
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ابريل شهر جنوب القاهرة 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 : التجارى سجلال تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   أفراد دقيو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200422 تاريخ وفي 13921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد خليفه منصور مكرم -  1

  المقطم الوليد بن خالد مدرسة امام حسين صبحى ش 3 محل 181 بلوك روالن مساكن/  اصبح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200421 تاريخ وفي 83181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطاوى محمود احمد محمود -  2

 المعادى 10 شقه االمل امتداد 12/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنه بالنقل أو ال ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20200421 تاريخ وفي 83181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطاوى محمود احمد محمود -  1

 عموميه توريدات نشاط اضافه:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 


