جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب اتحاد الصناعات شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1سيد علي سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  26ورقم
قيد  46محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة (فيما عدا الملبس العسكرية) ,بجهة محافظة القاهرة  125بلوك
مدخل 5
 - 2عريان جاب ا زاخر ساويرس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 27
ورقم قيد  47محل رئيسى عن تكسير بلستيك ,0بجهة محافظة القاهرة  32حارة عبده عطيه -من ش الفرن
بملك /نادى جاب ا زاخر -منشأة ناصر
 - 3اميره جرجس حليم ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  29ورقم
قيد  48محل رئيسى عن ورشة ملبس يونيفورم ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة  25ش
محمد شعبان
 - 4محمد سيد صابر عبد الحفيظ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 30
ورقم قيد  49محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
القليوبية  114شارع حسن عبد الفتاح مدينه التعاون
 - 5عبد ا محمد صديق ابو سنه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 31
ورقم قيد  50محل رئيسى عن ورشة ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة القاهرة  16شارع
منشيه التحرير  -بملك  /صلح الدين عبد الحميد ابراهيم
 - 6فر محمود محمود محمود ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 32ورقم قيد  51محل رئيسى عن مصنع مكرونة ,بجهة محافظة القليوبية ارض شعبان ابو طالب خلف فيل
حسن ابو بكر  -بملك /فر محمود محمود محمود ابراهيم
 - 7كيرلس سعيد جبرائيل حندالى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 33
ورقم قيد  52محل رئيسى عن تكسير بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة  3شارع صدقى اسكندر  -بملك /نظيم
جبرائيل جندالى
 - 8عمرو اشرف مصطفي عبد الصمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 34ورقم قيد  53محل رئيسى عن ورشة تصنيع ملبس (فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة القاهرة
عقار  183شارع مؤسسه الزكاه كفر الباشا
 - 9محمود عبد البصير عبد السلم بدير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 35ورقم قيد  54محل رئيسى عن ورشه نجاره  ,0بجهة محافظة القاهرة ش  105من ش 100
 - 10مينا يعقوب حصاوى رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 36
ورقم قيد  55محل رئيسى عن تكسير بلستيك ,0بجهة محافظة القاهرة  3ش الكنيسه بملك/يعقوب حصاوى
رزق -منشأة ناصر
 - 11جورج ايهاب راجح كيرلس قرياقص تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  37ورقم قيد  56محل رئيسى عن تصنيع محركات ومولدات ومحولت واجهزة ولوحات تحكم كهرباء (
فيما عدا اجهزة الكمبيوتر والنترنت) ,بجهة محافظة القاهرة 2م كورنيش النيل بجوار كمين التبين
 - 12اسماء صلح الدين صابر محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  38ورقم قيد  57محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة القليوبية
 2ساحه الشيخ مصلح سلمه الجبل الصفر  -بملك صلح الدين صابر محمد
 - 13عبير محي الدين محمد عبد الكريم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 39ورقم قيد  58محل رئيسى عن مصنع ملبس داخليه اطفال  ,0بجهة محافظة القليوبية ش القبه الخضراء
من ش مسجد الرحمن مدينه عمر بن الخطاب
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 - 14ايمان محروس ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 40
ورقم قيد  59محل رئيسى عن صناعه الملبس ذات الزينه باستثناء الفراء ( فيما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة القاهرة  154مساكن صبحي حسين مدخل  1بلوك  154الخليفه
 - 15سيد محسن توفيق واصف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  41ورقم
قيد  60محل رئيسى عن اعادة وتدوير وتخريز بلستيك ,بجهة محافظة القاهرة شارع علي طلعت تقسيم
البرهانيه  -القاهرة بملك  /جوزيف كمال سناده
 - 16حسين ابراهيم اسماعيل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 45
ورقم قيد  61محل رئيسى عن مصنع خيط بلستيك ,0بجهة محافظة الدقهلية ديو الوسطى -مركزسنبلوين

فروع الفراد
 - 1سيد محسن توفيق واصف قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  44ورقم قيد  60محل فرعى عن اعادة
وتدوير وتخريز بلستيك بجهة محافظة القاهرة حوض جلل -تقسيم ثالث -خلف مطحن الكوثر -بملك/محسن توفيق
واصف

قيود الشركات

فروع الشركات

محو  -شطب
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رأس المال
 - 1مصطفي المتولي مصطفي محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  45قيد فى  2022-05-30برقم ايداع 24
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000

العناوين
 - 1سيد محسن توفيق واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  60قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  41وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /حوض جلل -تقسيم
ثالث-خلف مطحن الكوثر-بملك/محسن توفيق واصف

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

تجديد افراد

تجديد شركات
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