
 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  بنها   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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

المال رأس     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20200412 ، تاريخ وفي  22322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطوخى عبدالفتاح متولى نورة -  1

جنيه  1000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير صفو   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200412 ، تاريخ وفي  22013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعزيز محمد حسام -  2

جنيه  0000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

،  المال رأس تعديل تم  20200412 ، تاريخ وفي  22000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيومى محمد عبدالعزيز محمد أيمن -  3

جنيه  0000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200412 ، تاريخ وفي  26326 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على البهى شكرى مروة -  4

جنيه  2000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200421 ، تاريخ وفي  24640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان عثمان سعيد عليه -  5

جنيه  1000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   
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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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20200423 ، تاريخ وفي  02040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان محمد السيد عبده -  6

جنيه  10000000000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 00312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمطلب حسين مصطفى -  1

عبدالمطلب حسين عاطف/ بملك يوليو 23ش/الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

،  وانالعن تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 00312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمطلب حسين مصطفى -  2

السيد المطلب عبد حسين مصطفى/ ملك يوليو/23 شارع شكر كفر/ الى الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 00312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمطلب حسين مصطفى -  3

عبدالمطلب حسين عاطف/ بملك يوليو 23ش/الى الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

،  العنوان تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 00312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمطلب حسين مصطفى -  4

السيد عبدالمطلب حسين مصطفى/ بملك يوليو 23ش الى الرئيسى المحل العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20200426 تاريخ وفي 26266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمدى حمدى -  1

االدويه عدا فيما طبيعيه وأعشاب تجميل وادوات طبيه مستلزمات/  الى النشاط مسمى تعديل:  التأشير   


