
 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 شمال 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

 

 

 



 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  

 

 بيع عن 36133 برقم 21211422 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرافعى محمد السيد محمد حسام -  1

 (2) محل الجيش شارع( 41: ) بجهة ، وتغليف تعبئه مواد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21211422 ، تاريخ وفي  23322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شفيق ادوار جورج -  1

  جنيه  611110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 32323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين الفتاح عبد شهاب الفتاح عبد -  1

  بوالق النيل كورنيش مول اركاديا D 62 رقم محل العنوان اصبح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 36133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرافعى محمد السيد محمد حسام -  2

 ( 2) محل الجيش شارع( 41) ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 23322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شفيق ادوار جورج -  3

 صالح اهلل عبد ش 22 بالعنوان ادارى مقر

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21211422 تاريخ وفي 23322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شفيق ادوار جورج -  4

  صالح اهلل عبد ش 22

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 36133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرافعى محمد السيد محمد حسام -  1

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21211422 تاريخ وفي 23322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شفيق ادوار جورج -  2

 خاص

 

 

 

 


