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قيود أفراد

1 - عبد الحميد سعيد على عبد العال قشطه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 62 ورقم قيد 71    محل رئيسى  عن ثلجة موز, بجهة محافظة القاهرة البتانون جوار مسجد النصر جوار 

المقابر

2 - صفاء صابر نصر السيد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 63 ورقم 

قيد 72    محل رئيسى  عن مصنع ورش دهانات الكترستاتيك, بجهة محافظة القاهرة الطريق البطىء ابو المنجا 

باسوس

3 - محمد سيد عطا ا محمود خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

64 ورقم قيد 73    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القاهرة ابو الغيط - م القناطر - بملك / هانم 

عبد المنعم عبد اللطيف

4 - هانى فاروق خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 65 

ورقم قيد 74    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع صاج التكييف المركزى, بجهة محافظة القاهرة ابو الغيط 

القليوبيه بملك / امنيه رجب امام ابو شامه

5 - حسام احمد امين عبد الفتاح درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

66 ورقم قيد 75    محل رئيسى  عن صناعه احذية وشنط, بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 18 عطفة الدمرداش 

- العباسيه

6 - محمد عبدالبصير عبدالسلم بدير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 67 

ورقم قيد 76    محل رئيسى  عن صناعه الثاث, بجهة محافظة القاهرة ق 117 تقسيم وليم عبدالشهيد

7 - نزيه زيدان سيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 68 ورقم 

قيد 77    محل رئيسى  عن مصنع كساره بلستيك, بجهة محافظة القاهرة بملك / زيدان سيد رمضان - باسوس

8 - سلوي ابراهيم سعد عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 69 

ورقم قيد 78    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة القاهرة ش 

سيد احمد يونس المدينه الصناعية م بلبيس الشرقية

9 - محمد احمد ابو عزام محمد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 70 

ورقم قيد 79    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة القاهرة ش خليل 

عصر منطي بملك/ هناء سمير غالي جرز

10 - محمد ابراهيم عبدالرحيم علي عيسي مرشد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 71 ورقم قيد 80    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة القاهرة ابو الغيط ش النادي  

بملك / مصطفي عبد الرحيم علي عيسي

11 - مصطفي مهران مصطفي عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 72 ورقم قيد 81    محل رئيسى  عن صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائيه, بجهة محافظة القاهرة 3 

ش الجنينه من شارع ام المؤمنين مدينه ابن الحكم البحريه

12 - فراج حسين فراج حسين غباشي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

74 ورقم قيد 82    محل رئيسى  عن صناعة الثاث, بجهة محافظة القليوبية مسجد التوحيد- طنان - بملك/ احمد 

فتحي احمد ابراهيم

13 - محمد محمود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 76 ورقم 

قيد 83    محل رئيسى  عن صنع اثاث, بجهة محافظة القاهرة 14 ش محمد ابراهيم المنجد
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14 - محمود رضا عبد العزيز ابو سكينه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

78 ورقم قيد 84    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة الغربية 

منتصف ش السادات امام هايبر الوزاريه منشية محى سعد - بملك / رضا عبد العزيز محمد ابو سكينه

15 - خالد محمدين محمد احمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 79 ورقم قيد 85    محل رئيسى  عن مدشة اعلف, بجهة محافظة الشرقية كفر الشقم

16 - مصطفى احمد مصطفى الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 80 

ورقم قيد 86    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة القليوبية ابو الغيط - بملك / احمد طه محمد

فروع الفراد

قيود الشركات

فروع الشركات

 محو - شطب

رأس المال
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العناوين 

1 - اسماء صلح الدين صابر محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    57 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

38 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / ساحه الشيخ 

مصلح بجوار المقابر

2 - حسين ابراهيم اسماعيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    61 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    45 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافة اسم المالك  / حسين ابراهيم 

اسماعيل ابراهيم علي نفس العنوان

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   48 وتم ايداعه بتاريخ   

07-06-2022  برقم ايداع 29.000 الى : اضافة سمه تجاريه / مستر شيف لملبس اليونيفورم

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

تجديد شركات
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