 35/7/2516تارٌخ 25181151 :

برلم 5243
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 - 2جمال دمحم السٌد الجندى سارى حتى ، 859 35/7/2521تارٌخ 25181151 :

برلم 5243

 - 3ماجد مصطفى دمحم فرحات سارى حتى  ، 867 4/8/2513تارٌخ 25181154 :

برلم 6297

 - 4ماجد مصطفى دمحم فرحات سارى حتى  ، 868 4/8/2523تارٌخ 25181154 :

برلم 6297

 - 5سعٌد فؤاد دمحم مرسى سارى حتى  ، 865 3/3/2512تارٌخ 25181154 :

برلم 5852

 - 6سعٌد فؤاد دمحم مرسى سارى حتى  ، 866 3/3/2522تارٌخ 25181154 :

برلم 5852

 - 7دمحم عبدالنبً احمد دمحم سارى حتى  ، 869 3/2/2517تارٌخ 25181155 :

برلم 5767

 - 8دمحم عبدالنبً احمد دمحم سارى حتى  ، 875 3/2/2522تارٌخ 25181155 :

برلم 5767

ٌ - 9اسر فؤاد دمحم عبدالخالك سارى حتى  ، 887 7/15/2522تارٌخ 25181157 :

برلم 3885

 - 15انتصار الطاهر الشٌخ على سمرى سارى حتى  ، 884 25/2/2514تارٌخ 25181157 :

برلم 997

 - 11انتصار الطاهر الشٌخ على سمرى سارى حتى  ، 885 25/2/2519تارٌخ 25181157 :

برلم 997

برلم 4259

 - 12احمد دمحم حمد محٌسن سارى حتى  ، 881 19/12/2519تارٌخ 25181157 :
 - 13دمحم نعمان دمحم بٌومى سارى حتى  ، 895 17/11/2513تارٌخ 25181111 :

برلم 3717

 - 14دمحم نعمان دمحم بٌومى سارى حتى  ، 891 17/11/2518تارٌخ 25181111 :

برلم 3717

 - 15دمحم نعمان دمحم بٌومى سارى حتى  ، 892 15/11/2523تارٌخ 25181111 :

برلم 3717

 - 16رسمٌة عبدالمجٌد دمحم سارى حتى  ، 954 15/15/2515تارٌخ 25181111 :

برلم 1989

 - 17رسمٌة عبدالمجٌد دمحم سارى حتى  ، 955 15/15/2515تارٌخ 25181111 :

برلم 1989

 - 18رسمٌة عبدالمجٌد دمحم سارى حتى  ، 956 15/15/2525تارٌخ 25181111 :

برلم 1989

 - 19رضا عبدالبدٌع دمحم متولى سارى حتى  ، 958 19/8/2518تارٌخ 25181112 :

برلم 6356

 - 25رضا عبدالبدٌع دمحم متولى سارى حتى  ، 959 19/8/2523تارٌخ 25181112 :

برلم 6356
برلم 7119

 - 21نادٌة محمود دمحم المغربى سارى حتى  ، 957 22/15/2523تارٌخ 25181112 :

 - 22دمحم سلٌمان عبد العلٌم مصطفى سارى حتى  ، 918 1/15/2522تارٌخ 25181114 :
 - 23مصطفى السٌد ابراهٌم السٌد سارى حتى  ، 925 1/12/2523تارٌخ 25181115 :
 - 24عزه عبدالعزٌز عمر دمحم سارى حتى  ، 921 15/3/2521تارٌخ 25181115 :

برلم 6113
برلم 3727

برلم 2258

 - 25رضا بكرى رشدى عبد الرحمن سارى حتى  ، 929 18/5/2523تارٌخ 25181118 :

برلم 539

 - 26الشعٌبى رزق نصر على سارى حتى  ، 934 25/5/2514تارٌخ 25181119 :

برلم 1152

 - 27الشعٌبى رزق نصر على سارى حتى  ، 935 25/5/2519تارٌخ 25181119 :

برلم 1152

 - 28احمد دمحم عوا د نصار سارى حتى  ، 938 19/12/2514تارٌخ 25181121 :

برلم 4258
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 - 29احمد دمحم عوا د نصار سارى حتى  ، 939 19/12/2519تارٌخ 25181121 :
 - 35منصور طه هلٌل دمحم سارى حتى  ، 937 2/11/2523تارٌخ 25181121 :

برلم 4258
برلم 3889

 - 31أحمد حسانٌن دمحم حسانٌن سارى حتى  ، 936 25/9/2521تارٌخ 25181121 :
 - 32أٌمن ٌوسف دمحم محمود سارى حتى  ، 944 9/4/2522تارٌخ 25181125 :

برلم 5352

برلم 6978

 - 33اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم سارى حتى  ، 949 15/8/2514تارٌخ 25181125 :

برلم 1277

 - 34اسالم ابراهٌم احمد ابراهٌم سارى حتى  ، 955 15/8/2519تارٌخ 25181125 :

برلم 1277

 - 35فتحٌه ثابت ابراهٌم ٌوسف منصور سارى حتى  ، 946 19/8/2521تارٌخ 25181125 :
 - 36أشرف عبد الكرٌم طلبة سالمة سارى حتى  ، 953 15/11/2523تارٌخ 25181126 :
 - 37صالح محمود ابراهٌم عبد العال سارى حتى  ، 955 1/4/2523تارٌخ 25181126 :

برلم 5285
برلم 863

برلم 473

 - 38حكمت ٌوسف عبدالهادي حموده سارى حتى  ، 952 15/11/2521تارٌخ 25181126 :
 - 39عمرو انور عبدالفتاح انور سارى حتى  ، 968 17/5/2519تارٌخ 25181128 :

برلم 6899

برلم 6422

 - 45صٌدلٌه  /سامح دمحم محمود عبدالرحٌم سارى حتى  ، 975 12/6/2517تارٌخ 25181128 :

برلم 6533

 - 41صٌدلٌه  /سامح دمحم محمود عبدالرحٌم سارى حتى  ، 971 12/6/2522تارٌخ 25181128 :

برلم 6533

 - 42محرم فؤاد محمود حسن سارى حتى  ، 967 13/5/2522تارٌخ 25181128 :

برلم 6989

 - 43تامر ابراهٌم عبد الرحٌم سارى حتى  ، 973 22/4/2523تارٌخ 25181129 :

برلم 3459

 - 44رضا مبرون احمد بٌومى سارى حتى  ، 972 8/4/2522تارٌخ 25181129 :

برلم 2814

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1طارق متولى السٌد خلٌفة وشركاه سارى حتى  ، 855 23/1/2519تارٌخ 25181151 :
 - 2بنن مصر سارى حتى  ، 887 28/5/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 3856

برلم 6251

 - 3ماجده شعبان البدرى وشركاها سارى حتى  ، 888 23/12/2523تارٌخ 25181158 :

برلم 6361

 - 4دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى  ، 893 13/11/2559تارٌخ 25181111 :

برلم 2147

 - 5تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى  ، 893 13/11/2559تارٌخ 25181111 :
برلم 2147
 - 6دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى  ، 894 13/11/2514تارٌخ 25181111 :
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 - 7تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى  ، 894 13/11/2514تارٌخ 25181111 :
برلم 2147
 - 8دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى ، 895 13/11/2519تارٌخ 25181111 :

برلم 2147

 - 9تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى ، 895 13/11/2519تارٌخ 25181111 :
2147

برلم

 - 15تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى ، 895 13/11/2519تارٌخ 25181111 :
برلم 2147
 - 11دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى ، 895 13/11/2519تارٌخ 25181111 :

برلم 2147

 - 12تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى  ، 894 13/11/2514تارٌخ 25181111 :
برلم 2147
 - 13دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى  ، 894 13/11/2514تارٌخ 25181111 :

برلم 2147

 - 14تعدٌل االسم التجارى الى جمال ابراهٌم عبدالخالك وشركاها سارى حتى  ، 893 13/11/2559تارٌخ 25181111 :
برلم 2147
 - 15دمحم كامل ابراهٌم عٌدالخالك وشركاة سارى حتى  ، 893 13/11/2559تارٌخ 25181111 :

برلم 2147

 - 16شركة شعبان جعفر وشركاه سارى حتى  ، 917 9/6/2523تارٌخ 25181114 :

برلم 581

 - 17شركة شعبان جعفر وشرٌكة سارى حتى  ، 917 9/6/2523تارٌخ 25181114 :

برلم 581

 - 18شركة عبدالفتاح فرج وشركاة سارى حتى  ، 941 28/9/2514تارٌخ 25181122 :

برلم 4185

 - 19شركة عبدالفتاح فرج وشركاة سارى حتى  ، 942 28/9/2519تارٌخ 25181122 :

برلم 4185

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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