
 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

 أكتوبرشهر طوخ جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : ىالتجار السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حبوب عن 7709 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف طه المجد ابو شريف اسالم -  1

 شلبى ابراهيم سعد وناصر سعيد ملك 12 خط طريق - طوخ مركز - الفقهاء كفر:  بجهة ، والمحمصات السبوع ولوازم

 مكتب عن 7707 برقم 20201011 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرديني محمدي السيد محمد -  2

 محمد محمدي السيد ملك_اليمن عزبة_ القناطر شبين مركز:  بجهة ، وتربه وسن زلط و رمل توريدات

 بقاله عن 7710 برقم 20201027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده عبدالمعبود عبدالرحمن كريمه -  3

 حموده امام عبدالمعطي فرحات امام ملك -شبين مشتهر طريق-مشتهر:  بجهة ، عطاره و

 ، بقالة عن 7702 برقم 20201001 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغنى عبدالفتاح فاطمة -  4

 شلبى محمد شلبى - ملك - قليوبيه - طوخ مركز - بلتان زاوية:  بجهة

 عن 7703 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرطام عبدالمنعم حلمي محمد محمود -  5

 عبدالمقصود محمد حامد محمد/ ملك القليوبيه.  العمومي السنترال بجوار - الحصه مصرف شارع:  بجهة ، الجاهزه المالبس تجارة

 عصر

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   7448:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى عبدالهادى بيومى اسالم   - 1

 نهائيا النجارة لترك2881 محو برقم السجل شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   3284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم نصر حسن ناصر   - 2

 النشاط لترك ذلك و القيد شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   5422:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود محمد اسامه   - 3

 النشاط لترك وذلك القيد شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201004 ، تاريخ وفي  2838 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على كامل أمل -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ وفي  6823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد محمد عزت -  2

  جنيه  101000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  7486 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدبيس سالمه محمد سالمه مصطفى -  3

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20201011 ، تاريخ وفي  7486 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحبوب لتجارة الدبيس/  الى التجارى االسم تعديل -  4

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20201014 ، تاريخ وفي  7656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر حسنين محمد مصطفى عبير -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  4646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طحاوى مخلوف محمود محمد -  6

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف فتحى مجدى -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  7266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن صادق عبدالجليل امينه -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  1302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين بيومى حلمى طلعت -  9

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  7682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنبن عبدالرحمن احمد حسنى احمد -  10

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 7702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى عبدالفتاح فاطمة -  1

  شلبى محمد شلبى - ملك - قليوبيه - طوخ مركز - بلتان زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 7703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرطام عبدالمنعم حلمي محمد محمود -  2

 عصر عبدالمقصود محمد حامد محمد/ ملك القليوبيه.  العمومي السنترال بجوار - الحصه مصرف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 7707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرديني محمدي السيد محمد -  3

 محمد محمدي السيد ملك_اليمن عزبة_ القناطر شبين مركز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 2605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر البيومى محمد احمد محمد -  4

 تجاريه وتوكيالت وتصدير استيراد/  ونشاطه2020/10/20 فى611برقم المودع االخر الرئيس المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 2605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر البيومى محمد احمد محمد -  5

 تجاريه توكيالت و وتصدير استيراد ونشاطه 20/10/2020 في 611 برقم المودع االخر رئيسى محل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 2605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر البيومى محمد احمد محمد -  6

 تجاريه توكيالت و تصدير و استيراد نشاطه و 20/10/2020 في 611 برقم المودع اخر رئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 4521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالعزيز عطاشه هاشم -  7

 صيدليه الستغالله الوهاب عبد العزيز عبد عكاشه/ ملك طوخ مركز بلتان بناحية فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 4521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد العزيز عبد عكاشه حاتم -  8

 الوهاب عبد العزيز عبد عكاشه ملك طوخ مركز بلتان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 7710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالمعبود عبدالرحمن كريمه -  9

  حموده امام عبدالمعطي فرحات امام ملك -شبين مشتهر طريق-مشتهر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 7709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف طه المجد ابو شريف اسالم -  10

 شلبى ابراهيم سعد وناصر سعيد ملك 12 خط طريق - طوخ مركز - الفقهاء كفر ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 2838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على كامل أمل -  1

 بالبالستيك سلك تغليف مصنع الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201004 تاريخ وفي 6607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود عبدالرحمن السيد حسن -  2

 عموميه توريدات نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي 5988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا ابو السيد فؤاد عربى -  3

 جزاره/  الى النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 7707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرديني محمدي السيد محمد -  4

 البالستيكيه المنتجات توريد اضافة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 7703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرطام عبدالمنعم حلمي محمد محمود -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 7709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف طه المجد ابو شريف اسالم -  2

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 7702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى عبدالفتاح فاطمة -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 4521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد العزيز عبد عكاشه حاتم -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 7707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرديني محمدي السيد محمد -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 7710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عبدالمعبود عبدالرحمن كريمه -  6

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لنقل المصريه الى التجاريه السمه تعديل: الى 6619 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  1

   المخلفات وتدوير وفرم البضائع

 لنقل المصريه الى التجاريه السمه تعديل: الى 6619 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201004:  تاريخ فى  ،  -  2

   المخلفات وتدوير وفرم البضائع

 جزارة الى التجاريه السمه اضافة: الى 5988 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201007:  تاريخ فى  ،  -  3

   االخالص

 

 

 

 

 


