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قيود أفراد

1 - علء الشمندى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5597 

ورقم قيد 66579    محل رئيسى  عن بقاله جافه وعطاره, بجهة محافظة السكندرية 2 شارع قنا من شارع مكه-

جانوتى-محل-قسم الرمل

2 - جمهوريه نور الدين عبد ا رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5605 ورقم قيد 66581    محل رئيسى  عن مطعم)فول وفلفل(, بجهة محافظة السكندرية شارع احمد عبد 

الوهاب-محل رقم 2 -قسم المنتزه

3 - هدى ابراهيم حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5606 

ورقم قيد 66582    محل رئيسى  عن حظيره مواشى )تسمين و حلبه(, بجهة محافظة السكندرية حوض )10( 

- حظيره - قسم

4 - هويدا ابراهيم اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5607 

ورقم قيد 66583    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية )1( ش 16 متفرع من ش ريدميكس 

- ابويوسف بحرى - محل - قسم

5 - احمد اشرف سعد عبدالمحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5610 ورقم قيد 66584    محل رئيسى  عن تجاره المعاء, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر - امام المجزر 

بجوار مسجد الحى القيوم مرغم - دور ارضى - قسم

6 - بلل عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 5612 ورقم قيد 66585    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر - قريه 

)13( - سوق الجمعيه الزراعيه بطريق المزايده - محل )7( - قسم

7 - عنتر فوزى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5615 ورقم 

قيد 66586    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 11 ش الرحمن من السادات - الحضره الجديده - الول - شقه 

- قسم

8 - دينا محمد شريف محمد كامل  عبدالستار )دينا كامل لتوزيع و بيع الكسسوارات و الحلى( تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5619 ورقم قيد 66587    محل رئيسى  عن تسويق و 

بيع حلى و اكسسوارات )دون التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع ابورفيع - مصطفى كامل - 

الدور الثامن - شقه - قسم

9 - ريم عصام الدين عبدالسلم كراره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

5620 ورقم قيد 66588    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية ش بدر امام 

مدرسه ابوعقاده - برج ريتاج - السيوف شماعه - محل )4(

10 - نورهان ماهر عبدا عنتر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5623 

ورقم قيد 66589    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية السيوف خلف كارفور - ش النخيل من 

ش امين حسونه - برج جرين هاوس - الدور 15 - شقه - قسم

11 - عطاا على محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5627 

ورقم قيد 66590    محل رئيسى  عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 28 ش رقيب اول محمود سليم متفرع من ش عبدالمنعم رياض 

- محل - قسم

12 - بول عاطف ابواليمين جرجس منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 5628 ورقم قيد 66591    محل رئيسى  عن معرض تجاره سيارات, بجهة محافظة السكندرية طريق 

اسكندريه مطروح ناصيه ش مشتل عبير - محل - قسم
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13 - احمد بدير عبدالعليم ملوحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5629 

ورقم قيد 66592    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى لنتاج اللبان و التسمين, بجهة محافظة السكندرية قريه 

البصره على طريق بغداد مباشرة - حظيره مواشى - قسم

14 - نسرين على عباس عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5639 

ورقم قيد 66593    محل رئيسى  عن تصميمات هندسيه, بجهة محافظة السكندرية 13 ش المعسكر الرومانى - 

شقه رقم 2 - قسم

15 - محمد عبدالمنعم السيد على )المنعم للتجاره والتوزيع( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 5648 ورقم قيد 50679    رئيسى آخر  عن تعبئه و تغليف المواد الغذائيه, بجهة 

محافظة السكندرية شارع فرن الشندويلى امام ملهى هابى لند - محل )1( - قسم

16 - محمد عبدالمنعم السيد على )المنعم للتجاره والتوزيع( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 5648 ورقم قيد 50679    رئيسى آخر  عن تعبئه و تغليف المواد الغذائيه, بجهة 

محافظة السكندرية 3 ش الكنيسه المارونيه - المنشيه على الممر - قسم

17 - هانى ابراهيم عبدالفتاح العتيق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5649 ورقم قيد 66594    محل رئيسى  عن بيع اسماك مملحه, بجهة محافظة السكندرية عزبه الرحامنه امام 

محطه الصلح - الشارع العمومى - برج جرين هاوس - ملك / حسن السيد - محل

18 - اسلم نصر سيد سلمه )اسلم للمفروشات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-09 

برقم ايداع 5651 ورقم قيد 66595    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية ش جامع 

الشرقاوى - محل - قسم

19 - انصارى انصارى اسماعيل توفيق )مؤسسه انصارى للتوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 5659 ورقم قيد 66596    محل رئيسى  عن توريدات صناعيه و قطع غيار 

سيارات و توريدات غذائيه و كهربائيه و مهمات سباكه و ادوات صحيه و مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية 

الهانوفيل خلف مستشفى ابوهنديه امام سوبرماركت ابوكريم - عماره التقوى - الثانى علوى - شقه - قسم

20 - محمد عطيه زكى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5666 

ورقم قيد 66597    محل رئيسى  عن بيع معدات محلت بقاله, بجهة محافظة السكندرية 42 ش الست نعيمه - 

محل - قسم

21 - جانيت عبدا فريز جرجس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5668 

ورقم قيد 66598    محل رئيسى  عن بيع اخشاب بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 40  ش60 سيدى بشر 

قبلى - محل

22 - محمد حسن محمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5669 

ورقم قيد 66599    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية 115 ش لفيزون - محل رقم 6 

- قسم

23 - دينا عبدالعزيز محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5674 

ورقم قيد 66600    محل رئيسى  عن كافيتريا و مطعم فاست فود, بجهة محافظة السكندرية 3 ش مسجد الفتح 

متفرع من ش مسجد سيدى بشر - بحرى السكه الحديد - محل )1( يسار المدخل - قسم

24 - عبدا محمد فتح ا ابراهيم عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 5675 ورقم قيد 66601    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية النهضه 

فنجرى )2,1( القريه البيضاء المهندسين - غرفه فى شقه

25 - منى بدوى بدوى البيارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5676 

ورقم قيد 66602    محل رئيسى  عن تغليف و بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 40 ش مراد - 

الورديان - محل - قسم
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26 - مصطفى سعيد عبدالعزيز على غنيم )فضيات غنيم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 5682 ورقم قيد 66604    محل رئيسى  عن  بيع فضيات )بعد الحصول على 

الموافقات اللزمه من مصلحه الدمغه و الموازين و المصوغات(, بجهة محافظة السكندرية 11 ش ابن النقيب مع 

ش الرمن من ش 45 بحرى ميامى - محل - قسم

27 - احمد نور سالم عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5684 

ورقم قيد 66605    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة السكندرية 30 تنظيم المرجانى ناصيه ابن 

الخطاب - محل )3( - قسم

28 - صلح احمد عبدالسلم بهنسى على يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 5687 ورقم قيد 66606    محل رئيسى  عن العمال الميكانيكيه والكهربائيه والعمال الحديديه, بجهة 

محافظة السكندرية برج العرب الكيلو 11 بجوار الجرارى - الرضى - محل

29 - نجاح ابوضيف احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5694 ورقم قيد 66607    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش عثمان بن عفان 

من ش الكابلت امام شركه الفورمايكا - الول العلوى - شقه - قسم

30 - مروه عاطف محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5699 

ورقم قيد 66608    محل رئيسى  عن تجاره موتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية 5 ش عبد المحسن الحسينى 

- محل - قسم

31 - وداد حمدى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5700 

ورقم قيد 66609    محل رئيسى  عن مخبز شامى, بجهة محافظة السكندرية 65 ش السيده فاطمه بوالينو - محل

32 - نانسى عطاا صبرى عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5701 ورقم قيد 66610    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 17 ش الملزم بسيونى محمود - عصافره بحرى - محل - قسم

33 - مينا اشرف كمال يوسف سليمان )مينا للتخليص الجمركى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 5704 ورقم قيد 66611    محل رئيسى  عن مكتب تخليص جمركى, بجهة محافظة 

السكندرية 8 شارع فجر السلم من جمال عبد الناصر امام مستشفى شرق المدينه-شقه بالدور الثانى-قسم المنتزه

34 - كريم احمد محمد احمد ابوحسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5709 ورقم قيد 66612    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش متفرع من ش 

الشعراوى - عزبه الموظفين - محل - قسم

35 - حنان انور على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5711 ورقم 

قيد 66613    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية ش 13 متفرع من ش 16 الصلح وش14 

الفلكى الراس السوداء - الرضى - محل رقم )1( يمين الموقف

36 - احمد يوسف احمد عبدا )مكتب احمد يوسف نقل موتى حانوتى( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 5712 ورقم قيد 66614    محل رئيسى  عن نقل موتى حانوتى, بجهة محافظة 

السكندرية 10 الدخيله الجبل - ش محمد الصعيدى - خلف مسجد عثمان - محل - قسم

37 - احمد فرج احمد ابراهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5718 ورقم قيد 66615    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 5 و 23 الصحراوى 

خلف المدينه الجامعيه للطلبه - قسم

38 - شعبان على عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5721 

ورقم قيد 66617    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة السكندرية 168 ش الخديوى - الرضى - محل 

يمين مدخل العقار
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39 - عادل روفائيل عبده يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5726 

ورقم قيد 66618    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية خلف الكنيسه و خلف ش الجيش - شقه بالدور الول - قسم

40 - حسن على محمد همام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5756 ورقم 

قيد 60633    رئيسى آخر  عن تصنيع الخشاب و الثاث, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع الحسن و الحسين 

- العصافره قبلى - قسم

41 - عادل روفائيل عبده يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5734 

ورقم قيد 66618    رئيسى آخر  عن مقله, بجهة محافظة السكندرية اول شارع الجيش امام عصير نادى - قسم

42 - عادل روفائيل عبده يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5734 

ورقم قيد 66618    رئيسى آخر  عن مقله, بجهة محافظة السكندرية خلف الكنيسه و خلف ش الجيش - شقه 

بالدور الول - قسم

43 - هانى صبحى شاكر عطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5729 

ورقم قيد 66619    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش المستشفى بجوار مسجد خالد 

بن الوليد ابيس الثانيه - شقه - قسم

44 - احمد حمدى محمد عبدالرحمن حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 5739 ورقم قيد 66620    محل رئيسى  عن صيانه غسالت, بجهة محافظة السكندرية 3 ش عبدا 

مبارك - مكتب

45 - ايناس عبدا ابراهيم السيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5740 ورقم قيد 66621    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم )1( ش الوكيل 

برج الصالحين - الحرمين - المندرة قبلى - محل - قسم

46 - حسن محمد محمد احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5741 ورقم قيد 66622    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات بارده و ساخنه, بجهة محافظة السكندرية متفرع 

من ش المشير احمد اسماعيل - محل رقم 48 - قسم

47 - سعد حسنى عبدالنعيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5742 

ورقم قيد 66623    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

33 ش القاهره - سيدى بشر قبلى - محل 4 - قسم

48 - على محمدين على محمد سيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5744 ورقم قيد 66624    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 13 عزبه سكينه القديمه 

العوايد - محل

49 - عبدا محمد عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5746 

ورقم قيد 66625    محل رئيسى  عن استشارات اداريه و تدريبيه فى المجال الطبى )فيماعدا المن و الحراسه و 

النترنت و بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( بموافقه امنيه رقم 8817/928 بتاريخ 2022/2/25, بجهة 

محافظة السكندرية ابو يوسف ك 18 امام مدرسه ابو يوسف الخاصه - الرضى - شقه - قسم

50 - احمد محمد سعيد عوض عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5750 ورقم قيد 66626    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها - الملبس 

العسكريه - توريد العماله (, بجهة محافظة السكندرية 18 ش راس العش - الحضره القبليه - شقه رقم )2( بالدور 

الول

Page 5 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

51 - محمد رضا حسن ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5751 

ورقم قيد 66627    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات استعمال, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع صلح 

الدين مع شارع رحمى-الدور الرضى-قسم العطارين

52 - محمد عبدا محمد هلل )مصنع هلل للملبس الجاهزه- ام ارm.r( تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 

قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5753 ورقم قيد 66628    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه )عدا 

الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش المروه من ش زمزم الهانوفيل- محل -قسم الدخيله-

53 - محمد اسماعيل على حامد عليو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5754 ورقم قيد 66629    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ) بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغه الموازين والمصوغات (, بجهة محافظة السكندرية 148 ش الملك حفنى - سيدى بشر - محل

54 - رافت شهدى عبدالغنى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5760 

ورقم قيد 66630    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات استعمال وبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية ش 30 ابوكمال من ش 45 قبلى - محل - قسم

55 - غاده على عبدالدايم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5763 

ورقم قيد 66631    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مستلزماتها(, بجهة محافظة 

السكندرية 18 ش محمد بك طاهر - ميامى - شقه - قسم

56 - خالد محمد سعد عبدالمجيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5764 ورقم قيد 66632    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع الدويه البيطريه واللقاحات والعلف البيطريه, 

بجهة محافظة السكندرية طريق مطروح اول ش الصفا - ارضى - شقه - قسم

57 - سامح راشد عبداللطيف بركه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5768 ورقم قيد 66633    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 186ش احمد شوقى -بولكلى- محل- قسم الرمل-

58 - وليم عصام وليم شحاته قمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5770 

ورقم قيد 66634    محل رئيسى  عن تجاره ساعات, بجهة محافظة السكندرية 26 طريق الحريه - الدور الثانى 

علوى - غرفه رقم 2 - قسم

59 - انطوان عصام وليم شحاته قمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5771 ورقم قيد 66635    محل رئيسى  عن تجاره ساعات, بجهة محافظة السكندرية 26 طريق الحريه - 

الثانى علوى - غرفه رقم 1 - قسم

60 - منى عثمان عبدالنبى حسنين على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5773 ورقم قيد 66636    محل رئيسى  عن توريدات )ما عدا توريد العماله و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها و 

الملبس العسكريه( و صيانه التكييفات, بجهة محافظة السكندرية عزبه البرنس خلف الملعب الكبير - شقه بالدور 

الول علوى - قسم المنتزه

61 - محمد علء الدين محمد فوزى الشربينى علم )الشربينى علم( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 11-05-2022 برقم ايداع 5774 ورقم قيد 66637    محل رئيسى  عن تجاره البذور والمبيدات الزراعيه 

والسمده والمخصبات الزراعيه ولوازمها ونشاط الصوب الزراعيه ومعداتها والتوريدات فى مجال محطات تحليه 

المياه ونظم الزراعه المائيه هيدروبونيك واكوا بونيك ونظم المكافحه المنزليه والعامه ومنتجات الصحه العامه 

وتوريدات المنتجات الزراعيه والغذائيه |) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها - والملبس 

العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - كينج مريوط - نجع السراحنه بحرى - قطعه ارض
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62 - شيماء عبدالصبور يوسف على احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 5786 ورقم قيد 66639    محل رئيسى  عن مطبعه ملبس )ماعدا الملبس العسكريه و اصدار الصحف و 

المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه( بمولفقه امنيه رقم 

186/717 بتاريخ 2022/2/17, بجهة محافظة السكندرية 3 ش مدارس القدس برج الماسه 3 - ميامى الجديده - 

محل - قسم

63 - عبدالرحمن حنفى محمود محمد احمد ضرار )مؤسسه عبدالرحمن للضاءه( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5789 ورقم قيد 66640    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات 

اضاءه, بجهة محافظة السكندرية 190 شارع جمال عبدالناصر - سيدى بشر بحرى - الدور الرضى - محل - 

قسم

64 - ابراهيم محمد محمد عبدالعال عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5794 ورقم قيد 66641    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية 7 برج المل تنظيم ش 

صديقات الكتاب المقدس العصافره - الرضى - محل 1 - قسم

65 - احمد فوزى حامد سيداحمد ابوطالب )ابوطالب للتعبئه و التغليف( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 5804 ورقم قيد 66642    محل رئيسى  عن تعبئه و تغليف بن و مواد غذائيه, 

بجهة محافظة السكندرية ش 6 اكتوبر المسيرى عزبه عبدالحميد - العوايد - قسم

66 - مدحت ابراهيم مبارك على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5812 ورقم قيد 66643    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الحسان - الثانى - شقه - قسم

67 - حلمى حسين حلمى حسن رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5834 ورقم قيد 66644    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة السكندرية 1 بشارع فجر السلم 

من ش 16 الصلح عزبه الفلكى - محل 1 - قسم المنتزه

68 - حسام محمود عبدالمقصود محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 5835 ورقم قيد 66645    محل رئيسى  عن بيع مصنوعات جلديه, بجهة محافظة السكندرية 22 ش سعد 

زغلول مول سعد زغلول -محل 33 -القسم

69 - فاطمه عيد عبد العزيز قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5836 

ورقم قيد 66646    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 8 ش الزهور متفرع من ش سيدى 

كمال - المندره بحرى  - محل - قسم

70 - رامى طلعت على الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5837 

ورقم قيد 66647    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 4 

شارع فرن جبر - المنشيه البحريه - شقه - قسم

71 - خالد جابر مغربى محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5839 ورقم قيد 66648    محل رئيسى  عن صيانه فلتر, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالسلم ذهنى 

فيكتوريا - برج سلسبيل من ش الجلء - الرابع - مكتب - قسم

72 - رضا رمضان عبدالعظيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5840 ورقم قيد 66649    محل رئيسى  عن تجاره ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش مخزن الزيت بجوار الشيخ مراجع - محل - قسم

73 - كرم الشاذلى عبدالحافظ ابراهيم غنيم )الشاذلى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 5897 ورقم قيد 66464    رئيسى آخر  عن معمل البان, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى 

اخر نشاطه / معمل البان وراس ماله 10000 )عشره الف جنيها ( عنوانه / 44 ش الكواشى - قسم محرم بك
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74 - سلمى احمد السيد عبدالهادى )بيوتى سنتر سلمى عبدالهادى ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 5848 ورقم قيد 66650    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) دون العمليات الجراحيه 

(, بجهة محافظة السكندرية 3 أ ش محمود العيسوى - ميامى - الدور الرضى - محل - قسم

75 - عمرو احمد ابراهيم محمد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5851 ورقم قيد 66651    محل رئيسى  عن قطع غيار و مستلزمات مبردات, بجهة محافظة السكندرية 81 ش 

عزبه السيوف - محل يسار مدخل العقار - قسم

76 - محمد عبدالرحمن عبده محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5857 ورقم قيد 66652    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش 21 من ش 16 الفلكى بجوار كافيتريا روعه - الراس السوداء - الخامس - شقه )9( - قسم

77 - محمود السيد حسنين ابراهيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5858 ورقم قيد 66653    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات واحذيه وشنط حريمى, بجهة محافظة السكندرية 

ش عمر بن الخطاب - شارع )3( من ش 45 عصافره قبلى ملك / صفاء عبدالعاطى - محل

78 - حسين عبدالعال محمود عبدالعال - حسين عبدالعال للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5859 ورقم قيد 66654    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى )ماعدا 

التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة السكندرية ش مصعب بن عميره - الزوايده - ملك / محمد على على - 

مكتب بالدور الرضى - قسم

79 - السيد ربيع عبدالعاطى عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5867 ورقم قيد 66655    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع معادن, بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه 

السابعه ملك / نعمات السعيد - محل - قسم

80 - مريم مكرم فهيم فهمى عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5868 ورقم قيد 66656    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 23 ش مسجد الواحد الحد متفرع من ش 

45 - شقه

81 - ناصر ابراهيم عبدالباقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5869 ورقم قيد 66657    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات, بجهة محافظة السكندرية 10 ش مسجد ابوناجى 

امام سنترال الدخيله - خلف بنك مصر ملك / حمزه عبدالمنعم - محل - قسم

82 - يوسف محمد يوسف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5886 ورقم قيد 66658    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة السكندرية ش عزبه 

ابراهيم موسى خورشيد

83 - خالد محمد حسنين بدوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5894 ورقم قيد 66659    محل رئيسى  عن اداره بوفيهات, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر قبلى الترعه 

امام سور البحريه ملك / نعمه مبروك - شقه بالدور الول علوى

84 - محمود وجدى امين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5895 

ورقم قيد 66660    محل رئيسى  عن صاله جمباز )دون اللعاب القتاليه(, بجهة محافظة السكندرية 188 ش 

طيبه - كليوباترا الصغرى - محل رقم 1 - قسم

85 - صباح سعيد عبدالعليم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5898 ورقم قيد 66661    محل رئيسى  عن بقاله جافه والبان, بجهة محافظة السكندرية سكينه الجديده ش)7(

منزل على محمود عبدربه- محل بالدور الرضى- قسم الرمل-
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86 - بسنت احمد قبارى صادق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5899 

ورقم قيد 66662    محل رئيسى  عن تصدير ملبس جاهزه و توكيلت تجاريه )دون الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 151 شارع قنال المحموديه البر القبلى مكتب بالدور الول شمال السلم - غيط العنب - قسم

87 - الء حسن احمد عبدالعزيز حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5900 ورقم قيد 66663    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 9 ش محمد بن ناصف فلمنج - 

محل

88 - احمد حسين محمد ناجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5901 

ورقم قيد 66664    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وبازار ) خردوات (, بجهة محافظة السكندرية ش 45 

اسفل كوبرى 45 بجوار محل سامى الخواجه - ميامى - محل رقم 3 - قسم

89 - عبدالمجيد عبدالسلم  عبدالغنى على ابوغالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 5903 ورقم قيد 66665    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ش البحريه متفرع 

من ش 25 بجوار مزلقان الكليه البحريه - الرضى - محل - قسم

90 - مياده محمود البرنس احمد امام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5907 ورقم قيد 66666    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة السكندرية ش بن عقيل متفرع 

من ش الجلء - الول علوى - شقه )33( - قسم

91 - محمد صلح عبدالمنصف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5908 ورقم قيد 66667    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائيه ) ماعدا توريد العماله (, بجهة محافظة 

السكندرية ك 21  ش مدخل اكتوبر 2 المرور بجوار مسجد الرحمن - محل - قسم

92 - احمد السيد محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5914 

ورقم قيد 66668    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية الغعوليد الشارع العمومى عزبه 

البكاتوشى

93 - ناديه مسعود حنا عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5921 

ورقم قيد 66669    محل رئيسى  عن تحضير وتجهيز وبيع سندوتشات بحريه, بجهة محافظة السكندرية 11 ش 

الصاغ محمد عبدالسلم - سيدى بشر - عماره جوهره رمادا - محل رقم 4 يمين المدخل - قسم

94 - احمد عبدالسلم البكرى عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5926 ورقم قيد 66670    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات, بجهة محافظة السكندرية 1 ش ابو نواس من 

اسكندر ابراهيم - ميامى - ملك / هند محمود - محل - قسم

95 - نها محمد فتحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5927 ورقم 

قيد 66671    محل رئيسى  عن اصلح وكبس الخراطيم الهيدروليك, بجهة محافظة السكندرية عزبه التمير - 

بجوار حميده رزق - محل

96 - سعد سليمان مصطفى محمد عبدالنبى )صالون قصر سعد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 5931 ورقم قيد 66672    محل رئيسى  عن قص و تجميل الشعر للرجال, بجهة 

محافظة السكندرية 42 ش مسجد الصداقه السلميه سيدى بشر قبلى - محل - قسم

97 - ايمان ابراهيم زين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5939 

ورقم قيد 66673    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات بارده و ساخنه و تقديم مأكولت خفيفه, بجهة محافظة 

السكندرية 26 ش الحكمه و السماعيليه - كفر عبده - محل - قسم

98 - ساميه حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5944 

ورقم قيد 66674    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 152 ش 4 عزبه عبدالمنعم رياض المطار - مكتب
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99 - فريد مبارك جريس عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5945 ورقم قيد 66675    محل رئيسى  عن محل بيتزا, بجهة محافظة السكندرية اخر ش عبدالحميد رضوان - 

عماره الشيماء - ابو يوسف - محل - قسم

100 - السيد محمد السيد محمد الصياد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5947 ورقم قيد 66676    محل رئيسى  عن مكتبه )ماعدا تصوير المستندات و دون اعمال الطباعه(, بجهة 

محافظة السكندرية 29 شارع 1006 خلف مؤسسه عبد الرازق - ميامى - قسم

101 - وليد فتحى عبدالعاطى جبريل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5953 ورقم قيد 66677    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة السكندرية العوايد عزبه محسن 2 - 

محل - قسم

102 - امانى محمد ابويوسف محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5965 ورقم قيد 66678    محل رئيسى  عن بيع اكياس ) ماعدا اعمال الطباعه (, بجهة محافظة 

السكندرية 42 ش الشوربجى - محل رقم )1(

103 - محمود مبروك عبدالسلم عرفه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5968 ورقم قيد 66679    محل رئيسى  عن معرض حلوانى شعبى, بجهة محافظة السكندرية ش 

المراغى العمومى بجوار مستشفى اسكندريه الجديده - محل - قسم

104 - اسامه خميس ياسين حماده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5969 

ورقم قيد 66680    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 29 

ش النور متفرع من ش صلح الدين - كوبرى الناموس - ورشه - قسم

105 - سماح كامل عبدالتواب حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5974 ورقم قيد 66682    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية ش 153 من ش ونجت 

- محل

106 - البندارى خميس البندارى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5975 ورقم قيد 66683    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش مسجد الحق من ش الجمهوريه جانوتى - محل بالدور الرضى - قسم

107 - احمد عبدالمولى عبدالرسول عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5976 ورقم قيد 66684    محل رئيسى  عن بقاله والبان, بجهة محافظة السكندرية 34ش7عزبه سكينه 

الجديده العوايد -ملك/امال سعد- محل- قسم الرمل-

108 - السيد ابراهيم السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5983 

ورقم قيد 66685    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى, بجهة محافظة السكندرية 729 عماره ماستر - طريق 

الحريه - فيكتوريا ملك / الرفاعى محمد - محل

109 - اميل فايز عزيز اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5990 

ورقم قيد 66686    محل رئيسى  عن مصنع اعاده تدوير البلستيك, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر قبلى 

الترعه امام مصنع حنا بشرى - مبنى

110 - بخيت السيد محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5993 

ورقم قيد 66687    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة السكندرية ش مول عجمى ستار خلف مول 

عجمى ستار وخلف مسجد بوابه 8 برج ال سندس - الرضى - محل - قسم

111 - هند احمد ابراهيم عزب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5995 

ورقم قيد 66688    محل رئيسى  عن مركز تجميل )دون اجراء العمليات الجراحيه(, بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 3 عمارات الوقاف الجديده متفرع من ش ملك حفنى - شقه بالدور الول علوى رقم )4( - قسم
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112 - السيد يوسف رمضان محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5996 ورقم قيد 66689    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 17 ش 9 القبارى - شقه - قسم

113 - عادل محمد رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5998 ورقم قيد 66690    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية الزوايده خلف محطه بنزين 

خورشيد - المراغى - محل

114 - محمد مصطفى حسانين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6000 ورقم قيد 66691    محل رئيسى  عن بيع ايشارب حريمى, بجهة محافظة السكندرية ش المضيفه ابيس 

الثانيه - قسم

115 - محمد عادل صابر غنيم العمراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6002 ورقم قيد 66692    محل رئيسى  عن بيع كماليات سيارات وزيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية 3 

ش مصطفى كامل العماروه الكبرى - محل - قسم

116 - حسن ابراهيم حسن ابراهيم شحطيط تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6003 ورقم قيد 66693    محل رئيسى  عن توريدات عامه )ماعدا الملبس العسكريه و توريد العماله و 

الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية ش السيد نصر بجوار احمد جابر - مندره قبلى - شقه بالدور 

الرابع علوى - قسم

117 - اشرف محمد احمد مهران تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6004 

ورقم قيد 66694    محل رئيسى  عن بيع موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 23 ش مدارس القدس بجوار 

الطريق الدولى - محل - قسم

118 - حسام حسن امين احمد عفيفى -عفيفى جمله ماركت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 6005 ورقم قيد 66695    محل رئيسى  عن جمله ماركت وبقاله جافه ومواد غذائيه 

ومنتجات ورقيه) ماعدا اعمال الطباعه ( ومنظفات ومياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية برج الياسمين ش 

طرابلس من ش قصر القويرى - الهانوفيل - ملك / حسن محمد حسن - عدد 2 محل رقم ) 4 و 5 (- قسم

119 - مروان عادل احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6009 ورقم قيد 66696    محل رئيسى  عن بيع ملبس رجالى ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 4 ش محمود الفلكى مول الفلكى - محل )8(

120 - مصطفى عادل حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6010 

ورقم قيد 66697    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية عزبه ال 30 طريق شاكر خلف 

الصرف ملك/ عادل حسن - محل - قسم

121 - رمضان نعمان محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6011 ورقم قيد 66698    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )جيم( دون اللعاب القتاليه, بجهة محافظة 

السكندرية ش 309 - حاليا ش عبدالمنعم النصارى - سموحه - شقه - قسم

122 - رمضان فتحى صابر عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6015 ورقم قيد 66699    محل رئيسى  عن كافيتريا واداره شواطىء, بجهة محافظة السكندرية نهايه ش 

بنزينه السلم امام البحر - ابويوسف ملك / احلم محمد - محل

123 - رضا على محمد زلط تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 6016 

ورقم قيد 66700    محل رئيسى  عن مكتب نقل البضائع) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى ( وبيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية ش البيطاش الرئيسى امام 

مساكن الندلس والحجاز تعلى عوف للملبس - الدور الثانى - شقه رقم 4 - قسم
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124 - مرسى الشحات رمضان الشنديدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 6017 ورقم قيد 66701    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تركيب الرخام والجرانيت للهيئات الحكوميه, 

بجهة محافظة السكندرية عزبه لطفى بجوار منزل سعيد نصرا- الطرح البحرى- غرفه من شقه الدور الرضى- 

قسم المنتزه-

125 - محمد عبدالمنعم السيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

6022 ورقم قيد 66702    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا و فطائر, بجهة محافظة السكندرية وحده k110 الفود 

كورت مول جرين بلزا - قسم

126 - طه صقر بدوي صقر )صقر للستيراد و التصدير( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 6024 ورقم قيد 66703    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير ماعدا المجموعه 19 

و الفقره 36 من المجموعه 6, بجهة محافظة السكندرية البيطاش خلف مسجد خليفه منصور من ش الحنفيه - 

ارضى - قسم

127 - اسلم عبدالسلم عارف على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6030 ورقم قيد 66704    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 8 ش العلف ملك / سمير يوسف - محل - قسم

128 - مصطفى السيد حسن عطيوه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6033 ورقم قيد 66705    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة السكندرية 9 ش ابو النصر متفرع 

من ش قصر راس التين - راس التين - محل - قسم

129 - محمود يوسف محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6038 

ورقم قيد 66707    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية نهايه 

ش الحى بالبيطاش - الثالث علوى - شقه )8(

130 - بسمه محمد مسعود يادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6042 

ورقم قيد 66709    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 29 

ش عبدالقادر الجيلنى - فيكتوريا - ملك / سعيد الهادى - شقه - قسم

131 - عبداللطيف احمد مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6043 ورقم قيد 66710    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة السكندرية ش عزبه الرحامنه العمومى 

الرئيسى- قسم المنتزه-

132 - غزل محمد عبدالحى ابراهيم عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6044 ورقم قيد 66711    محل رئيسى  عن بيع نجف, بجهة محافظة السكندرية 90 شارع الجوهرى - 

الدور الول علوى - مكتب - قسم

133 - احلم مصطفى حسين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6045 ورقم قيد 66712    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية ك22.5 طريق 

اسكندريه مطروح - اخر ش جهينه - قسم

134 - رامى ظريف منير شلبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6055 

ورقم قيد 66713    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية ك 44 ابوصير نجع العزايم -

135 - عماد حمدى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6056 ورقم قيد 66714    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 9 ش رقم 7 متفرع 

من احمد عبدالوهاب الراس السوداء - محل - قسم
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136 - ولء عصام مرتضى محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 6,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6059 ورقم قيد 66715    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ش الموظفين بجوار قهوه شكرى - عزبه 

العمال - مكتب - قسم

137 - محمود حمدى  محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6060 ورقم قيد 66716    محل رئيسى  عن بيع ملبس رجالى )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 12ش البكباشى العيسوى- سيدى بشر قبلى- ملك/عمرو على- محل- قسم المنتزه-

138 - ربيع احمد احمد مصطفى مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6064 ورقم قيد 66717    محل رئيسى  عن بيع و ذبح طيور, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش 65 - هدى 

السلم مع ش 30 - سيدى بشر قبلى - محل بالدور الرضى - قسم

139 - اسلم محمد السيد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 6065 

ورقم قيد 66718    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية ك 40 ط اسكندريه مطروح بجوار فتح 

ا ماركت - قسم

140 - احمد جابر حبيب محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6066 ورقم قيد 66719    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش السلم متفرع 

من ش الكابلت - مكتب - قسم

141 - سمر عنتر حسن النحراوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

6067 ورقم قيد 66720    محل رئيسى  عن بيع نجف, بجهة محافظة السكندرية 79 ش مسجد العطارين - 

محل رقم )3( - قسم

142 - عصام فؤاد عبدالوهاب محمد الخولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 6068 ورقم قيد 66721    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية ابويوسف ش مسجد الفتح امام مدرسه الورمان - الثانى علوى - شقه رقم 8 - قسم

143 - احمد السيد ابراهيم مصطفى زيتون تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6070 ورقم قيد 66722    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة 

السكندرية 336 طريق الجيش ابراج السرايا رويال بلزا - مكتب ادارى

144 - احمد صفاءالدين طه السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6071 ورقم قيد 66723    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات موبايلت, بجهة محافظة السكندرية امام 84 ش 

محطه السوق - باكوس - محل - قسم

145 - حامد راشد حامد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6076 

ورقم قيد 66724    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 10 من ش مسجد التوحيد المعموره 

البلد قبلى - الرضى - محل 4 - قسم

146 - فوزيه احمد سليمان درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6078 ورقم قيد 66725    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية قرية منصور الناصرية - 

عامريه - بملك / وائل علي

147 - محمد مصطفى محمود صالح الدلل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6082 ورقم قيد 66726    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 5 البرج الخامس 

ابراج سيدى جابر ش توت عنخ امون - سموحه - الثانى - وحده رقم 3 - قسم

148 - امل ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6084 ورقم قيد 66727    محل رئيسى  عن مكتبه )ما عدا تصوير المستندات و دون اعمال الطباعه(, 

بجهة محافظة السكندرية 97 ش عرفان و ابن العنبرى - محل - قسم
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149 - سمير يوسف حكيم بشاره واصف تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6085 ورقم قيد 66728    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية 10 

ش احمد فؤاد درويش -رشدى - الخامس - شقه نموذج )2(

150 - احمد محمد احمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6086 ورقم قيد 66729    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه الثانيه - 

كوبرى ابيس خلف بنزينه الوطنيه - عزبه القوتليه - ملك/ سناء عبدالعزيز - مزرعه - قسم

151 - امال بسيونى بسيونى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6087 ورقم قيد 66730    محل رئيسى  عن تحضير و تقديم المشروبات الساخنه و البارده, بجهة محافظة 

السكندرية السيوف عماره )1( مدينه جاردينيا ناصيه ش مصطفى كامل مع ش امين حسونه - محل )2( - قسم

152 - نجاه نجيب عبدالخالق موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6092 ورقم قيد 66731    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 144 ش الغزالى - محل - 

قسم

153 - محمد رضا على سيد احمد زوين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 6093 ورقم قيد 66732    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة 

السكندرية ابيس الثانيه - محل - قسم

154 - مصطفى محمود يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6095 ورقم قيد 66733    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة السكندرية 2 ش بن الخشاب - 

الورديان - محل - قسم

155 - احمد الحسينى عبده السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6097 ورقم قيد 66734    محل رئيسى  عن تشطيبات معماريه ومقاولت عامه وتوريد المواد المعماريه ) ماعدا 

توريد العماله (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش ممتاز باشا - فيكتوريا - الرابع علوى - شقه 13 - قسم

156 - محمد رفيق مسعد عابد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6098 

ورقم قيد 66735    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 7 

ش 15 ش بورسعيد منطقه ابوقير - برج اليمان - الثانى عشر - شقه - قسم

157 - حسام غريب عبيد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6100 ورقم قيد 66736    محل رئيسى  عن بيع هدايا ومكتبه ) دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

السكندرية 11ش جميله بوحريد- الساعه- محل- قسم الرمل-

158 - رحاب عوض عبدالعزيز عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6102 ورقم قيد 66737    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش المستعمره ش الشجر سنترال الهوارى - الول - - مصنع

159 - مؤمن صلح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6103 ورقم قيد 66738    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته ( ومقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية نهايه ش الحى - البيطاش بجوار فيل 

مسعود - شقه بالدور الرضى - قسم

160 - محمد عبيد حسن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 6105 

ورقم قيد 66739    محل رئيسى  عن بقاله جافه و تقديم مشروبات ساخنه, بجهة محافظة السكندرية ش القبال - 

السراى - الول - محل )1( - قسم
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161 - مصطفى عبدالهادى ابو السبع على الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 6106 ورقم قيد 66740    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 46ش فاروق عبدالوهاب- سيدى بشر- شقه بالدور 

الرضى- قسم المنتزه-

162 - حسين جميل جابر حسن - جميل للبقاله الجافه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 6110 ورقم قيد 66741    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 

ش الفرن بجوار الفرن خلف مركز المن - مرغم مع ش مسجد الحرمين - محل - قسم

163 - مدحت عمرو ابراهيم عمرو تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6116 ورقم قيد 66742    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 126 ش الشهيد مصطفى شعبان 

من ش جميله بوحريد - السيوف - شقه 28 - قسم

164 - هشام صلح هاشم ابراهيم ادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

6120 ورقم قيد 66743    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية بحرى الطريق ط 

اسكندريه مطروح ش ابوتلت الرئيسى - بجوار كافيتريا العزازى - محل - قسم

165 - احمد عادل عبدالحليم الدقيقى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6132 ورقم قيد 66746    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة السكندرية 3 ش من ش 

على بن ابى طالب من الحديد والصلب - ابويوسف - محل - قسم

166 - صباح احمد صلح جوهر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6133 

ورقم قيد 66747    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 12 

ش البصل امام قهوه ابووائل - عزبه الفلكى - مصنع - قسم

167 - صلح حماده عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6134 ورقم قيد 66748    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم المشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة 

السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى امام قصر القويرى ملك / رضا شنوده - محل

168 - حسام نجيب محمد خليل هديه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6135 ورقم قيد 66749    محل رئيسى  عن صيانه كاميرات مراقبه و اجهزه النذار )ماعدا الكاميرات 

اللسلكيه و بدون استخدام النترنت و ماعدا خدمات المن و الحراسه(, بجهة محافظة السكندرية ابو يوسف قبلى 

امام بنزينه السلم امام المعهد العالى  ملك/ محمد السيد على - محل - قسم

169 - مهند صلح ناجى عبدالبارى عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6138 ورقم قيد 66750    محل رئيسى  عن بيع دواجن و مشويات, بجهة محافظة السكندرية 52 ش 

المحمديه - فيكتوريا - محل - قسم

170 - حازم طلعت سالم الشلبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 6146 

ورقم قيد 66751    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 

شارع النسه مى من سان استيفانو - ملك/ عبدا عبدا - شقه بالدور الرضى - قسم

171 - لبنى السيد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6147 ورقم قيد 66752    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 3 ش مصعب بن عمير 

الخمسمائه - قسم المنتزه

172 - محمد باسم شعبان على محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 6149 ورقم قيد 66753    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية 27  ش قاسم امين ملك / احمد محمود احمد - محل

173 - احمد محمد عبدالشافى محمود     عبدالشافى فول وفلفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 6176 ورقم قيد 66754    محل رئيسى  عن محل فول وفلفل, بجهة محافظة 

السكندرية عبدالقادر طريق البتروكيماويات امام البدرى للزيت - محل - قسم
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174 - احمد محمود حسن قاسم كعموش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6180 ورقم قيد 66755    محل رئيسى  عن جيم ) ماعدا اللعاب القتاليه (, بجهة محافظة السكندرية ش 25 

برج طيبه طوسون بجوار فرع اتصالت - قسم

175 - محمود محمد عطيه منشاوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

6188 ورقم قيد 66756    محل رئيسى  عن بيع و تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية عزبه 

التمير خلف ايوب للمفاتيح - محل - قسم

176 - ايرين عياد بشير سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6192 

ورقم قيد 66757    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى, بجهة محافظة السكندرية 17 ش ام زغيو - عماره الفراعنه - غرفه من شقه - قسم

177 - امال السيد على على تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6193 ورقم 

قيد 66758    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية ش الشيخ صالح من ش العمده الصبحيه - محل 

)1( - قسم

178 - ندى المحمدى محمد احمد الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 6195 ورقم قيد 66759    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية محل بشارع الروضه 

الخضراء - برج الماسه - ابويوسف - قسم

179 - احمد بشر حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6200 

ورقم قيد 66760    محل رئيسى  عن بيع ادويه بيطريه ولقاحات ومستلزمات حيوانات اليفه واعلف, بجهة 

محافظة السكندرية 22 ش عبدالسلم عارف - سابا باشا على الترام مباشره - محل 2 - قسم

180 - محمد حامد عبداللطيف محمد عياد   صيدليه محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 6203 ورقم قيد 66761    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية ش 

الرحاب من ش 16 - المعموره البلد سكه حديد رشيد ملك/ محمود عبد المهيمن - محل - قسم

181 - رمضان السيد بسيونى ابوالعل  ابوالعل للتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 6204 ورقم قيد 66762    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه واداره وتجهيز 

كافيتريات ومطاعم وتوريد اجهزه كهربائيه وادوات منزليه ولعب اطفال وتوريد اغذيه وتصنيع لدى الغير 

ومستلزمات تجميل واكسسوارت سيارات ) ماعدا الملبس العسكريه - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها - توريد 

العماله (, بجهة محافظة السكندرية 293 ش خالد بن الوليد - ميامى امام كافيتريا ابورامى - الرضى - محل

182 - محمد محسن محمد على محجوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6208 ورقم قيد 66763    محل رئيسى  عن بيع المشروبات الساخنه والبارده السريعه, بجهة محافظة 

السكندرية ش 303 تقاطع ش 290 من ش فوزى معاذ - سموحه- برج العلميين الول - محل )8(

183 - عبدالرحمن صلح محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6209 ورقم قيد 66764    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش تقاطع ش ابن سلمه 

- درباله - عماره قصر هاجر رقم 25 أ - الرابع - شقه - قسم

184 - محمد فوزى محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6210 

ورقم قيد 66765    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات و ماعدا اعمال الطباعه(, بجهة محافظة 

السكندرية ناصيه ش النخيل مع ش على عبدالرحمن خلف مدرسه ابن خلدون - السيوف - قسم

185 - ياسر مصطفى ناجى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6214 ورقم قيد 66766    محل رئيسى  عن تعبئه اجبان ومواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 36 ش سالم 

عبدالعزيز الطلخاوى بجوار مجمع المدارس - محل
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186 - ايه حاتم محمود بهنسى الكومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6218 ورقم قيد 66767    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 45 خلف شهد الملكه البيطاش خلف مستشفى المل ش عبدا الطلخاوى - وحده رقم 5 - قسم

187 - ابراهيم محمود عبدالمجيد الحناوى    مخبز الحناوى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 6219 ورقم قيد 66768    محل رئيسى  عن مخبز فينو, بجهة محافظة السكندرية 

ش قصر القويرى امام ش الصدقاء - الهانوفيل الرئيسى - العجمى - قسم

188 - غدير مصطفى السيد محمد حسين مدكور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 6221 ورقم قيد 66769    محل رئيسى  عن محل بيع عسل و طحينه, بجهة محافظة السكندرية 19 ش 

البعاديه - محل )4( يسار مدخل العقار - قسم

189 - يحى محمد رجب محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6222 ورقم قيد 66770    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات داخليه )ديكور(, بجهة محافظة السكندرية عقار 

الكائن 28 - 27 تقسيم شركه القاهره للسكان ش بليغ حمدى من النبوى المهندس - محل رقم )1( - قسم

190 - سامر سامى السيد ابراهيم شتا   سامر للخضروات والفاكهه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 6224 ورقم قيد 66771    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه بالتجزئه, بجهة 

محافظة السكندرية ش الفرقان بجوار معمل الندلس - محل

191 - محمد احمد على على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6230 

ورقم قيد 66772    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية 10 

تنظيم حاره 124 امام 19 ش الرند غيط العنب - ارضى - محل - قسم

192 - وحيد عبدالوهاب احمد عجله تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

6234 ورقم قيد 66773    محل رئيسى  عن فطاطرى, بجهة محافظة السكندرية 49 ش القفال - الورديان - 

محل - قسم

193 - هانى خلف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6247 

ورقم قيد 66775    محل رئيسى  عن بيع موبيليات مستعمله, بجهة محافظة السكندرية عزبه المراغى خورشيد 

- محل - قسم

194 - محمد عبده ابوالفتح راغب عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 6249 ورقم قيد 66776    محل رئيسى  عن اداره مطاعم و كافيهات )بوفيهات(, بجهة محافظة 

السكندرية 39 ش مسجد التوبه - شقه - قسم

195 - خالد السيد خالد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 6250 

ورقم قيد 66777    محل رئيسى  عن محمصه واداره وتأجير الشواطى, بجهة محافظة السكندرية نصر شارع 

الحديد والصلب امام كافيتريا الريان-ابو يوسف-محل-قسم الدخيله

196 - كريم عصام احمد سعيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6253 ورقم قيد 64552    رئيسى آخر  عن بازار)سجائر وحلويات(, بجهة محافظة السكندرية 139 شارع 

احمد شوقى-رشدى- قسم الرمل

197 - كريم عصام احمد سعيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6253 ورقم قيد 64552    رئيسى آخر  عن بازار)سجائر وحلويات(, بجهة محافظة السكندرية 24 ش توت 

عنخ امون - سموحه - الرضى - محل )3(-ونشاطه/مركز تجميل رجالى )مساج   حمام مغربى( بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من وزاره شئون الصحه-وتاريخ افتتاح المحل فى 2021/12/20 - قسم سيدى جابر

198 - احمد اشرف على محمد بدر  صيدليه د . احمد اشرف بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 6261 ورقم قيد 66778    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 3 

ش فهمى ويصا وعبدالمنعم الدليل - ثروت عماره الشروق 3 - محل )3(
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199 - سامح حسنين السيد حسنين ابوكليله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6263 ورقم قيد 66779    محل رئيسى  عن سمكرى سيارات, بجهة محافظة السكندرية ش النبوى المهندس - 

المندره - محل - قسم

200 - ميرفت احمد سيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6264 

ورقم قيد 66780    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية عزبه الرحمانه بجوار ماركت الياسمين محطه الصلح - 

محل - قسم

201 - محمد صادق راضى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6267 

ورقم قيد 66781    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية ش الوكاله الرئيسى امام الوكاله - 

محل - قسم

202 - ايمان محمد محمود عبدالعال حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 6268 ورقم قيد 66782    محل رئيسى  عن معرض حلوانى, بجهة محافظة السكندرية 32 ش يوسف 

الجعرانى - محل - قسم

203 - فتحى عبدا معوض شنوده  كوافير فتحى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 6274 ورقم قيد 66783    محل رئيسى  عن قص الشعر للسيدات ) كوافير حريمى (, بجهة محافظة 

السكندرية 19 ش شامبليون - الزاريطه - محل )1(

204 - رشا محمد رضا المرسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6289 ورقم قيد 66784    محل رئيسى  عن تركيبات كهربائيه وتوريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 10 ش المصنع عزبه زقزوق - السيوف 

- الرضى - شقه - قسم

205 - عبدا محمد شحاته جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6290 

ورقم قيد 66785    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس اطفال, بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه الثانيه 

بلوك )36( - منزل

206 - عمرو محمد ابراهيم محمد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6292 ورقم قيد 66786    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 2 ش ابراهيم ابو 

السعود من ش امين حسونه - السيوف شماعه - الول علوى - شقه - قسم

207 - جرجس رومانى راتب ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6293 ورقم قيد 66787    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 1 ش السيده عائشه - عزبه 

الشامى - ميامى الجديده ملك/ ميلد جاد - محل - قسم

208 - محمد على حسن صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6296 

ورقم قيد 66789    رئيسى آخر  عن رئيسى اخر - تجاره تكاتك وموتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية رمل 

- شارع عبدالفتاح الشعشاعى بملك - السباعى عبداللطيف

209 - محمد على حسن صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6296 

ورقم قيد 66789    رئيسى آخر  عن رئيسى اخر - تجاره تكاتك وموتوسيكلت, بجهة محافظة كفر الشيخ ش 

المركز بملك/ صباح على عمر البحيرى

210 - خليل حسين خليل اللين  خليل لتجاره قطع غيار السيارات المستعمله الخرده تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 6300 ورقم قيد 66790    محل رئيسى  عن قطع غيار 

سيارات مستعمله خرده, بجهة محافظة السكندرية محل بشارع ماركت المصطفى من ش السلم شهر العسل 

البيطاش - محل
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211 - تامر حسين عبدالحميد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

6302 ورقم قيد 66791    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية عزبه حجازى ش 

المستشارين خلف نادى النصر - برج كاسيل a - الرضى - محل )4( - قسم

212 - عدنان عبدالوهاب محمد المليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6316 ورقم قيد 66793    محل رئيسى  عن تاجير دراجات هوائيه, بجهة محافظة السكندرية قريه زهراء 

العجمى من ش نادى الجمارك بالسوق التجارى - الهانوفيل - محل )10( - قسم

213 - عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 6319 ورقم قيد 66794    محل رئيسى  عن عموم استيراد وتصدير ) ماعدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 (, بجهة محافظة السكندرية 54 ش السناوى - الورديان - الثالث

214 - محمد على محمود رمضان الكسار تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6322 ورقم قيد 66796    محل رئيسى  عن توريد عطور, بجهة محافظة السكندرية ش 272 سموحه بجوار 

حديقه النزهه عماره جرين فيو - قسم

215 - صباح فؤاد على حسن الصغير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6334 ورقم قيد 66798    محل رئيسى  عن خياطه مفروشات, بجهة محافظة السكندرية مساكن السوق - بلوك 

43 بجوار مسجد الهدى

216 - صافى مراجع صابر عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6335 ورقم قيد 66799    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية العامريه النهضه 

طيبه 3 - محل

217 - محمد عزت السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6336 

ورقم قيد 66800    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش 30 القديم ميدان مكه المكرمه 

خلف مسجد عثمان بن عفان - الول - شقه - قسم

218 - كريم محمد ابوالفتوح عبدالكريم مطاوع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6342 ورقم قيد 66801    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة السكندرية برج مزايا بشارع 

الضرائب - السيوف شماعه - محل - قسم

219 - عبدالمنعم خميس عبدالمنعم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6348 ورقم قيد 66802    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية )1( ش السلم - الفلكى 

خلف فرن العيش - قسم

220 - محمد عبدالعزيز عبدالعزيز الديب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6350 ورقم قيد 66803    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية برج العرب السوق التجارى الحى 

السكنى الثانى - محل

221 - محمد وجيه يحيى خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6352 

ورقم قيد 66804    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 29 

ش الرفاعى - عماره ملك احمد عبدالحافظ ابوضيف - امام مدرسه العجمى النموذجيه - محل - قسم

222 - هانى محمد محمد البشهى .هانى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 6353 ورقم قيد 66805    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ابيس8 

قريه8/ 1 مكتب- قسم محرم بك-

223 - شعبان محمد فرج خميس تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6355 

ورقم قيد 66806    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 13 ش سيدى كمال المندره بحرى - برج ماسه العمار - شقه
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224 - هشام محمد السيد السقا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6356 

 rgc 106 ورقم قيد 66807    محل رئيسى  عن تجاره المسليات و الحلويات, بجهة محافظة السكندرية محل

بالمركزالتجارى سيتى ليت مول - الرضى - قسم

225 - محمد جوده عدلى حلمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 6358 

ورقم قيد 66808    محل رئيسى  عن بيع حلويات ومخبوزات, بجهة محافظة السكندرية 22 ش سوريا - رشدى 

- الرضى - محل - قسم

226 - ياسر شفيق حبيب باسيليوس . سوبرماركت ياسر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 6360 ورقم قيد 66809    محل رئيسى  عن سوبرماركت و بيع البقاله و الحلوى و 

المياه الغازيه و البيره و الخمور زجاجات مغلقه و كحول و بيع جيلتى مغلف و الدواجن و الخضروات المجمده 

المحفوظه فى اكياس داخل ثلجه كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 206 ش احمد شوقى - بولكلى - محل - قسم

227 - علء محمد عبدالمجيد على حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

6362 ورقم قيد 66810    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى تسمين و حلبه, بجهة محافظة السكندرية عزبه 

كرمله بجوار ش كرمله - قسم

228 - علء السيد ابواليزيد على بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 6363 ورقم قيد 66811    محل رئيسى  عن جيم رياضى ) ماعدا اللعاب القتاليه (, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش عبدالفتاح الشعشاعى - السيوف - محل

229 - احمد يحيى اسماعيل السيد حسان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6405 ورقم قيد 25998    رئيسى آخر  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر 

عنوانه تقاطع ش دكتور محمد شفيق وعزيز انطوان-السيوف-قسم المنتزه- رأس ماله/اثنى عشر الف جنيا لغير- 

نشاطه/ ادارة صيدليه- تاريخ بداية نشاطه/2022-1-6

230 - احمد فيصل فتحى ندير       سوبر ماركت فيصل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 6375 ورقم قيد 66812    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة 

السكندرية 11 ش الحجاز - محل - قسم

231 - وفاء احمد محمود تمام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6376 

ورقم قيد 66813    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الدالخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 38 ش الوفاء متفرع من احمد ابوسليمان - اول علوى - شقه 

- قسم

232 - صادق سمعان صادق اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6377 ورقم قيد 66814    محل رئيسى  عن تفصيل ستائر, بجهة محافظة السكندرية ش 15 متفرع من ش 45 

العصافره قبلى - الرضى - محل - قسم

233 - محمد حافظ احمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6380 

ورقم قيد 66815    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 1 ميدان ترام سيدى بشر خلف محطه التوبيس - قسم

234 - صباح مصطفى محمود محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6392 ورقم قيد 66816    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 5 ش القدس من ش فضه 

الحديد و الصلب - الرضى - محل - قسم

235 - محمد مصطفى محمد مصطفى الجندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6395 ورقم قيد 66817    محل رئيسى  عن ورشه تصليح فضه, بجهة محافظة السكندرية 10 ش 

عبدالسلم عارف بولكلى - محل - قسم
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236 - فوزى اليمانى السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6396 

ورقم قيد 66818    محل رئيسى  عن بيع و شى السماك, بجهة محافظة السكندرية يمين العماره من ش الشهيد 

عبدا عبد المحسن - سيدى بشر - محل رقم 4 - قسم

237 - منصور حامد سعدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6399 ورقم قيد 66819    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على الترخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 37 ش البدرى - الزوايده خورشيد - 

محل - قسم

238 - محمد سمير مامون نورالدين     مامون نور الدين للنقل و التوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 6407 ورقم قيد 66820    محل رئيسى  عن مكتب نقل 

بسيارات الغير)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى( و توريدات عموميه )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش عبد الحى الطلخاوى 

- البيطاش - خامس علوى - غرفه من شقه )11( - قسم

239 - محمد عبدالحى عبده السيد الششتاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 6416 ورقم قيد 66821    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات و ماعدا اعمال الطباعه(, 

بجهة محافظة السكندرية 41 ش امين خيرت الغندور من ش العيسوى و ش خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى - 

محل - قسم

240 - سعيد عبدالجواد ابوالحجاج مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6418 ورقم قيد 66822    محل رئيسى  عن سوبر ماركت وعطاره, بجهة محافظة السكندرية 39 ش العاشر 

من رمضان سيدى بشر قبلى محل - قسم

241 - وحيد حنفى ابراهيم العربى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

6422 ورقم قيد 66823    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

37ش سوريا- رشدى ناصيه ش صيدناوى- محل الدور الرضى- قسم الرمل-

242 - محمد حامد محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6493 ورقم قيد 36289    رئيسى آخر  عن تجهيز و استغلل مطعم و مطبخ, بجهة محافظة السكندرية تم 

افتتاح رئيسى اخر نشاطه/ تجهيز و استغلل مطعم و مطبخ و رأس ماله/ )50000( خمسون الف جنيه فقط ل 

غير و عنوانه/ نادى الصيد بقلعه قايتباى - قسم

243 - عبدالرحمن فؤاد محمد عرفان رشيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6426 ورقم قيد 66824    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل المعادن و الستانلس, بجهة محافظة السكندرية 

6 ش الفرقان - عزبه فرعون الجديده - قسم

244 - سعد امين عبدالفتاح امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6427 

ورقم قيد 66825    محل رئيسى  عن تصليح ثلجات معدات فنادق ومطاعم, بجهة محافظة السكندرية عماره 

القبطان ش مصعب بن عمير ملك / احمد محمد الصافى - محل

245 - مى مجدى خميس السيد ابوعامود      مى مجدى ابوعامود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 6430 ورقم قيد 66827    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 17 

, 19 ب تنظيم اسماعيل ذكى )حاليا( بولكلى )تنظيم شارع المصحه ( محل 3 - قسم

246 - احمد يسرى بسطويسى رزين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6432 ورقم قيد 66828    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية ش سيدى محمد العجمى من 

خيرا - الهانوفيل - محل - قسم

247 - نسرين عبدالرحمن احمد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6436 ورقم قيد 66829    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات, بجهة محافظة السكندرية 4 ش احمد فتحى جليم 

- مكتب رقم )3(  - قسم
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248 - سعاد محمود حزين محمود   مكتب رحلت سعاد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 6437 ورقم قيد 66830    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت 

السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية ش اديب متفرع من ش محمصه ام النور - الدرايسه قبلى - الول علوى - 

شقه - قسم

249 - محمد عرفه اسماعيل محمد ادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6439 ورقم قيد 66831    محل رئيسى  عن جيم ) دون اللعاب القناليه (, بجهة محافظة السكندرية 42 ش 

متفرع من اسماعيل سرى كامل الدور الرضى بكامل مساحه العقار ماعدا المدخل - الرضى

250 - احمد جابر محمد احمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6442 ورقم قيد 66832    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة السكندرية ش العقارى 

العمومى - خورشيد ملك / محمد عبدالعال - محل - قسم

251 - شعبان هاشم عشماوى ايوب    مؤسسه هاشم للتجاره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 6444 ورقم قيد 66833    محل رئيسى  عن تجاره موبليات مستعمله, بجهة محافظة 

السكندرية 14 ش المير مصصطفى - الرضى - شقه - قسم

252 - باشا صابر احمد جامع   باشا للمقاولت العموميه و التوريدات و صيانه المولدات و المحركات الكهربائيه 

تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6447 ورقم قيد 66834    محل 

رئيسى  عن مقاولت و توريدات )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و 

صيانه المولدات و المحركات الكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية النهضه قريه العل الشرقيه - نجع الحوته - 

غرفه - قسم

253 - نجوى السيد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6450 

ورقم قيد 66835    محل رئيسى  عن بيع موبيليات مستعمله, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم )4( ش )18( 

من ملك حفنى - العصافره قبلى  - ملك/ ناديه منير - محل - قسم

254 - محمود محروس جابر عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6451 ورقم قيد 66836    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش فهمى جبر - برج المنتزه كلس - امام مدرسه حورس - قسم

255 - عمرو سعيد البسيونى شتات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6455 

ورقم قيد 66837    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش 17 من ش 16 - الصلح الفلكى امام عطاره الراعى - شقه بالدور الول علوى- قسم

256 - محمد خالد مجاهد خالد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6458 

ورقم قيد 66838    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات ملزمه بالخصم و الضافه )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش احمد راشد المتراس - محل - قسم

257 - محمد ابراهيم عبدالفتاح على زغلول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6459 ورقم قيد 66839    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى وعبايات, بجهة محافظة السكندرية ش 

اسكندريه مطروح بالهانوفيل بجوار صيدليه العوامى - محل

258 - شيرين فهمى محمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6460 

ورقم قيد 66840    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 24 ش بيترا دودى خلف مسجد القويرى - الدرايسه - شقه 

بالدور الرضى - قسم

259 - على ابراهيم على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6465 ورقم قيد 66842    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش اطلس بجوار بنك فيصل السلمى - 

العصافره بحرى - فوق محمصه الحوت - الول علوى - مكتب رقم )2( - قسم
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260 - ايمان ابوالغيط مهدى نوفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6472 

ورقم قيد 66843    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش 

عيدالطلخاوى بعد صيدليه فضه البوابه 8 - محل

261 - هانى جابر على عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6475 

ورقم قيد 66844    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 2 ش عبدا ابم مسعود - محل - 

قسم

262 - نهله محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 6476 

ورقم قيد 66845    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

الرحاب المعموره البلد بجوار سنتر المليون - محل - قسم

263 - مروه ابراهيم سايح محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6478 ورقم قيد 66846    محل رئيسى  عن مركز للعنايه بالبشره ) دون العمليات الجراحيه (, بجهة محافظة 

السكندرية عماره b 227 تنظيم ش الفتح - 27 تنظيم ش محى الدين عبده - شدس - نموذج 1 بالدور الرضى - 

شقه رقم 1 - قسم

264 - اسلم جمال زكى محمد الصيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6481 ورقم قيد 66847    محل رئيسى  عن تقديم المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة السكندرية ش 

الرحمه العمومى امام شركه ليسيكو - محل

265 - ريمون بلمون عزيز بلمون     بلمون للستيراد و التصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 29-05-2022 برقم ايداع 6482 ورقم قيد 66848    محل رئيسى  عن مكتب استيراد و تصدير )ماعدا 

المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية 22 خ تنظيم ش ابن حوقل - الرضى - 

شقه - قسم

266 - محمد جاد عبدالرحيم مهران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

6487 ورقم قيد 66851    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية عماره رقم 2 

عمارات الزهور من شارع النبوى المهندس المندره قبلى محل رقم 5- قسم المنتزه

267 - محمد محمود حسن محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6488 ورقم قيد 66852    محل رئيسى  عن ماركت ومحمصه, بجهة محافظة السكندرية 71 ش خالد بن 

الوليد بجوار كباب حمدى

268 - على عبدالحى على سليمان ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 6489 ورقم قيد 66853    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 49شارع عرفات- 

من شارع عقل باشا- سيدى بشر- قسم المنتزه-

269 - طارق عبدالرحيم السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6516 ورقم قيد 3373    رئيسى آخر  عن تجاره اللحوم المجمده, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى 

اخر نشاطه / تجاره اللحوم المجمده وراس ماله ) 10000 ( وسمته التجاريه بشره خير لتجاره اللحوم المجمده 

وعنوانه / 20 ش محمد متولى الشعراوى - اسكوت - قسم

270 - طارق عبدالرحيم السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6516 ورقم قيد 3373    رئيسى آخر  عن تجاره اللحوم المجمده, بجهة محافظة السكندرية الرئيسى / نشاطه 

التصدر والتوريدات العموميه وراس ماله ) 350000 ( وعنوانه / تقسيم ش القاهره للسكان امام مدرسه فهمى 

جبر البتدائيه - محل - قسم

271 - عادل محمد يونس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6499 

ورقم قيد 66856    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة السكندرية 35 ش عبدالملك ابن مروان ملك 

/ محمد يونس - محل
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272 - محمود حمدى زكى العليمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6501 ورقم قيد 66857    محل رئيسى  عن محل اسماك و مطعم, بجهة محافظة السكندرية 3 ش 5 متفرع من 

ش النصر - سموحه - جرين بلزا - محل - قسم

273 - عماد محمد مصطفى الحسانين    عماد ليجار المعدات الزراعيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 6504 ورقم قيد 66859    محل رئيسى  عن مكتب ايجار معدات زراعيه, بجهة 

محافظة السكندرية بنجر السكر - قريه 1 - بجوار مسجد محمد كامل - مكتب - قسم

274 - فوزيه محمود عبده مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6507 

ورقم قيد 66860    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 2 ش الكوثر من ش 20 ابوسليمان - محل - قسم

275 - احمد عبدالحميد علوانى جاب ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6508 ورقم قيد 66861    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة السكندرية 695 

طريق الحريه - لوران - محل

276 - امال عبدالمقصود عبدالحليم محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 6509 ورقم قيد 66862    محل رئيسى  عن معرض ادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية ش 

انور السادات من ش عبدالعزيز البديع - باكوس - ملك سعيد شعبان - محل - قسم

277 - كارم عيد عبدربه مرجان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6510 

ورقم قيد 66863    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

ش مسجد العزيز البديع - القلعه العوايد البر القبلى - محل - قسم

278 - فوزى محمد عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6511 ورقم قيد 66864    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة السكندرية 491 ش ملك حفنى - عصافره 

بحرى

279 - محمود ابوالحسن سعيد ابوحشيش تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6517 ورقم قيد 66865    محل رئيسى  عن بازار )حلويات و سجاير( و بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 

ش امين حسونه - برج مارينا السيوف - الرضى - محل )1( - قسم

280 - عمر رجب محمد منصور جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6518 ورقم قيد 66866    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة السكندرية ش الطبيب الشرعى 

من ش دنا العمومى من ابوسليمان بجوار بقاله المدينه المنوره - محل - قسم

281 - محمد السيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6522 ورقم قيد 66867    محل رئيسى  عن توريد ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية )3,1( ش الرضوان - الدور السابع - شقه يسار الصاعد

282 - خالد احمد معروف محمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6524 ورقم قيد 66868    محل رئيسى  عن تحضير مشروبات ساخنه و بارده, بجهة محافظة السكندرية 21 

ش جرين - قسم

283 - محمد عبدالعزيز محمد طلبه ابويوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6526 ورقم قيد 66869    محل رئيسى  عن محمصه بيع لب و سودانى بالتجزئه, بجهة محافظة 

السكندرية طريق السكندريه رشيد عقار رقم 2 - شارع ابوبكر الصديق - ناصيه طريق السكندريه رشيد - عزبه 

نشأت - الطابيه - قسم

284 - امل محمد رزق محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6533 

ورقم قيد 66870    محل رئيسى  عن مصنع تشغيل وطلء المعادن, بجهة محافظة السكندرية شارع بتروجيت-

عزبه الوقف ابيس الثانيه-قسم الرمل
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285 - نعمه حسن محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6534 

ورقم قيد 66871    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 8 ش مرتضى باشا - صفر - محل- 

قسم

286 - محمود خليل السيد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6537 ورقم قيد 66872    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية بسنتر الفلكى ناصيه ش كنيسه القباط - الول علوى - محل 5 - قسم

287 - نهله مصطفى احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6546 

ورقم قيد 66873    محل رئيسى  عن مطاعم تقديم ماكولت, بجهة محافظة السكندرية 65 ش جميله بوحريد فى 

مواجهه ميدان المطافى - محل - قسم

288 - محمد احمد محمد عبدالسميع النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6566 ورقم قيد 65442    رئيسى آخر  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية امام 17 ش عمر بن 

عبدالعزيز - الحضره الجديده - قسم

289 - محمد احمد محمد عبدالسميع النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6566 ورقم قيد 65442    رئيسى آخر  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش خليل 

الخياط - ميزان ادارى - قسم

290 - ياسر شفيق حبيب باسيليوس . سوبرماركت ياسر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-05-2022 برقم ايداع 6576 ورقم قيد 66809    رئيسى آخر  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية 

783 طريق الجيش ناصيه شارع زاخر - المندره - قسم

291 - هشام ابوالعنين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6555 ورقم قيد 66875    محل رئيسى  عن توريدات صناعيه وهندسيه, بجهة محافظة السكندرية البيطاش 

خلف شركه الكهرباء ش رشا سويدان - قسم

292 - مينا ناجى خليل عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6558 ورقم 

قيد 66876    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 

ابوشبانه - محل رقم 4 - قسم

293 - مها محمد عبده حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6560 

ورقم قيد 66877    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع مصنوعات جلديه للسيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 

21 - مدخل اكتوبر )2( امام فيل عبدالمالك - الرضى - شقه

294 - داليا ابراهيم حسن سالم زيان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6564 ورقم قيد 66878    محل رئيسى  عن محل ادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية اخر ش 6 شمال 

متفرع من ش 45 مع تقاطع ش دار السلم عصافره قبلى - ملك / مصطفى عبدالجليل - محل

295 - شريف عزمى عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6571 ورقم قيد 66879    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوارات وهدايا, بجهة محافظة السكندرية 28 ش 

العقبه ملك / طارق احمد - محل - قسم

296 - فاطمه عبدالعزيز احمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6584 ورقم قيد 66880    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة السكندرية 34 ش عمر بن عبدالعزيز - 

ميامى - ملك/ محمد ابراهيم صادق - محل - قسم

297 - بسيونى رجب خطاب دعبس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6585 ورقم قيد 66881    محل رئيسى  عن بيع و تحضير جميع الماكولت, بجهة محافظة السكندرية العقار 

رقم 1 شارع محمد الصيرفى من ش جمال عبدالناصر - قسم
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298 - نور مصطفى محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6586 

ورقم قيد 66882    محل رئيسى  عن ورشه نجاره) تصنيع نجاره بمختلف انواعها(, بجهة محافظة السكندرية 

ش8 بجوار سنترال نور المراغى الجديده- قسم المنتزه-

299 - معتز رجب محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6590 ورقم قيد 66883    محل رئيسى  عن جيم رياضى ) ماعدا اللعاب القتاليه (, بجهة محافظة السكندرية 

130 ش مصطفى كامل - باكوس - قسم

300 - بدريه العربى حسن سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6591 

ورقم قيد 66884    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) ماعدا العمليات الجراحيه (, بجهة محافظة السكندرية 16 

ش محمد صالح ابويوسف - سابا باشا - الرضى - شقه )1(

301 - محمد منصور ابوالعنين ابوالنعام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6593 ورقم قيد 66885    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت, بجهة محافظة السكندرية نمره 9 ش عزبه محسن 

- العوايد - قسم

302 - رحمه يحيى زكريا عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6594 ورقم قيد 66886    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ش خلف ش جمعه مفتاح بجوار سوبر ماركت 

الشامى  ابو يوسف ملك/ شعبان توفيق - الدور الرضى - شقه - قسم

303 - ايناس عبدا محمود على فريج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6595 ورقم قيد 66887    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية محل بعماره رقم60متفرع من الكومى امام مطعم الصالحين- الهانوفيل- قسم الدخيله-

304 - هشام عادل عباس موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6607 

ورقم قيد 66888    محل رئيسى  عن ورشه تركيب الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 22 ش محمود جمعه - 

العصافره بحرى - اول شارع اسواق الشريف - ملك/ احمد محمد نصار - محل - قسم
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فروع الفراد

1 - جون جميل ابو العز بطرس  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   5677 ورقم قيد   66603  محل فرعى  

عن تعديل نشاط ليصبح / توكيلت تجارية  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع ابراهيم نوار

2 - جون جميل ابو العز بطرس  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   5677 ورقم قيد   66603  محل فرعى  

عن تعديل نشاط ليصبح / توكيلت تجارية  بجهة محافظة السكندرية 50 ش كمال الدين صلح سموحه - شقه 14 - 

الدور الخامس

3 - محمد حسين كامل احمد كامل - حسين لمستحضرات التجميل  قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع   5758 

ورقم قيد   60912  محل فرعى  عن  توريد مستحضرات تجميل  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 

311 ش ابن سهلن - المير لؤلؤ - القبارى - قسم مينا البصل

4 - ساهر سيد بشير احمد غلب )البشير لتجاره لوازم السباكه و لوازم المعمار و العدد(  قيدت فى   2022-05-17 

برقم ايداع   5989 ورقم قيد   23248  محل فرعى  عن توريدات معماريه )ما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(  بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى الحى السكنى الثالث 

المجاورة الولى خدمات الحى الثالث مول الخير بلزا برج العرب الجديده

5 - احمد شعبان محمد ابوزيد عبدالعال  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6073 ورقم قيد   66252  محل 

فرعى  عن مركز اسنان  بجهة محافظة السكندرية 55 تنظيم شارع البكباشى محمود العيسوى مع شارع مسجد سيدى 

بشر- قسم المنتزه

6 - احمد شعبان محمد ابوزيد عبدالعال  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6075 ورقم قيد   66252  محل 

فرعى  عن مركز اسنان  بجهة محافظة السكندرية 40 شارع قنال السويس برج القصر -قسم محرم بك

7 - سلطان للرحلت . نقاوه احمد ايوب السيد سلطان .  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6040 ورقم قيد   

66708  محل فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة البحيرة الوكيل ش- الصاعيده بملك/ حسن محمد حسن 

عبدربه

8 - سلطان للرحلت . نقاوه احمد ايوب السيد سلطان .  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   6040 ورقم قيد   

66708  محل فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة السكندرية المواسير - بملك / ابراهيم عبدالحميد

9 - حسن السيد على عبدالحميد  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   6115 ورقم قيد   52973  محل فرعى  

عن توريد وصيانه التكيفات وفلتر المياه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 29ش الدانى- 

متراس- قسم مينا البصل-

10 - اسلم عبداللطيف احمد عبداللطيف  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6165 ورقم قيد   24255  محل 

فرعى  عن صناعه الملبس الجاهزه   تجاره و توريد الملبس الجاهزه   صناعه النسيج   صباغه و تجهيز   طباعه 

الملبس و التطريز   عموم الستيراد والتصدير ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6  )ماعدا الملبس 

العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / خلف مصنع ارابيسكو - شارع البار القبلى بجمعيه 

الخشب - قسم

11 - اسامه محمد احمد على عبد النبى  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6160 ورقم قيد   47089  محل 

فرعى  عن  صالة جمباز  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 435 برج البشير طريق جمال عبد الناصر شقه رقم 

501 الدور الول علوى- قسم المنتزه

12 - اسامه محمد احمد على عبد النبى  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6163 ورقم قيد   47089  محل 

فرعى  عن  صالة جمباز  بجهة محافظة السكندرية 716 شارع محمد عز العرب على شارع ابو قير-لوران-قس 

الرمل

13 - مها حسنى عبد السلم عدوى  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   6184 ورقم قيد   55455  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية تم ااضافه الفرع الكائن بالعنوان / بشاير الخير 2 بلوك 2 محل ) 18.17 ( 

غيط العنب - كرموز

14 - رامى احمد عبدالوهاب عبدالمجيد  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   6202 ورقم قيد   26928  محل 

فرعى  عن  الستيراد والتصدير ) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 ( وتوريد الدوات الطبيه  بجهة 

محافظة السكندرية مكتب رقم 34 عماره رقم 1 ابراج الوطنيه بجوار كوبرى 14 مايو-سموحه- قسم سيدى جابر
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15 - ايمن سمير ناجى حنا  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   6239 ورقم قيد   59854  محل فرعى  عن 

بيع قطع غيار موتوسيكلت  بجهة محافظة السكندرية 18 شارع 925 تقاطع شارع 30 - سيدى بشر قبلى - محل 

)1( يسار مدخل العقار - قسم

16 - امين متولى امين متولى عبدا  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   6216 ورقم قيد   62097  محل 

فرعى  عن اقامه وتشغيل واداره الجراجات العموميه و نقل داخلى بضائع ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 12 ش باب الكرسته - 

اللبان - مكتب رقم 204 نموذج 4 - الدور الثانى علوى - قسم

17 - على خلف حميد حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6304 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش صلح الدين يمين المدخل جانوتي كوبرى الناموس

18 - على خلف حميده حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6306 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية 2شارع خالد بن الوليد من شارع صلح الدين جانوتي كوبرى الناموس

19 - على خلف حميده حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6308 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية 1 ناصيه شارع ابوبكر الصديق تقاطع صلح الدين جانوتي كوبرى الناموس

20 - على خلف حميده حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6311 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية عزبه جانوتي شرق كوبرى الناموس قطعه 31 حوشه 7 حوض 8 البر 

القبلى

21 - على خلف حميده حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6313 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية 1شارع النصر المواسير جانوتى كوبرى الناموس

22 - على خلف حميده حسن  قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع   6315 ورقم قيد   7272  محل فرعى  عن 

مخبز افرنجى  بجهة محافظة السكندرية مدخل شارع ابوبكر الصديق من صلح الدين جانوتي كوبرى الناموس

23 - منار عبدالحميد عبدالرازق السيد العسكرى .  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   6327 ورقم قيد   

66797  محل فرعى  عن معرض موتوسيكلت وتكاتك .  بجهة محافظة البحيرة قومبانية ابوقير بملك/ كامل حسن 

عبدالهادى ابراهيم

24 - منار عبدالحميد عبدالرازق السيد العسكرى .  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   6327 ورقم قيد   

66797  محل فرعى  عن معرض موتوسيكلت وتكاتك .  بجهة محافظة السكندرية شارع )10 ( بحريه متفرع من 

شارع 25 - المعمورة - بملك / احمد محمود امين .

25 - حبشى محمود حسن محمد الجزار  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   6394 ورقم قيد   46308  محل 

فرعى  عن ورشه خراطه  بجهة محافظة السكندرية 5 خلف مسجد عمر بن عبد العزيز - قسم المنتزه

26 - مصطفى محمد سعد حنيش  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   6446 ورقم قيد   33381  محل فرعى  

عن تم حذف نشاط الدوات المنزليه القديمه - عن نشاط / بيع و شراء التحف و النتيكات و الدوات المنزليه القديمه و 

العملت التذكاريه الملغاه و التصدير ) فيما عدا المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 1253/1702 بتاريخ 2022/4/1  

بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 46 شارع سيدى الصورى - شقه يالدور الول علوى - العطارين

27 - غزل محمد عبدالحى ابراهيم عبدالحق  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   6480 ورقم قيد   66711  

محل فرعى  عن بيع نجف  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 729 طريق الحريه - لوران - محل رقم 

)5( - قسم

28 - ايهاب رمضان قطب احمد  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   6574 ورقم قيد   599  محل فرعى  عن 

تم تعديل النشاط الى / تصنيع وتوريد البان  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / الروضه الجديده شيد 

وان دا ح 23 ق 299 4 ب مريوط - قسم العامريه

29 - هدير احمد يونس عبدالظاهر  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   6599 ورقم قيد   62227  محل فرعى  

عن بقاله عامه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / ش مسجد عمر بن الخطاب - سموحه الجديده خلف 

مستشفى الكلى - سموحه - ملك  / احمد مصطفى عبدالسلم - قسم سيدى جابر
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قيود الشركات

1 - محمد محفوظ احمد وشركاه شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    

5720 ورقم قيد  66616    مركز عام  عن بيع قطع غيار السيارات الجديده  بجهة محافظة السكندرية محل 

أسفل عقار رقم 51 شارع صلح الدين-قسم العطارين

2 - شركه عادل محمد على وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    

5777 ورقم قيد  66638    مركز عام  عن توريد القمشه والمنسوجات  بجهة محافظة السكندرية 82 جلل 

حماد من شارع العيسوى-اول المنتزه

3 - وليد السيد محمد صابر محمد وشركاء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم 

ايداع    5973 ورقم قيد  66681    مركز عام  عن نقل الحاويات والنقل المتعدد والخدمات الجمركيه والوكاله 

غير المنتظمه والشحن والخدمات اللوجيستيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 3 بالدور الثالث علوى بالعقار 

رقم 52 شارع حمام الورشه -القسم

4 - سرور مرسى سرور سرور وشريكته/سرور لبيع النجف شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    6037 ورقم قيد  66706    مركز عام  عن بيع النجف  بجهة محافظة 

السكندرية المحل الكائن بالعقار رقم 48 شارع القائد جوهر وناصيه شارع نوبار-قسم المنشيه

5 - مدحت جمال و شريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

6124 ورقم قيد  66744    مركز عام  عن مقاولت عامه و توريد معدات و قطع غيار و تأجير معدات للغير 

)ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(  بجهة محافظة السكندرية وادى 

القمر الشارع الرئيسى خلف شركه السمنت امام مكتب البريد - قسم

6 - هانى جابر اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    

6126 ورقم قيد  66745    مركز عام  عن مكتب توريدات عموميه وذلك فى مجال مواد البناء)حديد التسليح 

والسمنت(وتوريد الخشاب والفحم وتوريدات مواد غذائيه وكل ذلك مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه فقط 

ل غير)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة السكندرية امام 17 سوق الترك-قسم 

المنشيه

7 - شركه محمد عبد المنعم السيد وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    6237 ورقم قيد  66774    مركز عام  عن تجاره جمله الدقيق وبيع مستلزمات وخامات الحلوانيه  

بجهة محافظة السكندرية المحل الكائن 16 من الدولى اسكوت- المنتزه ثان

8 - فاطمه حسين احمد عثمان وشركائها   اب هيل لصالت اللعاب الرياضيه شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    6295 ورقم قيد  66788    مركز عام  عن القيام 

بأعمال انشاء واداره صالت اللعاب الرياضيه  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع تاج الرؤساء-سابا باشا-قسم 

الرمل

9 - احمد فتحى وشريكه شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    6309 

ورقم قيد  66792    مركز عام  عن اقامه وتشغيل كافيه ومطعم للمأكولت والمشروبات الجاهزه  بجهة 

محافظة السكندرية كائن بالمحل رقم 2 بالعقار رقم 4 شارع عبد العزيز عجميه-شياخه ابو النواتير-قسم سيدى 

جابر

10 - منصور محمد احمد منصور واحمد محمد احمد منصور شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    6320 ورقم قيد  66795    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف ألى  بجهة 

محافظة السكندرية كوبرى الناموس جانوتى 13 شارع الصحابه متفرع من شارع  المواسير خلف مسجد 

المنزلوى-قسم ثان الرمل

11 - شركه نجلء الشربينى وشريكتها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم 

ايداع    6428 ورقم قيد  66826    مركز عام  عن عموم الستيراد والتصدير)فيما عدا القفره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19(والتوكيلت التجاريه وتجاره الدوات الكتابيه  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 

236 شارع عبد السلم عارف ) لؤلؤه البوريفاج(-الدور الثامن-لوران-اول الرمل
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12 - احمد السيد محمد محمد ابراهيم وشركائه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    6483 ورقم قيد  66849    مركز عام  عن بيع كافه ما يصنع من العجين عدا البسكويت  بجهة 

محافظة السكندرية محل رقم 9 الدور الرضى-مبنى السوق التجارى الجديد خلف زهران المعموره الشاطى-

قسم المنتزه

13 - احمد سعيد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    6490 

ورقم قيد  66854    مركز عام  عن تركيب مواد وخامات العزل الكيمائى والمائى والحرارى واعمال التبطين  

بجهة محافظة السكندرية الدور الثالث بالعقار رقم 2 والكائن بشارع عمر ابن عبد العزيز-المهاجرون-العوايد-

المنتزه ثالث

14 - محمد محمود عبد الوهاب صالح وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    6503 ورقم قيد  66858    مركز عام  عن بيع وتوزيع مستحضرات تجميل وتصنيعها لدى 

الغير  بجهة محافظة السكندرية عقار 45 شارع اسكنر ابراهيم-ميامى -قسم المنتزه

15 - طه مكين طه مخلوف وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

6612 ورقم قيد  66889    مركز عام  عن التوكيلت التجاريه والحاصلت الزراعيه  بجهة محافظة 

السكندرية عمارات قضاه مجلس الدوله برج )ج(نادى النصر للقوات المسلحه شقه 405 بالدور الرابع-سموحه-

قسم سيدى جابر

16 - شركه مصطفى ناجح محمود وشريكه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    6615 ورقم قيد  66890    مركز عام  عن القيام بأعمال الرحلت والنقل)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 12 شارع مسجد مكه متفرع 

من احمد ابو سليمان- قسم ثان الرمل

فروع الشركات

1 - هشام يوسف حكيم وشركاه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    5912 ورقم قيد   28875   فرعى  

عن القيام بكافه اعمال النقل بالسيارات وعموم التصدير  بجهة محافظة السكندرية شارع السلم-البيطاش- قسم 

الدخيله

2 - ليوجد   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    5912 ورقم قيد   28875   فرعى  عن القيام بكافه 

اعمال النقل بالسيارات وعموم التصدير  بجهة محافظة السكندرية شارع السلم-البيطاش- قسم الدخيله

3 - شركه ناصر محمد بكير وشريكه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    5925 ورقم قيد   31796   

فرعى  عن توريد الخشاب  بجهة محافظة السكندرية ش الحديد والصلب السفنجى بجوار مخزن عزالدخيله

Page 30 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - ايمان روفائيل غبر روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   3239 قيد فى 31-01-2012 برقم ايداع  199 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

2 - محمود جمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6551 قيد فى 02-12-2012 برقم ايداع  4074 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

3 - على محمود السيد السيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13505 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  

1863 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

4 - خالد حسن حسن حسن عشره )عشره فودز(  تاجر فرد سبق قيده برقم   24012 قيد فى 2016-01-17 

برقم ايداع  317 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

5 - مصطفى عبدالحافظ على عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   44091 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

10615 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

6 - وسام مهنى احمد بيومى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   50987 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع  

7593 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

7 - اسلم اسماعيل حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62526 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  8021 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

8 - محمد شوقى محمود شعبان عبودى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63496 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع  

10292 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

9 - مينا فوزى ابراهيم زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22356 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع  5770 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

10 - رشا عبدالغنى عبدالجليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   23419 قيد فى 13-12-2015 برقم ايداع  

7245 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

11 - محمد محمود بدرى حزين - البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   38005 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع  

753 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

12 - احمد محمد محمود كريم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51290 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  

8142 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

13 - عماد عادل السيد ابراهيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   58133 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  

8926 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

14 - هاله فؤاد زكي عطيه بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم   61703 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

6104 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

15 - مروه محمد مصطفي علي عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   62684 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

8345 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

16 - ورده فرج على محمد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   27965 قيد فى 02-08-2016 برقم ايداع  

5903 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

17 - محمد عبدالجليل رزق ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   57454 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع  

7470 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

18 - ابراهيم منصور الصافى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   58096 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  

8861 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

19 - حميده محمد عبد الحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4743 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع  

1956 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

20 - ابراهيم عصام ابراهيم منصور جنديه )صيدليه د  ابراهيم جنديه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   13462 قيد 

فى 26-03-2014 برقم ايداع  1814 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

21 - العوامى صدقى على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57242 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

7015 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

Page 31 of 83 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - ضياءالدين جابر رحومه عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1138 قيد فى 28-02-2011 برقم ايداع  279 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

23 - محمد على السيد السيد موافى ) مؤسسه الموافى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   17198 قيد فى 

04-11-2014 برقم ايداع  7222 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

24 - محمد محمد السيد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20348 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع  2944 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

25 - نصيف كمال يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   25486 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع  

2392 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

26 - محمد حسن سعيد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29716 قيد فى 30-11-2016 برقم ايداع  

8670 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

27 - خالد جمال عبدالرحيم احمد  جمال للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   41325 قيد فى 

20-05-2018 برقم ايداع  6009 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره

28 - اسماء ابوالنجا محمد محمد ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   52933 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  

11390 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

29 - تم تعديل السم التجارى الى  الهلوى لبيع الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية - عمرو سعد مهدى سعد 

الهلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55582 قيد فى 18-05-2020 برقم ايداع  3380 وفى تاريخ  

12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

30 - محمد جمعه قناوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63034 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  9176 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

31 - محمد صلح الدين محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2587 قيد فى 18-10-2011 برقم ايداع  

1945 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

32 - عادل حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6188 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع  3653 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

33 - جمعه عبدالرحمن السيد السيد ملش  تاجر فرد سبق قيده برقم   9928 قيد فى 01-08-2013 برقم ايداع  

3585 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

34 - هيثم مسعد سلمه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   23054 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع  1259 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الرئيسى الخر

35 - اسلم محمد عبدالشافى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   50175 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع  

5967 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

36 - مجدى سعد عوض عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   51583 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع  8770 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

37 - محمد مصطفى عبدالرؤف ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   54903 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  

1924 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

38 - هانى محى الدين محمود رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   60608 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  

3712 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

39 - هناء محمد عبدالظاهر مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   3112 قيد فى 03-01-2012 برقم ايداع  36 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

40 - نادى ونيس جورجى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   15101 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع  3735 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

41 - مينا كمال جاد الرب شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   30669 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع  664 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

42 - مينا ماهر قلته شرموخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   34954 قيد فى 14-09-2017 برقم ايداع  7788 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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43 - امنه السيد احمد صباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   38163 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع  1012 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

44 - محمود احمد محمد خضيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39144 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

2604 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

45 - سميه عبدالعاطى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   53101 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  

11701 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمخر محو لترك التجاره نهائيا

46 - عمرو سيد عثمان احمد عوض ) عثمان للمقاولت العموميه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   66414 قيد فى 

18-04-2022 برقم ايداع  5162 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

47 - رمضان محمد اسماعيل سلطان )سلطان للستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم   112 قيد فى 

11-08-2010 برقم ايداع  118 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره

48 - احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   36055 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع  

9533 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

49 - هناء محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   63283 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  9733 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

50 - على محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18612 قيد فى 01-02-2015 برقم ايداع  525 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

51 - احمد سعيد محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47910 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  

3953 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لمحو المحل الرئيسى الخر

52 - محمود حامد محمود ابوغنيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   65431 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع  

1943 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

53 - مرسى احمد مرسى القادوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23219 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع  

6975 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

54 - ياسر احمد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27129 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع  

4811 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

55 - وليم سعد عبدالنور سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38211 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع  1080 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

56 - منال ابراهيم عوض عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   55162 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  

2411 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

57 - محمود احمد عبد الحى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   5940 قيد فى 17-10-2012 برقم ايداع  

3353 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

58 - حسام عبد العزيز مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9115 قيد فى 26-05-2013 برقم ايداع  

2519 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

59 - صقر فكرى كيلنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   26521 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  

3934 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

60 - دعاء محمد محمود عمر الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39138 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع  

2592 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

61 - حسام ابراهيم ابراهيم محمد حديد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46971 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع  

98 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

62 - سامى عبد المعطى سعيد مصطفى مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49226 قيد فى 14-04-2019 برقم 

ايداع  4333 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

63 - اسماء السيد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64020 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

11542 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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64 - ابراهيم عطيه على الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3537 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع  555 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

65 - عمرو احمد توفيق احمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   36370 قيد فى 13-11-2017 برقم ايداع  

10088 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

66 - عبدالعزيز عبدالعليم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   43095 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع  

8847 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

67 - محمد محمد احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   48676 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع  4182 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الغاء الفرع

68 - مؤمن السيد عبدالحليم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   61791 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  6294 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

69 - احمد على ابراهيم عرابى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65852 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  

3169 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

70 - محمد غريب مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1296 قيد فى 31-03-2011 برقم ايداع  459 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

71 - حسن احمد احمد احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   43199 قيد فى 07-08-2018 برقم ايداع  

9016 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

72 - محمد مصطفى السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50352 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع  

8634 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الفرع

73 - عبدالرحمن احمد سيد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   61315 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع  5287 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

74 - تعديل السم التجارى الى  ) مؤسسه شاهين لعمال الديكور و التشطيبات - مسعد ابراهيم حسن (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   8146 قيد فى 24-03-2013 برقم ايداع  1390 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - 

شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

75 - علء محمد يوسف علي ابو غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11746 قيد فى 23-12-2013 برقم ايداع  

5856 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

76 - ماهر يحيى حميده على الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16626 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

9455 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لمحو المحل الرئيسى الخر

77 - محمد عبدالعزيز عبدالغنى عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   25575 قيد فى 30-03-2016 برقم ايداع  

2548 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب الوفاة

78 - سامح شمروخ فرح بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   47665 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  1383 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

79 - ايهاب يحيى عبدالهادى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61788 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع  

6285 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

80 - محمد سيد احمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4467 قيد فى 06-06-2012 برقم ايداع  1647 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة

81 - محمد سلمه محمد مدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   5897 قيد فى 15-10-2012 برقم ايداع  3305 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

82 - امال صابر رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21974 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع  5253 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

83 - احمد فرغلى عبدالرحمن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23404 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع  

7224 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

84 - السيد محمد محمد ابراهيم الباير  تاجر فرد سبق قيده برقم   31531 قيد فى 08-03-2017 برقم ايداع  

2024 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

85 - محمد ابوبكر داود احمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   35828 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع  

9192 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
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86 - محمد خليل محمد شكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42500 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  7842 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

87 - منير فرج عطيه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   44463 قيد فى 02-10-2018 برقم ايداع  11200 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

88 - مينا فريد صديق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   58648 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  10091 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

89 - عزت على السيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60240 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  2811 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

90 - صباح محمد حسن ابراهيم رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   8970 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع  

2347 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

91 - نجلء محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   47401 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع  923 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

92 - هانى حسن محمد محمد جميعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62354 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  

7621 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

93 - تحيه عبيد دياب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64734 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  13158 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

94 - مينا عيد ميخائيل سوريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   2470 قيد فى 04-10-2011 برقم ايداع  1807 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

95 - ايمان رجب سعيد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   6603 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع  4133 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

96 - كرم عبداللطيف محمد على ابوسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30013 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع  

12762 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو للغاء الرئيسى الخر

97 - الحسين محمد عبده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   33274 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع  4834 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

98 - احمد الهادى مصطفى محمد عبدا علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   44755 قيد فى 15-10-2018 برقم 

ايداع  11683 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

99 - احمد محمد صقر نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   55848 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع  3956 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

100 - عمرو رفعت محمد انور مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58887 قيد فى 22-12-2020 برقم 

ايداع  10613 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

101 - محمود احمد عبدالحميد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   1815 قيد فى 21-06-2011 برقم ايداع  

1055 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

102 - احمد محمد على رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   12113 قيد فى 14-01-2014 برقم ايداع  217 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

103 - كريم ابراهيم عبدالكريم عبدالرحمن الصنديدى )الصنديدى للمقاولت العامه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

38867 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع  2181 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

104 - خميس احمد احمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   41444 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع  6197 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطبا بامر محو لترك التجاره

105 - احلول بدوى مرعى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62659 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  8301 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

106 - السيد عبدالنبى محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63408 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

10068 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
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107 - عبدالعزيز عبدالستار عبدالعزيز عبداللطيف رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   63550 قيد فى 

25-10-2021 برقم ايداع  10402 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

108 - عبدالعزيز عبدالستار عبدالعزيز عبداللطيف رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   63550 قيد فى 

15-03-2022 برقم ايداع  3348 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره
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رأس المال

1 - تم تعديل السم التجارى الى / سمير محمد عبد ربه حسن - عبدربه لتوريد المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده 

برقم   27921 قيد فى 28-07-2016 برقم ايداع   5844 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - تم اضافه السم التجارى / البسطويسى لقطع غيار واكسسوارات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   

66050 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   3719 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

3 - احمد محمد السيد عبدالونيس محمود الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم   56553 قيد فى 2020-08-04 

برقم ايداع   5500 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - محمد محمود رزيقه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   4918 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع   2174 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - ايمن عطيه السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   32702 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع   3915 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  90,000.000

6 - عادل ابراهيم عبدالرحيم محمدين )عادل ابراهيم للموبيليا ( تاجر فرد سبق قيده برقم   50495 قيد فى 

24-06-2019 برقم ايداع   6591 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

7 - محمد عبدالجواد عبدالعليم عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   56412 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع   

5225 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

8 - محمد ناصر فتحى جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   58686 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   

10184 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - ساندرا فايق اسحق عزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   62744 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   

8495 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - ابراهيم عادل حسن محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   31483 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع   

1948 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

11 - الهام عبد المجيد حسن محمد البهلوان تاجر فرد سبق قيده برقم   20161 قيد فى 07-05-2015 برقم 

ايداع   2677 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - ابراهيم احمد طه محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   46842 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع   

15289 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

13 - اشرف السيد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   47766 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع   

1596 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد محمد السيد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   52108 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع   9783 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

15 - سهير السيد محمود حمدين تاجر فرد سبق قيده برقم   56944 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع   6301 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - وليد محمد سعد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   62857 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   8750 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

17 - سامح محروس السيد فرج بطيقه تاجر فرد سبق قيده برقم   64140 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

11828 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - محمود عبدالرحمن عبده محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   45592 قيد فى 11-11-2018 برقم 

ايداع   13126 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

19 - احمد محمد عبدالكريم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60291 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   

2953 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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20 - سميه محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   61175 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   4963 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

21 - لمياء احمد ايوب على تاجر فرد سبق قيده برقم   66039 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   3690 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - محمد فايز عزالدين رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   35298 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع   8348 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - محمد رمضان عبدالعال عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   58000 قيد فى 02-11-2020 برقم ايداع   

8652 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

24 - محمد السيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   58063 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع   8789 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - محمود جميل عبدالكريم على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   64789 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع   

85 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

26 - عماد نعيم واصف ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   64829 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع   188 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - حامد محمود عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   66178 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع   

4095 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - مصطفى حسن على مرسى صقر تاجر فرد سبق قيده برقم   66212 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   

4155 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - احمد يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   66250 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   4277 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

30 - عصام احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   29406 قيد فى 13-11-2016 برقم ايداع   8191 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

31 - محمد محمود ابراهيم محجوب)مستشفى المحجوب( تاجر فرد سبق قيده برقم   51478 قيد فى 

29-08-2019 برقم ايداع   8557 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

32 - هانى عبدا محمد حسن السميرى )السميرى( تاجر فرد سبق قيده برقم   53421 قيد فى 2019-12-04 

برقم ايداع   12305 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - محمد محمود محروس الساخى تاجر فرد سبق قيده برقم   58397 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع   

9508 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

34 - مياده حسنى السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   60774 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   4092 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - حازم جاد ا مسعود جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   49740 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع   

5194 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

36 - رانيا عاطف عبدالقوى حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   57780 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع   

8177 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - حسن على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم   60633 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   3759 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - عمرو محمد خليل حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   64175 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع   

11918 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

39 - شيريهان العربى محمد السيد الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   12260 قيد فى 22-01-2014 برقم 

ايداع   389 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

40 - كريم حسن اسماعيل جابر حسن الدروى تاجر فرد سبق قيده برقم   17827 قيد فى 09-12-2014 برقم 

ايداع   8011 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

41 - حسن السيد على عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   52973 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع   

11462 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000
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42 - صباح سعيد عبدالعليم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   66661 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع   

5898 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - سعد عمر العيسوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1496 قيد فى 05-05-2011 برقم ايداع   687 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

44 - عمرو عادل احمد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   16920 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع   

6860 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

45 - على حامد عبده مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   17073 قيد فى 28-10-2014 برقم ايداع   7057 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - شادى عاطف فرنسيس متى تاجر فرد سبق قيده برقم   28758 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع   

7181 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

47 - ابانوب مكرم مسعود ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   41490 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع   6267 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - احمد عاشور صادق مصطفى ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   42684 قيد فى 16-07-2018 برقم 

ايداع   8150 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

49 - محمد جمال محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   53242 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع   

11968 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

50 - رافت شهدى عبدالغنى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   66630 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

5760 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

51 - رضا رمضان عبدالعظيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   66649 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع   

5840 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

52 - رامى احمد عبدالوهاب عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   26928 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع   

4504 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

53 - تم تعديل السم التجارى الى  مصطفى سعيد مصطفى زكى - مؤسسه مصطفى للعلف ومستلزمات 

المزارع تاجر فرد سبق قيده برقم   31655 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع   2202 فى تاريخ  

23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - حلمى فتحى عبد ا عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   47508 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع   

1096 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - محمد ابراهيم يوسف عبدالمتجلى تاجر فرد سبق قيده برقم   57315 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع   

7178 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - حسن على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم   60633 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع   3759 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - حسن على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم   60633 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   5756 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - جهاد سعد عبد القادر عبد السميع تاجر فرد سبق قيده برقم   63900 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع   

11232 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

59 - خالد محمد بيومى محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   64290 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع   

12180 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - كريم محمد السيد احمد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   66138 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع   

3981 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

61 - ايهاب صبحى محمد محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   29372 قيد فى 10-11-2016 برقم ايداع   

8134 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - سمير حسنى مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   45294 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع   

12645 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

63 - احمد محمد محمد السيد قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   47329 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع   776 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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64 - احمد عبدالمنعم محمد حبليزه تاجر فرد سبق قيده برقم   55555 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع   

3333 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

65 - صبحى ابراهيم صبحى احمد رجب ) مكتب صبحى ابراهيم للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم   57715 

قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   8065 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

66 - احمد اشرف يوسف شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   60419 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع   3276 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

67 - محمود راشد طه رجب الجالى تاجر فرد سبق قيده برقم   65273 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع   

1497 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - مينا عيد تامر سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم   66432 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع   5215 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - محمد عادل صابر غنيم العمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   66692 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع   

6002 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - عماد عدلى عطا حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم   40652 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع   4942 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - محمود عبد العزيز البدراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   47459 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع   

1023 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   48641 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   1316 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

73 - رشا محمد محمد شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   65744 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   2863 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - عبدا خميس عبدا بلل )بلل لتصنيع الشنط الحريمى ( تاجر فرد سبق قيده برقم   51954 قيد فى 

23-09-2019 برقم ايداع   9477 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

75 - محمد كمال عبدالعظيم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   64307 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع   

12212 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

76 - على محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   66841 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع   6464 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

77 - مصطفى فايز احمد على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   1267 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع   

423 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - محمد السيد زكى مصطفى عمران تاجر فرد سبق قيده برقم   24373 قيد فى 03-02-2016 برقم ايداع   

813 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

79 - محمد عبدالموجود عبدالفتاح الكيال تاجر فرد سبق قيده برقم   50377 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع   

6338 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - نواره محمود على الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم   58713 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   10238 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

81 - تم تعديل السم التجارى الى  الشريف لتجاره المواد الغذائيه      اشرف حافظ محمد الشريف تاجر فرد سبق 

قيده برقم   66556 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   5540 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - شريهان حميده محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   19581 قيد فى 31-03-2015 برقم ايداع   

1835 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

83 - كرم مختار سيد على- مؤسسه الكرم للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم   23456 قيد فى 2015-12-14 

برقم ايداع   7292 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

84 - على حمامه لطفى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   54767 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع   

1627 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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85 - ابراهيم طاهرمحمد اسماعيل الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   55788 قيد فى 11-06-2020 برقم 

ايداع   3816 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - هشام احمد محمد عبدالرحمن)جزاره هشام( تاجر فرد سبق قيده برقم   55924 قيد فى 2020-06-22 

برقم ايداع   4121 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

87 - سمر محمد محمد حسن نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم   57687 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع   

7993 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

88 - محمد حسام فوزى سعيد شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم   65898 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   

3290 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد سعد محمد فراج-فراج للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    13897 قيد فى 

20-04-2014 برقم ايداع    2319 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / 26  ش على امين شقه رقم )1( فوق الرضى والبدروم - مدينه نصر القاهره

2 - محمد فوزى محمد عزت تاجر فرد سبق قيده برقم    27632 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    5481 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 17 شارع 

الملزم بسيونى - العصافره بحرى

3 - محمد عبدالمنعم السيد على )المنعم للتجاره والتوزيع( تاجر فرد سبق قيده برقم    50679 قيد فى 

07-07-2019 برقم ايداع    6961 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح رئيسى اخر  نشاطه / تعبئه و تغليف المواد الغذائيه و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه  العنوان / 

شارع فرن الشندويلى امام ملهى هابى لند - محل )1( - قسم

4 - محمد محمود رزيقه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    4918 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع    2174 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح/ 12 شارع 

القاضى الفاضل - البراهيميه - محل - قسم

5 - ايمن عطيه السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    32702 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    3915 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 24 ش القاعده 

من ش البيطاش - العجمى - محل رقم )1( يمين عماره البترول

6 - احمد كميل ابراهيم وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    34959 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع    7794 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 7 شارع قهوه 

المصريين البكاتوشى - قسم

7 - عادل احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    55417 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    2968 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 11 شارع 

ابوالنواس تقاطع شارع رستم العليلى - قسم

8 - احمد عاشور مسعد السبع - مؤسسة السبع للمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم    29305 قيد فى 

07-11-2016 برقم ايداع    8023 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى /29ش النبى دانيال- وحده)202(- الدور الثانى- قسم العطارين -

9 - تم تعديل السم التجاري الى / الكومى للمقاولت العموميه ) محمد سامى محمد الكومى ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    36578 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    10438 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 3 شارع 40 المنشيه البحريه - المنتزه - السكندريه

10 - حسن على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    60633 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    3759 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / تصنيع 

الخشاب و الثاث و راس ماله /10000 عشره الف جنيه و عنوانه / 11 شارع الحسن و الحسين - العصافره 

قبلى - قسم

11 - محمد حسين كامل احمد كامل - حسين لمستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم    60912 قيد فى 

06-05-2021 برقم ايداع    4382 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح فرع بالعنوان / 311 ش ابن سهلن - المير لؤلؤ - القبارى - قسم مينا البصل

12 - عادل روفائيل عبده يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    66618 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

5726 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / 

مقله و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه  و عنوانه / اول شارع الجيش امام عصير نادى - قسم

13 - فاطمة عبد الرازق على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    729 قيد فى 02-12-2010 برقم ايداع    779 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 7 ش شريف - 

قسم مينا البصل
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14 - عاطف داود فهمى عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    36789 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    

10796 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

السيوف ابراج اسكندريه ميدان المطافى - السيوف شماعه - قسم

15 - احمد عاشور صادق مصطفى ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    42684 قيد فى 16-07-2018 برقم 

ايداع    8150 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء المحل الرئيسى 

الخر الكائن بالعنوان/شارع اسماء بنت ابى بكر بجوار مستودع انابيب حربى-ونشاطه/بيع قطع غيار توكتوك-

قسم العامريه

16 - حمدي موسي يوسف محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    62429 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

7788 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم محو الرئيسى الخر

17 - سيد سعد سيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    5832 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع    3233 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / برج السراء - شقه 

رقم )2( الدور الول علوى - ك 18 امام البيت البيض - طريق اسكندريه مطروح - ابويوسف - قسم

18 - هيثم مسعد سلمه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    23054 قيد فى 23-11-2015 برقم ايداع    6746 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

19 - اسلم فريد عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    42103 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع    7174 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 53 ش 

المواسير جانوتى - قسم

20 - شادى محمد عوض صبح تاجر فرد سبق قيده برقم    45422 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

12868 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الرئيسى الخر 

بمحافظه البحيره ليصبح / قطعه )237( قريه السلم - شمال التحرير مدينه النوباريه - ابوالمطامير - بملك / 

محمد عوض عبدالهادى صبحى - البحيره

21 - احمد محمد عبدالكريم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60291 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

2953 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش 25 - العمومى طوسون - 

قسم المنتزه

22 - محمد احمد حسن بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    64338 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    12276 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بعنوان / مول مصر 

السادس من اكتوبر الوحده جى 99 - قسم

23 - سمير محى الدين عبدالهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    65925 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

3361 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى / عقار 

رقم )3( ش احمد علم متفرع من طريق الحريه محل رقم )1( - قسم سيدى جابر

24 - عمرو محمد عادل محمد السيد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    66120 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

3932 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 21 

شارع المير جميل برج الشيماء - زيزينيا - محل )4( - قسم

25 - كرم الشاذلى عبدالحافظ ابراهيم غنيم )الشاذلى( تاجر فرد سبق قيده برقم    66464 قيد فى 

21-04-2022 برقم ايداع    5305 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / معمل البان وراس ماله 10000 )عشره الف جنيها ( عنوانه / 44 ش الكواشى - 

قسم محرم بك

26 - كرم الشاذلى عبدالحافظ ابراهيم غنيم )الشاذلى( تاجر فرد سبق قيده برقم    66464 قيد فى 

21-04-2022 برقم ايداع    5305 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الرئيسى / نشاطه استيراد وتصدير وراس ماله 500000 وعنوانه / 12 ش الشركسى من ش بطل السلم - شقه 

- قسم

27 - صالح عبد السلم صالح عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم    15162 قيد فى 29-06-2014 برقم ايداع    

3805 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان / 

بندر دمنهور - ش عبدالسلم الشاذلى - محافظه البحيره - ونشاطه / بيع عبايات - وتاريخ بدايه النشاط / 

2022/2/16 - وراس ماله )20000( جنيها
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28 - عبدالمنعم عبدالنبى عبدالمنعم حمامه تاجر فرد سبق قيده برقم    39440 قيد فى 13-03-2018 برقم 

ايداع    3084 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل السمه 

التجاريه للرئيسى الخر الى / ووكر

29 - اسلم صالح عمر اخترينى تاجر فرد سبق قيده برقم    12880 قيد فى 25-02-2014 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 20 ش السلطان حسين - شقه 

رقم )5( بالدور الثانى العلوى على يمين الصاعد - قسم

30 - ساهر سيد بشير احمد غلب )البشير لتجاره لوازم السباكه و لوازم المعمار و العدد( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    23248 قيد فى 02-12-2015 برقم ايداع    7017 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع كائن بالعنوان/ محل بالدور الرضى الحى السكنى الثالث المجاورة 

الولى خدمات الحى الثالث مول الخير بلزا برج العرب الجديده

31 - سهام عبد ا عبد الحميد ابراهيم شلتوت تاجر فرد سبق قيده برقم    35140 قيد فى 25-09-2017 برقم 

ايداع    8114 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ عماره 3 شارع 24 الفضالى - محل )2( - سيدى بشر قبلى - قسم

32 - عمرو ابراهيم عبدالسلم عبدا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    31742 قيد فى 19-03-2017 برقم 

ايداع    2336 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ 15 شارع وادى الملوك شارع 8-السيوف-قسم المنتزه

33 - احمد سعيد محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    47910 قيد فى 18-02-2019 برقم ايداع    

1887 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

34 - احمد شعبان محمد ابوزيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    66252 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

4282 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 55 تنظيم شارع البكباشى 

محمود العيسوى مع شارع مسجد سيدى بشر- قسم المنتزه

35 - احمد شعبان محمد ابوزيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    66252 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

4282 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 40 شارع قنال السويس برج 

القصر -قسم محرم بك

36 - ياسر عمر محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    41191 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    5804 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ش العنبرى - 

باكوس - قسم

37 - منه ا عبدالمطلب محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    45521 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع    

13008 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بالعنوان/ تشل 

اوت اكتوبر )2( على محور )26( يوليو - السادس من اكتوبر - قسم

38 - سعد محمد حسن يوسف)بوفيه السعد( تاجر فرد سبق قيده برقم    46248 قيد فى 04-12-2018 برقم 

ايداع    14256 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل تاريخ 

بدايه النشاط للرئيسى الخر طبقا لوثيقه البيانات / 1 مايو 2021

39 - حسن السيد على عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    52973 قيد فى 13-11-2019 برقم ايداع    

11462 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ 29ش الدانى- متراس- قسم مينا البصل-

40 - حسام الدين حسن فوزى حسن شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    54852 قيد فى 16-02-2020 برقم 

ايداع    1796 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر 

بالعنوان / قريه السادسه - شمال التحرير - اشرف احمد احمد محمد - ابوالمطامير - محافظه البحيره - ونشاطه / 

حظيره مواشى تسمين وحلبه - وراس ماله )50000( جنيها

41 - عمرو عادل احمد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    16920 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع    

6860 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / وحده 

رقم 104 - الدور الول علوى - المبينه بالملحق رقم )1( مول متاجر بالعقار )51, 61( تنظيم طريق محمد على 

سابقا - ش فوزى معاذ حاليا - سموحه - قسم
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42 - على حامد عبده مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    17073 قيد فى 28-10-2014 برقم ايداع    7057 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / برج البحيرى 

- امام شركه المياه و الطاحونه الراشديه - المندره بحرى - قسم

43 - اسلم عبداللطيف احمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    24255 قيد فى 28-01-2016 برقم ايداع    

646 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / خلف 

مصنع ارابيسكو - شارع البار القبلى بجمعيه الخشب - قسم

44 - شادى عاطف فرنسيس متى تاجر فرد سبق قيده برقم    28758 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع    

7181 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العجمى ش اسكندريه مطروح  

امام سنترال الهانوفيل قبلى - قسم الدخيله

45 - اسامه محمد احمد على عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    47089 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 435 برج البشير 

طريق جمال عبد الناصر شقه رقم 501 الدور الول علوى- قسم المنتزه

46 - اسامه محمد احمد على عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    47089 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 716 شارع محمد عز العرب 

على شارع ابو قير-لوران-قس الرمل

47 - امل محمد السعيد السيد احمد الزهيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    52136 قيد فى 01-10-2019 برقم 

ايداع    9831 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ 65 ش اسكندر ابراهينم - شقه رقم 709 - بالدور السابع - ميامى - قسم المنتزه

48 - مها حسنى عبد السلم عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    55455 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع    

3076 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم ااضافه الفرع الكائن 

بالعنوان / بشاير الخير 2 بلوك 2 محل ) 18.17 ( غيط العنب - كرموز

49 - مها حسنى عبد السلم عدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    55455 قيد فى 28-04-2020 برقم ايداع    

3076 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / بشاير 

الخير بلوك 3 بلوك 88 محل رقم )6.5(القبارى - مينا البصل

50 - محمد ممدوح عبدالعليم عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    59007 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    

10859 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ش 

محمد امين حسونه - السيوف شماعه - شقه بالدور الول - قسم المنتزه

51 - مينا اشرف كمال يوسف سليمان )مينا للتخليص الجمركى( تاجر فرد سبق قيده برقم    66611 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع    5704 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 1 شارع عثمان بن عفان من شارع فجر السلم من شارع جمال عبدالناصر

52 - عبدالهادى نصحى احمد مطاوع تاجر فرد سبق قيده برقم    24497 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع    

983 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنان الى / 13 شارع 

2 عزبه عبدالمنعم رياض مطار النزهه - قسم سيدى جابر

53 - رامى احمد عبدالوهاب عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    26928 قيد فى 05-06-2016 برقم ايداع    

4504 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مكتب رقم 34 عماره رقم 1 

ابراج الوطنيه بجوار كوبرى 14 مايو-سموحه- قسم سيدى جابر

54 - محمد محمد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    48676 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    3280 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح/ العامريه 

الطريق الصحراوى مرغم شارع شركه الغازات متفرع من شارع شركه طيبه شارع 800 - قسم

55 - محمد محمد احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    48676 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    3280 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

56 - ايمن سمير ناجى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    59854 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    1807 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 18 شارع 

925 تقاطع شارع 30 - سيدى بشر قبلى - محل )1( يسار مدخل العقار - قسم
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57 - حسن على محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    60633 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    3759 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل رأس المال للرئيسى الخر 

ليصبح/ )50000( خمسون الف جنيه فقط ل غير

58 - امين متولى امين متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    62097 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

7003 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 12 

ش باب الكرسته - اللبان - مكتب رقم 204 نموذج 4 - الدور الثانى علوى - قسم

59 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ناصيه ش صلح الدين يمين المدخل 

جانوتي كوبرى الناموس

60 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 2شارع خالد بن الوليد من شارع صلح 

الدين جانوتي كوبرى الناموس

61 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 1 ناصيه شارع ابوبكر الصديق تقاطع 

صلح الدين جانوتي كوبرى الناموس

62 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عزبه جانوتي شرق كوبرى الناموس قطعه 

31 حوشه 7 حوض 8 البر القبلى

63 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 1شارع النصر المواسير جانوتى كوبرى 

الناموس

64 - على خلف حميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    7272 قيد فى 28-01-2013 برقم ايداع    377 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مدخل شارع ابوبكر الصديق من صلح 

الدين جانوتي كوبرى الناموس

65 - فتحيه حسين عبدالعظيم محمد عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    24604 قيد فى 14-02-2016 برقم ايداع    

1132 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 7 

شارع بن عقيل برج المصطفى - قسم الرمل - السكندريه

66 - احمد محمود احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31087 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع    1328 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 344 صفيحه 

و 152 تنظيم طريق محور المحموديه - قسم

67 - محمد مصطفى السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    50352 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

6296 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 72 

شارع مصطفى فهمى النقراشى - قسم

68 - محمد مصطفى السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    50352 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

6296 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ 72 شارع محمود النقراشى - قسم

69 - كريم عصام احمد سعيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64552 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

12755 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 139 شارع احمد شوقى-

رشدى-نشاطه/بازار)سجائر وحلويات(-والسمه التجاريه/ اب ان سموك up in smokeوتاريخ بدايه النشاط 

2021/8/31-قسم الرمل

70 - محمد عادل صابر غنيم العمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    66692 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

6002 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 8 ش 

مصطفى كامل - عزبه العمراوى الكبرى - الراس السوداء - قسم المنتزه
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71 - ماهر يحيى حميده على الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم    16626 قيد فى 25-09-2014 برقم ايداع    

6485 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف المحل الرئيسى الخر 

بالعنوان/برج العرب 99 متحللت مشروع ابو زهره طريق الجيش-قسم برج العرب

72 - فادى ابراهيم خليل ابراهيم ميخائيل )صيدله د فادى ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم    26026 قيد فى 

21-04-2016 برقم ايداع    3215 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 65 ش فيكتور عمانويل - سموحه

73 - امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48641 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع    

3214 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تحويل الفرع بالعنوان/شارع 

الرأس السوداء ارض فرعون مساكن العبور-قسم المنتزه- ليصبح محل رئيسى اخر-ونشاطه/بيع ملبس 

والمفروشات)ما عدا الملبس العسكريه(-وتاريخ بدايه النشاط2020/1/1-قسم المنتزه

74 - امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48641 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تحويل الفرع بالعنوان/شارع 

الرأس السوداء ارض فرعون مساكن العبور-قسم المنتزه- ليصبح محل رئيسى اخر

75 - امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48641 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش عبدالسلم عارف - امام 

كليه الفنون الجميله - الدور الرضى - محل-ونشاطه/بيع اجهزه كهربائيه و تكييفات و اجهزه محمول-وتاريخ 

افتتاح المحل فى 2019/3/18 - قسم الرمل

76 - داليا احمد عبدالعال محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    49236 قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع    

4361 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ش 

الشهر العقارى - محل 1 - بعماره دار السلم - السيوف شماعه-

77 - احمد عبدالمنعم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    59355 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع    594 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / امام سنترال 

العوايد ش نجع 6 اكتوبر - قسم المنتزه

78 - احمد يحيى اسماعيل السيد حسان - صيدليه د احمد يحيى حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    25998 قيد فى 

20-04-2016 برقم ايداع    3171 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح رئيسى اخر عنوانه تقاطع ش دكتور محمد شفيق وعزيز انطوان-السيوف-قسم المنتزه- رأس ماله/اثنى 

عشر الف جنيا لغير- نشاطه/ ادارة صيدليه- تاريخ بداية نشاطه/2022-1-6

79 - حبشى محمود حسن محمد الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    46308 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع    

14337 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 5 خلف مسجد عمر بن عبد 

العزيز - قسم المنتزه

80 - عبدا خميس عبدا بلل )بلل لتصنيع الشنط الحريمى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    51954 قيد فى 

23-09-2019 برقم ايداع    9477 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 23 , 25, 27 ش باب الملوك - الدور الميزان - قسم

81 - مصطفى محمد سعد حنيش تاجر فرد سبق قيده برقم    33381 قيد فى 14-06-2017 برقم ايداع    

4508 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 46 

شارع سيدى الصورى - شقه يالدور الول علوى - العطارين

82 - محمد حامد محمد محمد حسن)جزاره محمد حامد( تاجر فرد سبق قيده برقم    36289 قيد فى 

09-11-2017 برقم ايداع    9939 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه/ تجهيز و استغلل مطعم و مطبخ و رأس ماله/ )50000( خمسون الف جنيه فقط ل 

غير و عنوانه/ نادى الصيد بقلعه قايتباى - قسم

83 - محمود يوسف مصطفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    46133 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    

14068 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 37  

شارع ادمون فريمون - سموحه - محل
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84 - احمد عطا احمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    52895 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    11326 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / برج سلمى ش 

عبدالفتاح الصعيدى من ش جميله بوحريد - السيوف

85 - غزل محمد عبدالحى ابراهيم عبدالحق تاجر فرد سبق قيده برقم    66711 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع    6044 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بالعنوان/ 729 طريق الحريه - لوران - محل رقم )5( - قسم

86 - مصطفى فايز احمد على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    1267 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع    

423 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 11 ش 

عوض حجازى من خالد بن الوليد - سيدى بشر قبلى - قسم

87 - تعديل السم التجارى الى  طارق عبد الرحيم لعموم الستيراد و التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    

3373 قيد فى 15-02-2012 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / تجاره اللحوم المجمده وراس ماله ) 10000 ( وسمته التجاريه 

بشره خير لتجاره اللحوم المجمده وعنوانه / 20 ش محمد متولى الشعراوى - اسكوت - قسم

88 - سامح حلمى داود شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    16673 قيد فى 29-09-2014 برقم ايداع    6549 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ مول مينا 

وحده)112(البراهيميه- قسم باب شرق-

89 - محمد السيد زكى مصطفى عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    24373 قيد فى 03-02-2016 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ ش 494 

من ش محمود هريدى - شاكوس - قسم

90 - كرم عبداللطيف محمد على ابوسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    30013 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    

9103 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسى الخر

91 - نادر فوزى جادا سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    58606 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    9997 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 31شارع 

رقم)3( ارض نوفل- السيوف- قسم المنتزه-

92 - سعد اسماعيل محمد عبدالقادر احمد - مكتب سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    64826 قيد فى 

04-01-2022 برقم ايداع    183 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 1 شارع الشرقاوى من قنال المحموديه - برج العمده - شقه 4 - الدور الول - الحضره 

الجديده - شرق

93 - ايهاب رمضان قطب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    599 قيد فى 03-11-2010 برقم ايداع    636 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / الروضه 

الجديده شيد وان دا ح 23 ق 299 4 ب مريوط - قسم العامريه

94 - عماد محمود محمد محمود عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    15886 قيد فى 17-08-2014 برقم ايداع    

5574 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / خلف 

58 شارع دارا - سيدى جابر - اسكندريه

95 - سامح محمد اسامه احمد الجوادى تاجر فرد سبق قيده برقم    17238 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    

7269 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

56/41 سابقا ش وليد صلح الدين - المنتزه

96 - كرم مختار سيد على- مؤسسه الكرم للتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    23456 قيد فى 2020-09-10 

برقم ايداع    6775 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل راس 

مال الرئيسى الى / 10000000 عشره مليون جنيه مصرى

97 - هشام احمد محمد عبدالرحمن)جزاره هشام( تاجر فرد سبق قيده برقم    55924 قيد فى 2020-06-22 

برقم ايداع    4121 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الى / ك 17.5 ش جمعه مفتاح - ابو يوسف - امام استوديو راضى - قسم
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98 - مينا فوزى قدوس فام تاجر فرد سبق قيده برقم    59328 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    536 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / السيوف شماعه ش 

جميله بوحريد - ناصيه ش عثمان بن عفان - محل - قسم

99 - هدير احمد يونس عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    62227 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع    

7324 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / ش 

مسجد عمر بن الخطاب - سموحه الجديده خلف مستشفى الكلى - سموحه - ملك  / احمد مصطفى عبدالسلم - قسم 

سيدى جابر

100 - محمد احمد محمد عبدالسميع النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    65442 قيد فى 17-02-2022 برقم 

ايداع    1968 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر 

نشاطه / ورشه نجاره - و السمه التجاريه / لكيه ديزاين lacquer design وراس ماله / 50000 خمسون 

الف جنيه - عنوانه / امام 17 ش عمر بن عبدالعزيز - الحضره الجديده - قسم

101 - ياسر شفيق حبيب باسيليوس . سوبرماركت ياسر تاجر فرد سبق قيده برقم    66809 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع    6360 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / كافيتريا - راس ماله/ 10000 عشره الف جنيه - عنوانه / 783 طريق الجيش 

ناصيه شارع زاخر - المندره - قسم
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النشاط

1 - محمد فوزى محمد عزت تاجر فرد سبق قيده برقم  27632 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    5481وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تسويق مستلزمات طبيه ) ماعدا الدويه 

وفيما عدا النترنت(

2 - سامح جميل محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52482 قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    

10528وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه و توريد و 

تاجير معدات

3 - سامح جميل محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52482 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

11764وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه و توريد و 

تاجير معدات

4 - محمد محمود رزيقه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4918 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع    2174

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ توريدات عموميه )ما عدا توريد 

العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و مقاولت

5 - ايمن عطيه السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  32702 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    3915وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مهمات وتركيب مصاعد

6 - محمد ناصر فتحى جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58686 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    

10184وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع حلويات

7 - على عبدالعزيز يحى شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  61013 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    4574

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تجهيز و طهى و بيع الماكولت و 

المشروبات

8 - ساندرا فايق اسحق عزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  62744 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    

8495وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد وتصدير ) ماعدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

9 - انس محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63609 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    10548

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / استيراد سيارات لحساب الغير 

وبيع وتجاره قطع غيار السيارات ) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

10 - فريد رفعت احمد ابو دلل )فريد للتصدير( تاجر فرد سبق قيده برقم  64093 قيد فى 25-11-2021 برقم 

ايداع    11720وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ التوريدات العموميه مع 

الجهات الملزمه بالخصم والتحصيل من تحت حساب الضريبه )فيما عدا توريد الملبس العسكريه و العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها(

11 - عنتر رشاد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  64958 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    590

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط/ قطع غيار سيارات

12 - فاطمه احمد جابر محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  65365 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

1768وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ادوات مكتبيه وخردوات ومياه 

غازيه ) ماعدا ادوات الطباعه (

13 - ابراهيم عادل حسن محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31483 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع    

1948وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / جاليرى لبيع المشغولت 

اليدويه

14 - حسين على عبدالقادر حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  34601 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    7186

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مقاولت  و توريدات صناعيه و 

تجاره التكييف و مستلزماته )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

15 - تم تعديل السم التجاري الى / الكومى للمقاولت العموميه ) محمد سامى محمد الكومى ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  36578 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    10438وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه متكامله مع الجهات الملزمه بالخصم
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16 - صفاء محمد السيد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  64800 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    

113وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد لعب اطفال و توريد ورق 

طباعه )ماعدا اعمال الطباعه(

17 - فاطمة عبد الرازق على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  729 قيد فى 02-12-2010 برقم ايداع    779

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 (

18 - احمد محمد حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  17857 قيد فى 10-12-2014 برقم ايداع    8047

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره الجمله للدوات المنزليه

19 - اسلم عادل عبده محمد جلطه تاجر فرد سبق قيده برقم  18013 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع    

8246وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تصنيع افران و ثلجات

20 - مصطفى احمد على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  26781 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    

3243وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ نقل بسيارات المنشأه ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(

21 - مصطفى احمد على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  26781 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع    

4300وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ نقل بسيارات المنشأه ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(

22 - رانيا سليم جرجس غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  32159 قيد فى 10-04-2017 برقم ايداع    3022

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ تحضير و بيع المأكولت و 

المشروبات الساخنه و البارده

23 - ابراهيم احمد طه محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  46842 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    

15289وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصدير

24 - اشرف السيد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  47766 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

1596وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع بيتزا

25 - سهير السيد محمود حمدين تاجر فرد سبق قيده برقم  56944 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    6301

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / استيراد خام فويل غذائى

26 - امانى محمود مصطفى محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  59440 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    

798وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ التسويق اللكترونى )فيما عدا 

المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 8822/933 

بتاريخ 2022/02/25(

27 - رشاد السيد محمد مصطفى ابوسليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62169 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع    

7177وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اعمال مقاولت كهروميكانيكيه

28 - وليد محمد سعد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  62857 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    8750وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ ادوات كهربائيه

29 - تم اضافه السم التجارى/ مكتبه الغول تاجر فرد سبق قيده برقم  63315 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع    

9819وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مكتبه )دون تصوير 

المستندات(

30 - منى السيد محمد على ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  4235 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    

1367وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /تجاره العلف و التشييد و 

البناء و امن صناعى و اطفاء

31 - سيد سعد سيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  5832 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع    3233وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تاجير و توريد معدات واوناش

32 - تم تعديل السم التجارى الى العمار للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  23537 قيد فى 

17-12-2015 برقم ايداع    7417وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاقه نشاط/بيع 

سيارات لحساب الغير
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33 - رجب احمد محمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  53316 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع    12110

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا الملبس 

العسكريه - توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها (

34 - عطا احمد محمد على قطب تاجر فرد سبق قيده برقم  58439 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    9602

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته زالملبس العسكريه (

35 - احمد محمد عبدالكريم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60291 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

2953وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توكيلت ملحيه وصيانه 

السفن وتوريدات معدات واغذيه مخلفات الموانىء وخدمات البترول والسفن ) ماعدا اعمال الحفر والتنقيب عن 

البترول (

36 - لمياء احمد ايوب على تاجر فرد سبق قيده برقم  66039 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    3690وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / عموم المقاولت

37 - اسلم صالح عمر اخترينى تاجر فرد سبق قيده برقم  12880 قيد فى 25-02-2014 برقم ايداع    1122

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مكتب ديكور

38 - سهيل عثمان عبد الرحيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14863 قيد فى 12-06-2014 برقم ايداع    

3443وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير ) 

ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

39 - عصام احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29406 قيد فى 13-11-2016 برقم ايداع    8191وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 و 

الفقره 36 من المجموعه 6( و توريد مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها( و مقاولت عموميه و بيع ادوات 

كهربائيه و مستلزماتها بالتقسيط

40 - سامح سمير عبدالرحمن حسن السعداوى )السعداوى للتوريد( تاجر فرد سبق قيده برقم  29699 قيد فى 

30-11-2016 برقم ايداع    8650وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / 

اداره جراجات

41 - محمد محمود محروس الساخى تاجر فرد سبق قيده برقم  58397 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    

9508وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/صيانه اجهزه علج طبيعى

42 - مصطفى محمد طه محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  66203 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

4142وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/استغلل المطاعم والكافيتريات

43 - اسلم محمد طه سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  66280 قيد فى 07-04-2022 برقم ايداع    4375وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/استغلل المطاعم والكافيتريات

44 - ياسر عمر محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  41191 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    5804وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (

45 - سعد عمر العيسوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1496 قيد فى 05-05-2011 برقم ايداع    687وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد )ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (

46 - الهام محمد عطيه سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  8693 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    2032وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت ) ما عدا الرحلت 

السياحيه(

47 - عمرو عادل احمد السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  16920 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع    

6860وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مطعم ماكولت صينى و 

يابانى )سوشى(
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48 - امل محمد السعيد السيد احمد الزهيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  52136 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

9831وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / توريدات عموميه ) ماعدا توريد 

العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (وتركيبات كهربائيه وسباكه وتشطيبات عقاريه وتسويق 

عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى ( وانظمه امنيه)توريد وتركيب كاميرات مراقبه )عدا الكاميرات اللسلكيه ( 

انذار حريق )دون استخدام النترنت (

49 - محمد جمال محمد عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  53242 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع    

11968وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه النشاط / بيع موبيلت

50 - محمد حسن مغربى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  61146 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    

4908وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله جافه

51 - الحسن سامى محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64708 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

13100وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه النشاط / منظفات

52 - هشام احمد على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  22314 قيد فى 04-10-2015 برقم ايداع    5713وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / تنميه قدرات الطفال - عن نشاط مستلزمات 

كمبيوتر وتنميه قدرات الطفال ) فيماعدا المن والحراسه والنترنت ( موافقه امنيه رقم 8816/927 بتاريخ 

2022/2/25/

53 - اسامه فتحى مصلحى احمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  28389 قيد فى 29-08-2016 برقم ايداع    

6568وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ متعهد جمع القمامه و نقل 

المخلفات

54 - نجيه مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  55864 قيد فى 17-06-2020 برقم ايداع    

3985وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط /تسمين دواجن

55 - السيد السيد اسماعيل منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  9436 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    3008

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصحيح النشاط الى / مكتب رحلت ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

56 - محمد مصطفى السيد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50352 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع    

6296وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /مكتب النقل

57 - تم تعديل السم التجارى الى كافيتريا فراج - احمد فراج عبدالغنى فاضل تاجر فرد سبق قيده برقم  62432 

قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    7803وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل 

النشاط الى / تقديم مشروبات بارده وساخنه

58 - علء ناصر السيد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم  64425 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    12477

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / حظيره مواشى تسمين وحلبه

59 - فادى ابراهيم خليل ابراهيم ميخائيل )صيدله د فادى ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم  26026 قيد فى 

21-04-2016 برقم ايداع    3215وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

اداره صيدليه

60 - عصام عربى سلم محمد حجازى )العربى للتوريدات العموميه ( تاجر فرد سبق قيده برقم  43528 قيد فى 

26-08-2018 برقم ايداع    9590وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / 

تجهيز و اداره كافيتريات و مطاعم و جراجات و تصنيع اغذيه لدى الغير و تصنيع ملبس لدى الغير و تصنيع 

موبيليات لدى الغير )ماعدا الملبس العسكريه(

61 - امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48641 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    1316

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع ملبس والمفروشات)ما عدا الملبس 

العسكريه(-وتاريخ بدايه النشاط 2020/1/1

62 - مروه صابر يوسف حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  61723 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    6148

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله جافه جمله وقطاعى

63 - وليد محمد السيد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم  66184 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    4104

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصنيع اثاث
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64 - عبد ا مهدى منصور ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  16488 قيد فى 17-09-2014 برقم ايداع    

6310وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع مبيدات

65 - بيشوى بباوى صابر بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  24461 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع    923

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى  بقاله عامه

66 - منار مصطفى احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  49471 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    4755

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(

67 - هشام صلح هاشم ابراهيم ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  66743 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

6120وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مستلزمات انتاج داجنى و حيوانى

68 - مينا جورجى ناصف اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم  6117 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع    

3566وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط الستيراد والتصدير

69 - عاصم عبدالحميد مصطفي عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  10246 قيد فى 05-09-2013 برقم ايداع    

3967وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تصنيع وتعبئه المنظفات

70 - مصطفى محمد سعد حنيش تاجر فرد سبق قيده برقم  33381 قيد فى 14-06-2017 برقم ايداع    4508

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / الدوات المنزليه القديمه - عن نشاط / بيع 

و شراء التحف و النتيكات و الدوات المنزليه القديمه و العملت التذكاريه الملغاه و التصدير ) فيما عدا المن 

والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه ( موافقه امنيه رقم 1253/1702 بتاريخ 2022/4/1

71 - محمود يوسف مصطفى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  46133 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    

14068وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط لى / بيع نظارات شمسيه

72 - عمرو عبد المنعم كامل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  48691 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع    

3313وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / اعمال النقل

73 - احمد عطا احمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  52895 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع    11326

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع قطاعات واكسسوارات الوميتال

74 - على محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66841 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    6464

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامه وتقديم الماكولت والمشروبات والشيشه

75 - مصطفى فايز احمد على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  1267 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع    

423وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل العنوان الى / عموم التصدير

76 - سمر محمد ابراهيم رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  13787 قيد فى 14-04-2014 برقم ايداع    2190

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد تكييفات للجهات الملزمه

77 - محمود عبد المجيد عبد الرحمن عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26363 قيد فى 10-05-2016 برقم 

ايداع    3697وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا 

توريد العماله - الملبس العسكريه - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها (

78 - تم تعديل السم التجارى الى  الشريف لتجاره المواد الغذائيه      اشرف حافظ محمد الشريف تاجر فرد سبق 

قيده برقم  66556 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    5540وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  اضافه نشاط / بقاله جافه

79 - شريهان حميده محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  19581 قيد فى 31-03-2015 برقم ايداع    

1835وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مقاولت عامه وتصدير

80 - على حمامه لطفى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  54767 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    

1627وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع امعاء فقط

81 - مينا فوزى قدوس فام تاجر فرد سبق قيده برقم  59328 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    536وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصليح كاوتش وبيع كاوتش وبطاريات
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الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27921 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2016  برقم ايداع 5,844.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / سمير محمد عبد ربه حسن - 

عبدربه لتوريد المواد الغذائيه

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66050 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2022  برقم ايداع 3,719.000 الى : تم اضافه السم التجارى / البسطويسى لقطع غيار واكسسوارات 

السيارات

3 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66580 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 5,602.000 الى : حماده على بسيونى شرشير

4 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66580 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 5,602.000 الى : ليوجد

5 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27632 وتم ايداعه بتاريخ   

19-07-2016  برقم ايداع 5,481.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه / رعايه ان - سى - سى ncc لتسويق 

المستلزمات الطبيه

6 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4918 وتم ايداعه بتاريخ   

29-07-2012  برقم ايداع 2,174.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ انفينتى للتوريدات العموميه و 

المقاولت

7 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   32702 وتم ايداعه بتاريخ   

09-05-2017  برقم ايداع 3,915.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى  / التبارك اليكس لمهمات وتركيب 

المصاعد

8 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62744 وتم ايداعه بتاريخ   

01-09-2021  برقم ايداع 8,495.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / الحديثه للستيراد والتصدير

9 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18493 وتم ايداعه بتاريخ   

21-01-2015  برقم ايداع 361.000 الى : تم اضافه اسم تجارى / الجبالى لتجاره البويات والحدايد

10 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   36578 وتم ايداعه بتاريخ   

21-11-2017  برقم ايداع 10,438.000 الى : تم تعديل السم التجاري الى / الكومى للمقاولت العموميه ) 

محمد سامى محمد الكومى (

11 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65094 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-01-2022  برقم ايداع 935.000 الى : اضافه سمه تجاريه / مؤسسه مكه لنقل الثاث

12 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65420 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2022  برقم ايداع 1,906.000 الى : اضافه سمه تجاريه / مؤسسه العلم للمقاولت العامه

13 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66589 وتم ايداعه 

royal بتاريخ   08-05-2022  برقم ايداع 5,623.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه/ رويال للمقاولت

14 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17857 وتم ايداعه 

tools  ( بتاريخ   10-12-2014  برقم ايداع 8,047.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / تولز كير

)care

15 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   55017 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2020  برقم ايداع 2,148.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الماسه لداره وتشغيل الكافيهات 

والمطاعم

16 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56944 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2020  برقم ايداع 6,301.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / الورد فويل

17 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59569 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2021  برقم ايداع 1,076.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / جاومارين للتوريدات البحريه 

jawmarine for marine supply
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18 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63315 وتم ايداعه بتاريخ   

06-10-2021  برقم ايداع 9,819.000 الى : تم اضافه السم التجارى/ مكتبه الغول

19 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63315 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-10-2021  برقم ايداع 9,819.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

20 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23537 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2015  برقم ايداع 7,417.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ العمار اتو a t g اتو تريد 

جلوبال )ايه -تى -جى(

21 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31494 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2017  برقم ايداع 1,963.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / المستقبل للتجاره و 

التوزيع )سيلفر ستور(

22 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31494 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2021  برقم ايداع 4,368.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / المستقبل للتجاره و 

التوزيع )سيلفر ستور(

23 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31494 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2021  برقم ايداع 4,369.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / المستقبل للتجاره و 

التوزيع )سيلفر ستور(

24 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60291 وتم ايداعه 

general  ( بتاريخ   21-03-2021  برقم ايداع 2,953.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / جينرال سيرفيز

)services

25 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65574 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2022  برقم ايداع 2,310.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / )o t b( للرحلت - اوه تى بى

26 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66410 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 5,156.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / انفنتى للتوريدات العموميه 

وتشطيبات الديكور

27 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   27027 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2016  برقم ايداع 4,652.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / بيور

28 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   39440 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2020  برقم ايداع 11,009.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / ووكر

29 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56356 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2020  برقم ايداع 5,117.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الماسه لتجاره المواد الغذائيه

30 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66428 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-04-2022  برقم ايداع 5,210.000 الى : اضافه سمه تجاريه / اللؤلؤه للبلستيك

31 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12880 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2014  برقم ايداع 1,122.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ السوريه للديكور

32 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49740 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2019  برقم ايداع 5,194.000 الى : تم تعديل السمه الى/  المتكامله للمقاولت العامه

33 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6543 وتم ايداعه بتاريخ   

02-12-2012  برقم ايداع 4,063.000 الى : اضافه السمه التجاريه/دياموند لتصميم وتشغيل المعادن

34 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16920 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2014  برقم ايداع 6,860.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى   بى ايه دى سوشى   

وووك اوف فام

35 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24625 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2016  برقم ايداع 1,159.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه السراء للمخبوزات

36 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   41490 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2018  برقم ايداع 6,267.000 الى : اضافه سمه تجاريه  الشروق لتجاره المواد الغذائيه
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37 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52136 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2019  برقم ايداع 9,831.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  كيانك

38 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56916 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2020  برقم ايداع 6,234.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى  ستيل انسبكت للخدمات 

الهندسيه

39 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24668 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2016  برقم ايداع 1,223.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى الهنا للتوريدات العموميه

40 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   59476 وتم ايداعه بتاريخ   

El saiedy unity 27-01-2021  برقم ايداع 871.000 الى : تعديل السم التجارى الى الصعيدى يونيتى

41 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65908 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2022  برقم ايداع 3,311.000 الى : اضافه سمه تجاريه    رومانتك للمقاولت

42 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52895 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-2019  برقم ايداع 11,326.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى  الهدى لتجاره اكسسوار 

el huda accessories  اللومنيوم

43 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66841 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2022  برقم ايداع 6,464.000 الى : على محمد احمد ابراهيم

44 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66841 وتم ايداعه 

LANOCHE بتاريخ   29-05-2022  برقم ايداع 6,464.000 الى : لنوشى

45 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1267 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2011  برقم ايداع 423.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى  مكتب نور اليمان لعموم التصدير

46 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5881 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2012  برقم ايداع 3,287.000 الى : تم تصحيح السم التجارى الى   احمد جابر ياسين الدسوقى

47 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13787 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2014  برقم ايداع 2,190.000 الى : تم حذف السمه التجاريه   بور كول

48 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57499 وتم ايداعه 

megatron بتاريخ   04-10-2020  برقم ايداع 7,556.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه  ميجاترون

49 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   66556 وتم ايداعه بتاريخ   

27-04-2022  برقم ايداع 5,540.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى  الشريف لتجاره المواد الغذائيه      

اشرف حافظ محمد الشريف

50 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63503 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2021  برقم ايداع 10,304.000 الى : تم حذف السمه التجاريه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - احمد عبد المولى عثمان بكر على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   33367 وتم ايداعه بتاريخ  

14-06-2017 برقم ايداع    4990تم التأشير فى تاريخ   14-06-2017   بــ  تم تعيين السيد / احمد عبد 

المولى عثمان بكر على )وكيل مفوض(

2 - احمد محمد ابراهيم مصطفي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   42408 وتم ايداعه بتاريخ  2018-07-04 

برقم ايداع    7694تم التأشير فى تاريخ   04-07-2018   بــ  تم تعيين السيد/ احمد محمد ابراهيم مصطفي 

محمد - وكيل مفوضا بالسجل التجارى

3 - ساره عطا احمد محمد قطب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   58439 وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-24 

برقم ايداع    9602تم التأشير فى تاريخ   24-11-2020   بــ  

4 - امل محمود شعراوى احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   48641 وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-03 

برقم ايداع    1316تم التأشير فى تاريخ   03-02-2022   بــ  

5 - محمد احمد سالم على سالم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   65990 وتم ايداعه بتاريخ  20-03-2022 برقم 

ايداع    3555تم التأشير فى تاريخ   20-03-2022   بــ  

6 - رضا  على محمد  السيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   66487 وتم ايداعه بتاريخ  24-04-2022 برقم 

ايداع    5377تم التأشير فى تاريخ   24-04-2022   بــ  تم تعيين/ رضا  على محمد  السيد وكيل مفوضا

7 - سمير محمد عبدربه حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   27921 وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-28 

برقم ايداع    5844تم التأشير فى تاريخ   08-05-2022   بــ  تم تعديل السم طبقا للرقم القومى / سمير محمد 

عبد ربه حسن

8 - حماده على بسيونى شرشير  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   66580 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-08 

برقم ايداع    5602تم التأشير فى تاريخ   08-05-2022   بــ  

9 - حسام حسن امين احمد عفيفى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   66695 وتم ايداعه بتاريخ  

17-05-2022 برقم ايداع    6005تم التأشير فى تاريخ   17-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - احمد عبدالرحمن وصفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    47281 قيدت فى 21-01-2019 برقم ايداع   

703 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/4/2 ملخصه 

مسجل برقم 467 فى 2022/4/24 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - احمد عبدالرحمن وصفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    47281 قيدت فى 21-01-2019 برقم ايداع   

703 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - ساره ابراهيم عبدالباقى العصر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    58794 قيدت فى 2020-12-16 

برقم ايداع   10398 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ عقد الشركه بموجب عقد 

فسخ شركه تضامن ملخصه مسجل ومشهر عنه 487 بتاريخ 2022/5/9

4 - ساره ابراهيم عبدالباقى العصر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    58794 قيدت فى 2020-12-16 

برقم ايداع   10398 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

5 - تعدل السم التجارى الى-ابو المجد محمد احمد وشريكه - المجاد-   شركة سبق قيدها برقم    36581 قيدت 

فى 21-11-2017 برقم ايداع   10441 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

6 - تعدل السم التجارى الى-ابو المجد محمد احمد وشريكه - المجاد-   شركة سبق قيدها برقم    36581 قيدت 

فى 21-11-2017 برقم ايداع   10441 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 816 ب لسنه 2022 توثيق المنتزه ثانى تم فسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد زكريا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     50834 قيدت فى 2019-07-15 

برقم ايداع    7264وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - يعدل اسم الشركه الى/اسلم فتحى عبدالظاهر موسى همام وشريكته شركة سبق قيدها برقم     42225 قيدت 

فى 25-06-2018 برقم ايداع    7385وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/اشرف عبدالرحمن عبدالمقصود دراز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61375 

قيدت فى 08-06-2021 برقم ايداع    5419وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

4 - علء سعد مصباح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     35545 قيدت فى 12-10-2017 برقم ايداع    8742

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

5 - تم تعديل اسم الشركه الى/مصطفى سعيد محمد حسن درويش وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     18685 

قيدت فى 04-02-2015 برقم ايداع    617وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

6 - يعدل اسم الشركه الى ايمان عبد الرحيم حسين وشركائها شركة سبق قيدها برقم     49733 قيدت فى 

12-05-2019 برقم ايداع    5183وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

7 - يعدل اسم الشركه ليصبح/ حمدى حسين كيلنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     25415 قيدت فى 

21-03-2016 برقم ايداع    2288وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/ايمان محمد السيد السيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     66142 قيدت فى 

30-03-2022 برقم ايداع    3987وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يعدل عنوان الشركه الى/شارع ملجا اليتام-ملك/صالح رجب عبد الغنى-نجع العرجى امام منصور شيفروليه خلف 

المعداوى-قسم العامريه

2 - هشام يوسف حكيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     28875 قيدت فى 12-10-2016 برقم ايداع    

7350وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع السلم-البيطاش- قسم 

الدخيله

3 - شركة ناصر محمد بكير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31796 قيدت فى 20-03-2017 برقم ايداع    

2412وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش الحديد والصلب السفنجى 

بجوار مخزن عزالدخيله

4 - تعديل اسم الشركه الى  شركه هيثم محمد ابراهيم عثمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     58036 قيدت فى 

04-11-2020 برقم ايداع    8746وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل عنوان الشركه الى / 17 شارع سليمان الفارسى -برج الفرسان -متفرع من شارع جمال عبدالناصر - 

العصافره بحرى -القسم

النشاط

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/اشرف عبدالرحمن عبدالمقصود دراز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61375 

قيدت فى 08-06-2021 برقم ايداع    5419 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل 

غرض الشركه ليصبح/اصلح الجزاء الميكانيكيه للسيارات

2 - علء سعد مصباح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     35545 قيدت فى 12-10-2017 برقم ايداع    8742 

وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه الى/القيام باعمال المقاولت العامه من 

المبانى والمنشآت واعمال البنيه التحتيه من الطرق واعمال شبكات المياه والصرف والكهرباء والعمال الميكانيكيه 

واعمال الصيانه بما فى ذلك من تصميمات وانشاءات وتشطيبات واعمال التوريدات العموميه وانشاء وتنميه واداره 

وتشغيل النشطه التجاريه(تأجير الوحدات الداريه والمحلت التجاريه والعقارات بكافه أنواعها(واللوجستيه واداره 

الصول العقاريه واداره المشروعات العقاريه والتنمويه وتصميم وتنفيذ وصيانه وتشغيل محطات الطاقه المتجدده)

الطاقه الشمسيه(وعموم الستيراد والتصدير)فيما عدا القفره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19(

3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/ حمدى حسين كيلنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     25415 قيدت فى 

21-03-2016 برقم ايداع    2288 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه 

ليصبح/ النقل بجميع انواعه وتجاره الطارات وتجاره قطع غيار السيارات وعموم التصدير)بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/اشرف عبدالرحمن عبدالمقصود دراز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61375 

قيدت فى 08-06-2021 برقم ايداع    5419 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

2 - يعدل اسم الشركه الى ايمان عبد الرحيم حسين وشركائها شركة سبق قيدها برقم     49733 قيدت فى 

12-05-2019 برقم ايداع    5183 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50834   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-2019 برقم ايداع    7264 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد زكريا وشريكه

2 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30067   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2016 برقم ايداع    9188 الى   يعدل اسم الشركه الى/مجدى تحسين حفظى وشريكه

3 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66142   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2022 برقم ايداع    3987 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/ايمان محمد السيد السيد 

وشريكتها

4 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 29888   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    8921 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/ r . s  أر . اس للمقاولت 

العامه- شريف ورشا الليثى

5 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42225   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-06-2018 برقم ايداع    7385 الى   يعدل اسم الشركه الى/اسلم فتحى عبدالظاهر موسى 

همام وشريكته

6 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61375   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2021 برقم ايداع    5419 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/اشرف عبدالرحمن 

عبدالمقصود دراز وشريكه

7 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18685   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-2015 برقم ايداع    617 الى   تم تعديل اسم الشركه الى/مصطفى سعيد محمد حسن 

درويش وشريكتيه

8 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66303   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-04-2022 برقم ايداع    4444 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح ورثه جمال سعيد عطيه جاد ا 

وعنهم محمد جمال سعيد وشركماه

9 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47788   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2019 برقم ايداع    1638 الى   تصحيح اسم الشركه ليصبح ابو اليزيد للرحلت وشريكه 

محمود على السيد ابو اليزيد

10 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49733   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2019 برقم ايداع    5183 الى   يعدل اسم الشركه الى ايمان عبد الرحيم حسين وشركائها

11 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58036   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-11-2020 برقم ايداع    8746 الى   تعديل اسم الشركه الى  شركه هيثم محمد ابراهيم عثمان 

وشركاه

12 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 55466   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2020 برقم ايداع    3138 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/ ابو اليزيد وشريكته للمقاولت 

العامه والتوريدات

13 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25415   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2016 برقم ايداع    2288 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/ حمدى حسين كيلنى وشريكته
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

14 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16385   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-09-2014 برقم ايداع    6175 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/هشام حسن عبد الهادى حسن 

جعبوب و شريكه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - اسلم احمد حشمت احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9914   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2013 برقم ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2013  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

للطرف الول منفردا حق الداره والتوقيع وتمثيل الشركه امام جميع الجهات وامام الغير بشرط ان تكون العمال 

الصادره منه بعنوان الشركه وذمن أغراضها كما له الحق فى التعامل مع البنوك بالسحب واليداع الخاصه 

بالشركه وكذلك استلم وتحرير الشيكات باسم الشركه والقتراض والرهن وله الحق فى توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما سبق

2 - بيشوى وصفى جورجى فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    21910   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   5164 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  تخارج الشريك من الشركه

3 - احمد محمد عبدالحميد الصالحى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    35545   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2017 برقم ايداع   8742 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  )تخارج الشريك/احمد محمد 

عبدالحميد الصالحى من الشركه(

4 - علء سعد مصباح محمد عبد

 الرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35545   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2017 برقم ايداع   8742 

تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  

5 - احمد  حجازي الروبي حجازي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35545   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2017 برقم ايداع   8742 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

والتسجيل للشركه لتصبح موكله للشركاء/علء سعد مصباح محمد عبد الرحمن / و احمد حجازى الروبى حجازى 

(مجتمعين أو منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق هدف الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها 

ولكل منهم فى ذلك كافه الصلحيات ويحق لكل شريك ابرام العقود والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع وتسجيل 

هذها العقد والشهار عنه بالطرق القانونيه واتخاذ كافه الجراءات اللزمه لذلك وكذا التصرفات الخرى امام 

بشأن ايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات واصول الشركه او الحصول على قروض للشركه 

فيجب ان تصدر من الشريكين )مجتمعين(

6 - محمد محمد محى الدين صديق البنا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57469   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2020 برقم ايداع   7498 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2020  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

واضافه اختصاصات كالتى-للستاذ/محمد محمد محى الدين صديق البنا -مدير الشركه وله حق الداره والتوقيع 

بمفرده وله الحق فى تمثيل الشركه امام جميع الجهات الرسميه والحكوميه والهيئات والمؤسسات وله الحق فى 

سحب وايداع وصرف الشيكات والحوالت النقديه بمفرده وله حق فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع 

والصرف والتوقيع على الشيكات واصدار الشيكات للغير وتحصيلها باسم الشركه والقتراض والرهن والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والتسهيلت الئتمانيه وفتح العتمادات بجميع أنواعها واصدار خطابات 

الضمان وكافه المعاملت البنكيه بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركه وله كافه الصلحيات 

من شراء وبيع لكل او جزء من اصول الشركه وكذلك التوقيع على العقود المبرمه بين الشركه والشخاص 

والشركات والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاص وقطاع العمال وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل والتوقيع امام كافه المصالح الحكوميه وقطاع العمال 

والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافه انواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج والفسخ والسجل 

التجارى والغرفه التجاريه والهيئه العامه على الرقابه على الصادرات والواردات وحق بيع وشراء السيارات باسم 

الشركه وانهاء الجراءات امام ادارات المرور المختلفه وله حق توكيل الغير فى كل او بعض مما سبق

7 - محمد احمد عبده طايع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    57578   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-06 

برقم ايداع   7723 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2020  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح حق الداره 

والتوقيع للشريك/محمد احمد عبده طايع والتعامل مع البنوك باليداع والسحب والقتراض وفتح وغلق الحسابات 

والتحويلت البنكيه ومستندات الستيراد والتصدير وكافه المعاملت البنكيه وله الحق لعمل توكيل والتفويض للغير
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8 - هاله محمد عبدالرحمن عبيد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    50834   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   7264 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  )تخارجت من الشركه(

9 - مجدى تحسين حفظى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    30067   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2016 برقم ايداع   9188 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك/

مجدى تحسين حفظى احمد)شريك متضامن(نيابه عنها مكفول للطرف الول فقط منفردا امام كافه الجهات 

الحكوميه والرسميه وغيرها والتعامل مع البنوك فى جميع الحسابات والسحب والرهن والقتراض واليداع

10 - غاده سعد عبدالمنعم احمد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    30067   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2016 برقم ايداع   9188 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  )تخارج الشريكه/غاده سعد 

عبدالمنعم احمد من الشركه(

11 - ايمان نصر احمد يوسف حماد  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    66142   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2022 برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  )تخارج الشريكه/ايمان نصر 

احمد يوسف حماد من الشركه(

12 - ايمان ابراهيم السيد نصر  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    66142   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2022 برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  )تخارج الشريكه/ايمان ابراهيم 

السيد نصر من الشركه(

13 - رضا صبرى احمد الزفتاوى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    66142   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2022 برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  )تخارج الشريكه/رضا صبرى 

احمد الزفتاوى من الشركه(

14 - انصاف محمد محمد على الصول  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66142   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2022 برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  )انضمت الى الشركه(

15 - ايمان محمد السيد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66142   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-30 

برقم ايداع   3987 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليكون للشريكتين 

المتضامنين مجتمعين بشرط ان تكون ضمن اغراض الشركه وان يكون التوقيع مزيل باسم الشركه

16 - شريف جابر على مرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29888   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2016 برقم ايداع   8921 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  اتفق الطرفان على تعديل حق 

الداره والتوقيع ليصبح/ حق الداره والتوقيع للطرفين مجتمعين أو منفردين ولهما مجتمعين أو منفردين حق 

التعامل مع جميع البنوك من المصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق القتراض 

والرهن بأنواعه لكافه اصول الشركه الثابته والمنقوله امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهما حق كفاله 

الغير ولهما حق فى قبض ودفع كافه المبالغ ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

17 - رشا الليثى عبد العظيم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29888   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2016 برقم ايداع   8921 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

18 - اسلم فتحى عبدالظاهر موسى همام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42225   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   7385 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  )انضم الى الشركه( /////اتفق 

الشركاء على ان يصبح حق الداره والتوقيع للشريك المتضامن/اسلم فتحى عبدالظاهر موسى همام وله كافه 

السلطات فى اداره الشركه والقيام بكل اعمال الشركه وصرف كافه مستحقاتها لدى الغير ويحق له ايضا القيام 

بالعمل باسم الشركه خاصه احقيته فى تحصيل حقوق الشركه والمحرره باسمها لدى كافه البنوك بما فى ذلك 

صرف واصدار الشيكات وكذا فتح العتمادات وفتح التسهيلت الئتمانيه وكذا فتح العتمادات وفتح التسهيلت 

الئتمانيه وكافه التعاملت الماليه والتجاريه وتوقيع العقود النهائيه الخاصه بالشركه امام جميع الجهات وله الحق 

فى اتخاذ ما تراه اتخاذه باسم الشركه ولحسابها من اعمال على ان تكون داخل نطاق الداره بالشركه وتحقيقا 

لغرضها الساسى ويحق له عمل توكيل لحد الشخاص لداره الشركه حال عدم تواجده ///// )تخارج شريك 

موصى مذكور بعقد تعديل الشركه(

19 - هبه خميس محمد سليمان عطا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    42225   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   7385 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  )تعديل صفه الشريكه/هبه خميس 

محمد سليمان عطا من شريكه متضامنه لتصبح شريكه موصيه(
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20 - سامح محمد محمد السيد اللفى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    61375   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   5419 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  )تخارج الشريك/سامح محمد 

محمد السيد اللفى من الشركه( ///// )وانضمام شريك موصى مذكور بعقد تعديل الشركه(

21 - اشرف عبد الرحمن عبد المقصود دراز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61375   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   5419 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك/اشرف عبد الرحمن عبد المقصود دراز فى تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والتوقيع امام الشهر العقارى على كافه العقود والمستندات وامام السجل التجارى ومصلحه الضرائب والتعامل مع 

ادارات المرور وله حق القتراض والرهن وشراء وبيع اصول الشركه وفى التعامل امام البنوك بكافه معاملتها 

من سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات منفردا وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض مما 

ذكر

22 - صلح فرج كامل حشيش  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    61375   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   5419 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  )تخارج الشريك/صلح فرج 

كامل حشيش من الشركه(

23 - مريم سعيد محمد حسين درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18685   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2015 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

اداره الشركه والتوقيع عنها لجميع اطراف العقد مجتمعين أو منفردين ويكون لهم الحق فى تمثيل الشركه والتوقيع 

عنها على عقود الشراء وبيع السيارات باسم الشركه ولغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيف وامام 

الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص واى نوع من المعاملت الماليه مع البنوك 

والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات بدون حد اقصى وفتح وغلق الحسابات 

والعتمادات المستنديه واصدار خطابات الضمان وحق القتراض بدون حد اقصى ولهم مجتمعين أو منفردين 

اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن اغراض الشركه وكذلك ابرام كافه التعاقدات مع الغير وكذلك امام 

جميع الجهات والمصالح الحكوميه وجميع الموانى فى جمهوريه مصر العربيه ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض 

الشركه ومنها حق النفراد بالداره والتوقيع بشرط تكون العمال التى تصدر منها بعنوان الشركه وضمن 

أغراضها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

24 - عزيزه حسن محمد عارف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18685   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2015 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

25 - مصطفى سعيد محمد حسن درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18685   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2015 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

26 - سعيد محمد حسن درويش  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    18685   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2015 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  )رفع اسم الشريك المتضامن/سعيد 

محمد حسن درويش من الشركه لوفاته(

27 - ايمان عبدالرحيم حسين على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49733   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2019 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تم التفاق على ان الداره وحق 

التوقيع للطرف الول منفردا وله فى ذلك كافه الصلحيات التى تلزم لتحقيق غرض الشركه وضمن أغراضها وله 

حق التمثيل والتوقيع عن الشركه امام كافه المصالح والجهات الحكوميه والشركات والفراد منفردا وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق اما فتح الحسابات وغلقها وصرف الشيكات وجميع المعاملت لدى كافه 

البنوك وحق القتراض وحق شراء وبيع ورهن الصول والراضى والمبانى والسيارات

28 - شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    49733   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2019 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  )تخارج الشريك/

شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه من الشركه( ///// )وانضمام عدد 3 شركاء موصيين مذكورين بعقد تعديل 

الشركه(
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29 - احمد محمود احمد محمد حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    58036   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2020 برقم ايداع   8746 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  انضمام الشريك / احمد محمود 

احمد محمد حسن كشريك متضامن للشركه//// تعديل حق الداره والتوقيع / ليصبح للطرف الول او الطرف 

الثاني مجتمعين او منفردين حق الداره والتوقيع وتمثل الشركه امام جميع الجهات وامام الغير بشرط ان تكون 

العمال الصادره منهما بعنوان الشركه وضمن اغراضها كما لهما الحق فى التعامل مع البنوك بالسحب او اليداع 

الخاصه بالشركه وكذلك استلم وتحرير السيكات باسم الشركه وذلك مجتمعين اومنفردين كما لهما مجتمعين فقط 

حق بيع اصول الشركه والقتراض والرهن ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما سبق

30 - يحيى حمدي على شعيب الصفتي  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    55466   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2020 برقم ايداع   3138 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  )تخارج من الشركه(

31 - اسلم محمد ابو اليزيد مجاهد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    55466   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2020 برقم ايداع   3138 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  اتفق الطراف على تعديل بند 

الداره والتوقيع على ان يكونا من حق الطرف الول وحده منفردا اى اعمال تخص الشركه أو أغراضها أو 

عنوانها أو فتح حسابات أو قروض باسم الشركه أو التوقيع على العقود باسم الشركه وعلى ان يكون الطرف الول 

هو مدير الشركه

32 - حمدى حسين كيلنى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25415   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2016 برقم ايداع   2288 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  ///// )تخارج عدد 2 شركاء 

موصيين مذكورين بعقد تعديل الشركه( ///// )وانضمام شريكه موصيه مذكوره بعقد تعديل الشركه(

33 - هشام حسن عبد الهادى حسن جعبوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16385   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2014 برقم ايداع   6175 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

34 - محمد ممدوح احمد عبد السلم زكريا  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    16385   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-09-2014 برقم ايداع   6175 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  )تخارج الشريك من 

الشركه(

35 - محمود زكريا شفيق التمامى  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    16385   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2014 برقم ايداع   6175 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  )تخارج من الشركه(

36 - كريم بهجت مصطفى عبد الحميد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16385   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2014 برقم ايداع   6175 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  الداره وحق التوقيع موكله 

للطرفين الول والثانى مجتمعين أو منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه 

وضمن أغراضها وبعنوانها
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تجديد افراد

1 - ايمان روفائيل غبر روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3239   قيدت فى   31-01-2012 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

2 - طايع راتب عوض عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3685   قيدت فى   20-03-2012 برقم ايداع    

730 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

3 - جابر جاد الرب احمد محمد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4016   قيدت فى   2012-04-23 

برقم ايداع    1103 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

4 - امير اسحق حبيب واصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4279   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1417 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

5 - محمود جمال محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6551   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

4074 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

6 - محمد ابراهيم ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7586   قيدت فى   18-02-2013 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

7 - على محمود السيد السيد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13505   قيدت فى   30-03-2014 برقم 

ايداع    1863 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

8 - ميشيل نبيل حليم جبران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17644   قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    

7786 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

9 - نورا عبدالحليم اسماعيل السرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17835   قيدت فى   09-12-2014 برقم 

ايداع    8021 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-08

10 - عادل محمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19570   قيدت فى   30-03-2015 برقم ايداع    

1817 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

11 - محمد انور السيد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24299   قيدت فى   31-01-2016 برقم ايداع    

701 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

12 - تم تعديل السم التجارى الى / سمير محمد عبد ربه حسن - عبدربه لتوريد المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   27921   قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    5844 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

13 - صلح الدين السيد جابر صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29151   قيدت فى   27-10-2016 برقم 

ايداع    7780 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

14 - نبيل خميس عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30681   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

684 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

15 - تامر صبحى كامل قلينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31130   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

1386 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

16 - طارق محمد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31260   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

1593 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

17 - السيد درويش على زنون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31561   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

2062 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

18 - ايمن سند ادم قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31773   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

2383 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

19 - محمود عبد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3789   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    842 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

20 - محمد السيد بدوى بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7791   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

978 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02
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21 - محمد حسن خليفه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13127   قيدت فى   11-03-2014 برقم ايداع    

1424 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-10

22 - سعيد ابراهيم احمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14055   قيدت فى   29-04-2014 برقم ايداع    

2500 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

23 - مجدى فهيم رزق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16664   قيدت فى   29-09-2014 برقم ايداع    

6537 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

24 - محمود عبد الرحيم نجم ابراهيم ) سوبر ماركت النجم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16854   قيدت فى   

15-10-2014 برقم ايداع    6766 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-10-14

25 - محمد عبدالرؤف عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19937   قيدت فى   22-04-2015 برقم 

ايداع    2345 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

26 - مينا فوزى ابراهيم زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22356   قيدت فى   07-10-2015 برقم ايداع    

5770 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

27 - محمد فوزى محمد عزت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27632   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

5481 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

28 - عبد الرحيم محمود عبد الرحيم نجم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30049   قيدت فى   

20-12-2016 برقم ايداع    9155 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-19

29 - عاصم شحاته امين محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30638   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    611 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

30 - تم تعديل السم التجارى الى  مؤسسه السبع للدوات الصحيه - عبدا محمود محمد سبع  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   31688   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    2254 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

31 - على عثمان ابواليزيد عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32790   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

4045 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

32 - وفاء عبدالكريم حمزه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32900   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

4239 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

33 - محمد محمود رزيقه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4918   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

2174 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-28

34 - محمد فؤاد حسان حامد ) مصنع الفؤاد للتريكو (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10928   قيدت فى   

30-10-2013 برقم ايداع    4883 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-29

35 - فخرى ثروت حلمى فلسطين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20130   قيدت فى   06-05-2015 برقم ايداع    

2637 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-05

36 - سيد عبدا على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24174   قيدت فى   24-01-2016 برقم ايداع    

530 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

37 - ورده فرج على محمد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27965   قيدت فى   02-08-2016 برقم 

ايداع    5903 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

38 - محمد منصور محمد منصور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28711   قيدت فى   2016-09-29 

برقم ايداع    7099 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28

39 - تم تعديل السم التجارى الى  المصطفى للمقاولت العموميه وتوريدات المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   30658   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    636 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-22

40 - احمد عبدالحميد عبدالحافظ عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31481   قيدت فى   2017-03-06 

برقم ايداع    1945 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05
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41 - ياسر محمد السيد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32611   قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    

3769 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

42 - ايمن عطيه السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32702   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3915 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

43 - محمد السيد احمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33011   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    4408 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

44 - كرم محمد محمد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4051   قيدت فى   26-04-2012 برقم ايداع    

1146 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

45 - ناصر عز الدين رزق ا بلش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4085   قيدت فى   02-05-2012 برقم 

ايداع    1188 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

46 - على فتحى على محمود الدلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4508   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

1701 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

47 - اسامة شعبان حميده جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6315   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

3806 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

48 - ابراهيم عصام ابراهيم منصور جنديه )صيدليه د  ابراهيم جنديه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13462   

قيدت فى   26-03-2014 برقم ايداع    1814 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-25

49 - احمد عاشور مسعد السبع - مؤسسة السبع للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29305   قيدت 

فى   07-11-2016 برقم ايداع    8023 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-06

50 - محمود الصافى عثمان حربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30251   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    51 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

51 - ابراهيم عادل حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31483   قيدت فى   06-03-2017 برقم 

ايداع    1948 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

52 - فاطمة عبد الرازق على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   729   قيدت فى   02-12-2010 برقم ايداع    

779 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

53 - فتحى عبد الخالق طه محمد الكشكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4075   قيدت فى   30-04-2012 برقم 

ايداع    1176 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

54 - محمود مجدى عوض عبد القوى شرشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13452   قيدت فى   

26-03-2014 برقم ايداع    1804 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-25

55 - محمود عيد عبد الواحد محمد الدهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16447   قيدت فى   2014-09-16 

برقم ايداع    6255 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-15

56 - احمد محمد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17857   قيدت فى   10-12-2014 برقم ايداع    

8047 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

57 - محمد عبدالسلم عبدالمعز معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19746   قيدت فى   09-04-2015 برقم 

ايداع    2069 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

58 - الهام عبد المجيد حسن محمد البهلوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20161   قيدت فى   2015-05-07 

برقم ايداع    2677 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

59 - محمد محمد السيد ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20348   قيدت فى   18-05-2015 برقم ايداع    

2944 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

60 - عبير مصطفى كمال عبد الفتاح مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21176   قيدت فى   

08-07-2015 برقم ايداع    4119 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-07
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61 - نصيف كمال يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25486   قيدت فى   24-03-2016 برقم ايداع    

2392 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

62 - احمد امين احمد شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28590   قيدت فى   20-09-2016 برقم ايداع    

6907 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

63 - جليله حسن ابراهيم البهلوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29110   قيدت فى   25-10-2016 برقم ايداع    

7716 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

64 - محمد حسن سعيد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29716   قيدت فى   30-11-2016 برقم 

ايداع    8670 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

65 - فوزى محمد عبدالله جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31645   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

2188 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

66 - نعمه جابر سعد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31803   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

2422 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

67 - رانيا سليم جرجس غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32159   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

3022 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

68 - على عبد الله عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32574   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

3710 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

69 - احمد محمد عبدالعزيز السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2572   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    1929 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

70 - محمد صلح الدين محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2587   قيدت فى   18-10-2011 برقم 

ايداع    1945 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

71 - رأفت احمد حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2786   قيدت فى   20-11-2011 برقم ايداع    

2177 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

72 - عاطف محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3749   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

802 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

73 - منى السيد محمد على ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4235   قيدت فى   15-05-2012 برقم 

ايداع    1367 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

74 - عادل حسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6188   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

3653 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-07

75 - عيسى محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14862   قيدت فى   12-06-2014 برقم ايداع    

3442 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

76 - محمد عبد الحميد فتحى محمود فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17909   قيدت فى   2014-12-14 

برقم ايداع    8109 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

77 - ايهاب احمد عبد المعطى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18445   قيدت فى   20-01-2015 برقم 

ايداع    300 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

78 - جرجس رمزى ونس جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21807   قيدت فى   30-08-2015 برقم ايداع    

5018 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

79 - عبده احمد محمود على حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22089   قيدت فى   14-09-2015 برقم 

ايداع    5403 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

80 - دعاء محمد منصور عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22669   قيدت فى   01-11-2015 برقم 

ايداع    6206 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

81 - محمد صبرى عبدالحليم عطيه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24541   قيدت فى   2016-02-10 

برقم ايداع    1041 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

82 - محمد حسن حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27862   قيدت فى   27-07-2016 برقم ايداع    

5771 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26
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83 - محمد عبدالنبى رجب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30226   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    

16 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

84 - باسم محمد حسن الهجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31494   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

1963 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

85 - محمد السيد عبدالحميد جابر متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32633   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    3807 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

86 - هناء محمد عبدالظاهر مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3112   قيدت فى   03-01-2012 برقم ايداع    

36 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

87 - احمد بدر عباس بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3254   قيدت فى   01-02-2012 برقم ايداع    219 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

88 - سعيد قرنى فرج عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4104   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

1208 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

89 - محمد عبد العاطي محمد السيد العدل )سوبر ماركت العدل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12328   قيدت 

فى   27-01-2014 برقم ايداع    469 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-26

90 - نادى ونيس جورجى شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15101   قيدت فى   25-06-2014 برقم ايداع    

3735 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

91 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15295   قيدت فى   06-07-2014 برقم ايداع    

3957 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-05

92 - مرعى احمد فرغلى عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22732   قيدت فى   03-11-2015 برقم 

ايداع    6289 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

93 - امل بدرى الضابط بدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27027   قيدت فى   12-06-2016 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

94 - رشا محمد عبدالحميد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28959   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

7476 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

95 - ابراهيم احمد امين شلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29256   قيدت فى   02-11-2016 برقم ايداع    

7945 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

96 - نور الهدى محمد عبدالموجود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30330   قيدت فى   2017-01-04 

برقم ايداع    166 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

97 - مينا كمال جاد الرب شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30669   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

98 - نبيل درغام اطناسيوس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31747   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    2343 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

99 - مصطفى زكى مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31752   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    2349 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

100 - محمد حسن حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32439   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

3482 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

101 - تم تعديل السم التجارى الى  محمود مسعد حسن محمود فوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32604   

قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    3760 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-03

102 - امل مصطفى سيد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32816   قيدت فى   2017-05-15 

برقم ايداع    4080 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

103 - عاطف فتحى موسى دياب لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3890   قيدت فى   

09-04-2012 برقم ايداع    954 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08
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104 - عبده حامد عبده منسى السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4151   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

105 - اشرف احمد محمد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24620   قيدت فى   2016-02-15 

برقم ايداع    1154 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

106 - ناجى زيدان محمد مرعيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25234   قيدت فى   14-03-2016 برقم ايداع    

2049 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

107 - حسن على زكريا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25656   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

2663 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

108 - كريم مصطفى عبد العليم عبد النعيم زهران )المصطفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28445   قيدت فى   

01-09-2016 برقم ايداع    6656 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-31

109 - سناء كوثر عبدالسلم عطيه الديك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28819   قيدت فى   2016-10-10 

برقم ايداع    7270 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

110 - البرنس عبدالرافع خليل يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30868   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    972 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

111 - ملكه محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4065   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

1164 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

112 - على محمد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18612   قيدت فى   01-02-2015 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-31

113 - عصام عبداللطيف احمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24487   قيدت فى   08-02-2016 برقم 

ايداع    966 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

114 - نبيل محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27005   قيدت فى   09-06-2016 برقم ايداع    

4622 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

115 - على احمد السيد احمد حطيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31392   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1806 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

116 - عمرو ابراهيم عبدالسلم عبدا فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31742   قيدت فى   2017-03-19 

برقم ايداع    2336 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

117 - مجدى رومانى شاكر عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31824   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    2456 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

118 - اسامه محمود عبدالحليم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32423   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    3455 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

119 - نجلء نعمان على عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32746   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    3972 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

120 - كريم رشدى كريم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32920   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    4271 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

121 - فريد عيد عبدالمجيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2529   قيدت فى   12-10-2011 برقم 

ايداع    1875 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-10-11

122 - احمد محمد تمام عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2803   قيدت فى   21-11-2011 برقم ايداع    

2198 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

123 - مجدى شاكر العفيفى طنطاوى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21707   قيدت فى   2015-08-24 

برقم ايداع    4881 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

124 - مجدى شاكر العفيفى طنطاوى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21707   قيدت فى   2016-12-25 

برقم ايداع    9257 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

125 - مرسى احمد مرسى القادوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23219   قيدت فى   01-12-2015 برقم 

ايداع    6975 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30
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126 - تم اضافة اسم تجارى  مؤسسه الرضا للستيراد و التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24234   قيدت 

فى   27-01-2016 برقم ايداع    608 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-26

127 - ماهر رمضان عبدالحميد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25599   قيدت فى   31-03-2016 برقم 

ايداع    2583 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

128 - ياسر احمد عبد الفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27129   قيدت فى   16-06-2016 برقم 

ايداع    4811 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

129 - احمد جمعه ابراهيم حسن حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28853   قيدت فى   11-10-2016 برقم 

ايداع    7315 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

130 - احمد جمعه ابراهيم حسن حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28853   قيدت فى   12-10-2016 برقم 

ايداع    7354 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

131 - محمود محمد محمود على مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31482   قيدت فى   2017-03-06 

برقم ايداع    1947 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

132 - على حسن على حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31486   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1951 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

133 - صبرى عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3760   قيدت فى   28-03-2012 برقم ايداع    

813 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

134 - عزة سعد ا جابر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4056   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

1155 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

135 - عمرو عادل احمد السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16920   قيدت فى   20-10-2014 برقم 

ايداع    6860 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

136 - على حامد عبده مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17073   قيدت فى   28-10-2014 برقم ايداع    

7057 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-27

137 - تم تعديل السم التجارى الى  خالد رجب محمد الحلوانى)الحلوانى لتجاره اللحوم المجففه(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   19693   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    1998 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

138 - محمد عزوز زكريا عزوز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20351   قيدت فى   18-05-2015 برقم ايداع    

2946 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

139 - ياسر على محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21067   قيدت فى   01-07-2015 برقم ايداع    

3970 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

140 - ايمان هاشم احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24124   قيدت فى   20-01-2016 برقم ايداع    

464 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

141 - صقر فكرى كيلنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26521   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    3934 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

142 - خالد عطيه احمد حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27040   قيدت فى   12-06-2016 برقم ايداع    

4669 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

143 - شادى عاطف فرنسيس متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28758   قيدت فى   04-10-2016 برقم 

ايداع    7181 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

144 - ممدوح سلطان عبدالوهاب مغنم)مغنم لتجاره السيارات(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29067   قيدت فى   

23-10-2016 برقم ايداع    7646 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-22

145 - عزة فاروق حسن عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30694   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    702 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

146 - انجى رياض صالح حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31375   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    1774 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27
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147 - احمد حبشى المهدى محرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32353   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

3339 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

148 - محمد حسن احمد محمد فوله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32572   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    3704 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

149 - فتحى محمد احمد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32732   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    

3956 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

150 - نجلء حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32903   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    

4243 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

151 - احمد مصطفى حسن صوفه ) صوفه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1513   قيدت فى   2011-05-09 

برقم ايداع    711 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

152 - ابراهيم عطيه على الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3537   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

555 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-28

153 - هشام احمد على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22314   قيدت فى   04-10-2015 برقم ايداع    

5713 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

154 - محمد يوسف محمد رزق النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24659   قيدت فى   16-02-2016 برقم 

ايداع    1208 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

155 - هند حسن محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25531   قيدت فى   28-03-2016 برقم 

ايداع    2476 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

156 - سعيد جابر على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26210   قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    

3479 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

157 - مصطفى حسنين محمد حسنين سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27948   قيدت فى   

01-08-2016 برقم ايداع    5879 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-31

158 - محمدين على محمدين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29076   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    7659 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

159 - هشام السيد خلف ا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30646   قيدت فى   22-01-2017 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

160 - تم تعديل السم التجارى الى  مصطفى سعيد مصطفى زكى - مؤسسه مصطفى للعلف ومستلزمات 

المزارع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31655   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    2202 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

161 - محمد احمد احمد ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32681   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

162 - محمد غريب مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1296   قيدت فى   31-03-2011 برقم ايداع    

459 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

163 - خلود محمد خليل حسن محمود المحتسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20105   قيدت فى   

04-05-2015 برقم ايداع    2595 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-03

164 - محمد احمد جابرعبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23282   قيدت فى   06-12-2015 برقم ايداع    

7062 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

165 - فتحيه حسين عبدالعظيم محمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24604   قيدت فى   2016-02-14 

برقم ايداع    1132 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

166 - ايه عبدالرحمن عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26510   قيدت فى   16-05-2016 برقم 

ايداع    3909 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

167 - ايهاب صبحى محمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29372   قيدت فى   2016-11-10 

برقم ايداع    8134 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09
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168 - كيرلس البدرى ديمترى البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29492   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    8333 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

169 - حسن سعد محمد السيد شتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30431   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

170 - محمود عبدا اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30930   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    1072 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

171 - احمد مصطفى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31124   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1378 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

172 - منال يوسف اسكندر يوسف حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33117   قيدت فى   2017-05-31 

برقم ايداع    4581 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

173 - محمد زكريا احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33367   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    4990 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

174 - محمد مصطفى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2580   قيدت فى   17-10-2011 برقم 

ايداع    1937 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

175 - علء رزق محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3758   قيدت فى   28-03-2012 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

176 - فيصل ناصر عثمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4058   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

1157 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

177 - على السيد محجوب والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6536   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

4055 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

178 - علء محمد يوسف علي ابو غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11746   قيدت فى   2013-12-23 

برقم ايداع    5856 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-22

179 - السيد محمد السيد محمد ورد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18661   قيدت فى   03-02-2015 برقم 

ايداع    584 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-02

180 - محمد حسن حامد جاد فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20697   قيدت فى   07-06-2015 برقم 

ايداع    3438 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

181 - فادى ابراهيم خليل ابراهيم ميخائيل )صيدله د فادى ابراهيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26026   

قيدت فى   21-04-2016 برقم ايداع    3215 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-20

182 - فضل رمضان محمد صبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28299   قيدت فى   23-08-2016 برقم 

ايداع    6436 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

183 - محمود عبدالناصر ابوالوفا جادالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30914   قيدت فى   2017-02-07 

برقم ايداع    1050 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

184 - تم تعديل السم التجارى الى مزرعة صبحى حلمى العوضى - صبحى حلمى العوضى ابراهيم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   31781   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    2391 وفى تاريخ  25-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

185 - اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32282   قيدت فى   2017-04-16 

برقم ايداع    3218 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

186 - اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32282   قيدت فى   2017-04-18 

برقم ايداع    3254 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

187 - محمد سيد احمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4467   قيدت فى   06-06-2012 برقم ايداع    

1647 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

188 - شريف محمد امام شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4501   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    

1693 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10
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189 - محمد سلمه محمد مدره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5897   قيدت فى   15-10-2012 برقم ايداع    

3305 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-14

190 - نبيل محمد عطيه الزعفرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6236   قيدت فى   12-11-2012 برقم ايداع    

3713 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11

191 - عبد السلم فايز درمان حتيته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11234   قيدت فى   19-11-2013 برقم 

ايداع    5250 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-18

192 - عبد ا مهدى منصور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16488   قيدت فى   17-09-2014 برقم 

ايداع    6310 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

193 - شريف عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19323   قيدت فى   2015-03-17 

برقم ايداع    1467 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

194 - امال صابر رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21974   قيدت فى   08-09-2015 برقم ايداع    

5253 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

195 - احمد فرغلى عبدالرحمن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23404   قيدت فى   10-12-2015 برقم 

ايداع    7224 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

196 - محمود على محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30674   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

673 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

197 - خالد عبدالمجيد ابوالفتوح رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30987   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    1159 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

198 - السيد محمد محمد ابراهيم الباير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31531   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    2024 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

199 - اسلم مجدى مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32708   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    3922 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

200 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33037   قيدت فى   

25-05-2017 برقم ايداع    4445 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-24

201 - احمد مبروك عطيه مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33362   قيدت فى   14-06-2017 برقم 

ايداع    4983 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

202 - احمد محمد فتحى محمد محروس شرف - شرف للخدمات المتكاملة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33499   

قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    5231 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-21

203 - مصطفى دياب مصطفى الزرقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   172   قيدت فى   29-08-2010 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

204 - رضا خلف توفيق محجوب ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1912   قيدت فى   2011-07-04 

برقم ايداع    1166 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

205 - عبد العظيم ابراهيم درويش درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4200   قيدت فى   2012-05-13 

برقم ايداع    1323 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

206 - مصطفى كامل هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4277   قيدت فى   20-05-2012 برقم ايداع    

1415 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

207 - صباح محمد حسن ابراهيم رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8970   قيدت فى   19-05-2013 برقم 

ايداع    2347 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

208 - بلل على حافظ عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14589   قيدت فى   25-05-2014 برقم 

ايداع    3115 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

209 - مينا سعيد جرجس مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15917   قيدت فى   18-08-2014 برقم ايداع    

5620 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17
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210 - عبدالخالق شوقى انور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16994   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    6956 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

211 - ناجى محمد ناجى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17896   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

1298 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

212 - عصام محمد عبدالعزيز عبدالعزيز منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23386   قيدت فى   

09-12-2015 برقم ايداع    7199 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-08

213 - احمد محمود محمد محمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27492   قيدت فى   2016-07-12 

برقم ايداع    5300 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

214 - السيد محمد عبدا سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30253   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

215 - محمد خميس عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31363   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1754 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

216 - خالد فتحى سيد احمد عوضين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31968   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    2681 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

217 - دنيا عصمت فكرى خفير متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32331   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    3301 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

218 - محمد محمود السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32502   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

3590 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

219 - ابراهيم السعيد ابراهيم محمد باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32573   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    3705 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

220 - مصطفى محمد سعد حنيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33381   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4508 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

221 - مينا عيد ميخائيل سوريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2470   قيدت فى   04-10-2011 برقم ايداع    

1807 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

222 - سامح حلمى داود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16673   قيدت فى   29-09-2014 برقم ايداع    

6549 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

223 - محمد السيد زكى مصطفى عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24373   قيدت فى   2016-02-03 

برقم ايداع    813 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

224 - محمود عبد المجيد عبد الرحمن عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26363   قيدت فى   

10-05-2016 برقم ايداع    3697 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-09

225 - محمود رضا محمد امين عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29348   قيدت فى   2016-11-08 

برقم ايداع    8095 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

226 - كرم عبداللطيف محمد على ابوسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30013   قيدت فى   2016-12-19 

برقم ايداع    9103 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

227 - كرم سيد احمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30051   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

9158 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

228 - محمد مصطفى الصغير مجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32384   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    3390 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

229 - فاطمه محمد احمد محمد عشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32567   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    3698 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

230 - اكرام صبحى حسن عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1078   قيدت فى   09-02-2011 برقم 

ايداع    207 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08
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231 - عادل انور تامر عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2913   قيدت فى   08-12-2011 برقم ايداع    

2334 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

232 - محمد احمد شندى خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3958   قيدت فى   17-04-2012 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

233 - عزه عبد الحميد محمد مشحال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4252   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    1388 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

234 - سامح محمد اسامه احمد الجوادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17238   قيدت فى   2014-11-05 

برقم ايداع    7269 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04

235 - شريهان حميده محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19581   قيدت فى   2015-03-31 

برقم ايداع    1835 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-30

236 - احمد السيد خميس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20103   قيدت فى   04-05-2015 برقم ايداع    

2592 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

237 - سالم عبد المولى سالم بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20740   قيدت فى   09-06-2015 برقم 

ايداع    3496 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

238 - ولء عبدالعزيز السيد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25442   قيدت فى   2016-03-22 

برقم ايداع    2327 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

239 - سمير مصطفى محمد احمد القاضى-صيدليه د سمير القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27402   

قيدت فى   03-07-2016 برقم ايداع    5179 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-02

240 - احمد شيرين عثمان احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30105   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    9241 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

241 - باسم بطرس عزيز بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31496   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

1965 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

242 - ياسر عبد المنطلب محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32307   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    3267 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

243 - هيثم محمد عبدالقادر خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32480   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

3552 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

244 - وائل محمود السيد محمد عشماوى-العشماوى للمقاولت العامه والنشاءات ورصف الطرق  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   32523   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    3626 وفى تاريخ  31-05-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

245 - جلل عبده على ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33298   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

4866 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10
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تجديد شركات

1 - نشات نجيب نسيم وشريكه وليد محمد شبل   شركة سبق قيدها برقم :   32887  قيدت فى  2017-05-18 

برقم ايداع   4219 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

2 - جيه ان سى ايجيبت ) احمد طه وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   30064  قيدت فى  2016-12-21 

برقم ايداع   9181 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  

12:00:00ص

3 - شركة اليكس جروب - اسلم مسعد وشريكه محمد مسعد   شركة سبق قيدها برقم :   30704  قيدت فى  

26-01-2017 برقم ايداع   723 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

4 - محمد احمد عزب عبدالسلم وشريكه ابراهيم احمد عزب عبدالسلم - اولد عزب   شركة سبق قيدها برقم :   

32669  قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   3869 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00ص

5 - يعدل اسم الشركه التجارى الى عماد محمد احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32000  قيدت فى  

29-03-2017 برقم ايداع   2738 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/03/2027  12:00:00ص

6 - شركة التوفيق لعموم الستيراد و التصدير) صلح توفيق على محمدين و ناجى توفيق على محمدين و 

شركاهما (   شركة سبق قيدها برقم :   4135  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   1241 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

7 - وليد عبدالمنعم محمود مصلحى وشريكه صبرى محمد خليل نصرا   شركة سبق قيدها برقم :   27196  

قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   4900 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/06/2026  12:00:00ص

8 - شركة ناصر محمد بكير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31796  قيدت فى  20-03-2017 برقم ايداع   

2412 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

9 - تعدل السم التجارى للشركة الى  عماد ميلد موسى ونس و شريكه شريف ميلد موسى ونس   شركة سبق 

قيدها برقم :   1875  قيدت فى  29-06-2011 برقم ايداع   1126 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00ص

10 - عبدالجليل عمر جبريل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3770  قيدت فى  28-03-2012 برقم ايداع   

823 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00ص

11 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  راندا عاطف عبده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4124  قيدت 

فى  06-05-2012 برقم ايداع   1229 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

12 - ابراهيم محمد محمد الصانط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  10-05-2012 برقم 

ايداع   1309 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

13 - ابراهيم محمد محمد الصانط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  10-05-2012 برقم 

ايداع   1310 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

14 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  10-05-2012 برقم ايداع   1310 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

15 - ابراهيم محمد محمد الصانط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  22-02-2017 برقم 

ايداع   1560 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص
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16 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   4188  قيدت فى  22-02-2017 برقم ايداع   1560 وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

17 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  شركة حسن ابراهيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3744  

قيدت فى  27-03-2012 برقم ايداع   796 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/03/2027  12:00:00ص

18 - حسن احمد محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32391  قيدت فى  23-04-2017 برقم 

ايداع   3401 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  

12:00:00ص

19 - شركة الحرية للخدمات التعليمية -بيتر تادرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1432  قيدت فى  

20-04-2011 برقم ايداع   617 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/04/2026  12:00:00ص

20 - تعديل السم التجارى للشركه الى سالى احمد محفوظ وشريكتيها   شركة سبق قيدها برقم :   33060  قيدت 

فى  28-05-2017 برقم ايداع   4486 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

21 - يعدل السم الشركه الى علءالدين محمود عبدالرحمن قناوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27496  

قيدت فى  12-07-2016 برقم ايداع   5304 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/07/2026  12:00:00ص

22 - عز الدين محمد الحسين وشريكه - زان Zaan   شركة سبق قيدها برقم :   33005  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   4398 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

23 - احمد شاكر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   33070  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   4500 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

24 - اميره محمد على محمود رجب و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   6649  قيدت فى  2012-12-09 

برقم ايداع   4187 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2022  

12:00:00ص

25 - محمد سعيد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21237  قيدت فى  14-07-2015 برقم ايداع   

4208 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2025  12:00:00ص

26 - تعدل السم التجارى للشركه الى-اسماء محمد نجيب وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   32521  قيدت 

فى  30-04-2017 برقم ايداع   3621 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/04/2027  12:00:00ص

27 - احمد و مصطفى لتجارة المجوهرات و المشغولت الذهبيه   شركة سبق قيدها برقم :   22220  قيدت فى  

21-09-2015 برقم ايداع   5571 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2025  12:00:00ص
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