
 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 اكتوبر 6 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

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، جاهزة مالبس عن 4311 برقم 24244413 فى قيد ، 44440444  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد رمضان اشرف -  1

 الخضار سوق السادس الحي:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   24244424 تاريخ وفى ،   31363:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب حسين مصطفى شريف   - 1

 التجارة لترك القيد محو  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  24244421 ، تاريخ وفي  21212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم ابراهيم محمد محمد كريم -  1

  جنيه  14444440444، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  24244422 ، تاريخ وفي  22632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسن شاكر حسن -  2

  جنيه  1444440444، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  24244422 ، تاريخ وفي  22632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسن شاكر حسن -  3

  جنيه  1444440444، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 , المال رأس تعديل تم  24244422 ، تاريخ وفي  22222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السباعى عبدالعال عبدالمنعم حسام -  4

  جنيه  14444440444، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  24244434 ، تاريخ وفي  31123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى يوسف مختار ندا مصطفى -  3

 جنيه  344440444، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 

 

 

 


