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قيود أفراد

1 - عبدالنبي عبده ابراهيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2021 

ورقم قيد 15370    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل معادن وتصنيع بلستيك, بجهة محافظة السكندرية العامرية 

كنج مريوط السلم نجع هليل بجوار صيدلية د.جوزيف - قسم

2 - عوض دغيم محمد دغيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 2023 ورقم 

قيد 15371    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه بالتجزئة, بجهة محافظة السكندرية العامرية ش الجيش مع 

اول مخزن الزيت بجوار سوق الثلثاء - قسم

3 - حاتم فرحات يونس نصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 5596 

ورقم قيد 15540    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 37 طريق اسكندريه 

مطروح امام قريه امون - محل - قسم

4 - احمد محمد احمد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 15372    محل رئيسى  عن مكتبة  تصوير المستندات, بجهة محافظة السكندرية 5 دينوقراط 

الزاريطة باب شرق - قسم باب شرق

5 - مرعى خير ا صالح موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2036 

ورقم قيد 15373    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عقار 112 ش انور السادات ميدان النافورة برج العرب القديم

6 - غادة جابر السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2037 ورقم 

قيد 15374    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية عقار 16 الورديان شارع المان - قسم 

مينا البصل

7 - مؤمن سعيد محمد السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2038 

ورقم قيد 15375    محل رئيسى  عن تصدير وتوزيع حيوانات اليفة ومستلزماتها, بجهة محافظة السكندرية 11 

ش حسنى مبارك متفرع من ش الحديد والصلب قسيم هالة العجمى - شقة - قسم الدخيلة

8 - السيد محمد عبدالمطلب بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2039 ورقم قيد 15376    محل رئيسى  عن مقاولت معمارية, بجهة محافظة السكندرية 78 ش 45 العصافرة 

قبلى المنتزة - اول علوى - شقة - قسم المنتزة

9 - وليد السيد احمد السيد - وليد الخواجة لنقل ورفع الموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 2040 ورقم قيد 15377    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية عقار 6 ش المان - الورديان - قسم مينا 

البصل

10 - محمود ناصر ابراهيم عبدالمجيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 2041 ورقم قيد 15378    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين زفاف وبيوتى سنتر, بجهة محافظة السكندرية 

ش خير ا بجوار بيت الجملة الهانوفيل - العجمى - قسم الدخيلة

11 - مروة سعد سليمان الدعوش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 2042 

ورقم قيد 15379    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية ابو يوسف ك 18.5 ط 

السكندرية مطروح ارض جيهان زادة العجمى - محل - قسم الدخيلة

12 - عمرو محمد احمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2043 ورقم قيد 15380    محل رئيسى  عن تصدير وتوزيع حيوانات اليفة ومستلزماتها, بجهة محافظة 

السكندرية 19 ش الحديد والصلب الرئيسى العجمى ابو يوسف الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة
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13 - يوسف طارق النبوى محمدعلى ابو جبل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 2044 ورقم قيد 15381    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 4 و 5 

سموحة توب هاوس ش النصر سيدى جابر - محل

14 - تامر محمد ابراهيم على درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2045 ورقم قيد 15382    محل رئيسى  عن محل نظارات, بجهة محافظة السكندرية عقار 3 ش منشا - قسم 

محرم بك

15 - رمضان عطية عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2046 ورقم قيد 15383    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 

17 ش الفتح نجع عوض الهوارية - قسم العامرية

16 - رمضان عطية عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2046 ورقم قيد 15383    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 

17 ش الفتح نجع عوض الهوارية - قسم العامرية

17 - سعيد جابر محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

2047 ورقم قيد 15384    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وانشاءات هندسية, بجهة محافظة السكندرية 

الرضا والنور عزبة علم قبلى امام جامع القويرى الدرايسة الهانوفيل - الدخيلة -شقة - قسم الدخيلة

18 - يسرى فهمى ابراهيم مكارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 2058 

ورقم قيد 15385    محل رئيسى  عن معرض بيع رخام, بجهة محافظة السكندرية نجع الفراد البحرى امام 

بنزينة التعاون - برج العرب

19 - مدحت خميس عوض دسوقى اللبدى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 2061 ورقم قيد 15386    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل وتشغيل معادن, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب الجديدة جنوب المنطقة الصناعية 3 بلوك 6 قطعة 1

20 - رشاد للمقاولت العمومية والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 2062 ورقم قيد 15387    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية قرية ابو مسعود بنجر السكر - العامرية - شقة - قسم العامرية

21 - محمد عبدالعاطى محمد الحليوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2063 ورقم قيد 15388    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 7 ش الكشافة بنجع كاتب العامرية - شقة - قسم العامرية

22 - قطب عبدالونيس سالم موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

2064 ورقم قيد 15389    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - نجع ابو عطشانة بنجر السكر - شقة -

23 - احمد مدحت على سلمة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2067 

ورقم قيد 15390    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية عقار 121 ش ابن 

السيار القبارى - قسم مينا البصل

24 - مشيرة سعد عبداللطيف محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 2068 ورقم قيد 15391    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا تجارة الملبس العسكرية 

(, بجهة محافظة السكندرية ش عمرو بن العاص برج العرب القديمة - محل

25 - ابو فاطم للموبيلت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2069 ورقم 

قيد 15392    محل رئيسى  عن تجارة موبيلت, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 4 ارض الرز ابو سليمان الرمل 

- محل - قسم الرمل
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26 - محمد عبدالرحمن محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2070 ورقم قيد 15393    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية فى مجال النشاءات المتكاملة, بجهة محافظة 

السكندرية 244 ش ابو بكر الصديق اخر ش الحديد والصلب ابو يوسف - العجمى - شقة - قسم الدخيلة

27 - فرجينيا عبدالعال احمد على شعبان تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 2071 ورقم قيد 15394    محل رئيسى  عن توريدات بحرية وصيانة واصلح السفن والنقل, بجهة 

محافظة السكندرية 102 عبدالقادر حمزة القبارى مينا البصل - شقة -

28 - ناصر محمد محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2072 ورقم قيد 15395    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 18 ش عز العرب نجع 

حبون العامرية - محل - قسم العامرية

29 - محمود سعد عبدالمعبود حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2073 ورقم قيد 15396    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته ( وخدمات نقل ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, 

بجهة محافظة السكندرية عقار 28 ش السوق وادى القمر خلف شركة السمنت - قسم الدخيلة

30 - القرشاوى لقطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2074 ورقم قيد 15397    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 22 ش المدينة عزبة 

التمير خلف المستشفى - محل - قسم

31 - عيد مسعد محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2076 ورقم قيد 15398    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية ش قرية الصعايدة بجوار 

هانى عبدالغفار النهضة قرية العل الشرقية - محل

32 - انور عبدالمنعم سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2077 

ورقم قيد 15399    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف إلى, بجهة محافظة السكندرية ك 21.5 قبلى طريق 

اسكندرية مطروح بجوار مسجد نور السلم - قسم العامرية

33 - محمد فوزى عبدالعظيم بطيقة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2079 ورقم قيد 15400    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية وسيراميك, بجهة محافظة السكندرية ش قنال 

المحمودية خورشيد البحرية - محل - قسم المنتزة

34 - اسماعيل محمود جاب ا حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2081 ورقم قيد 15401    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 (, 

بجهة محافظة السكندرية ك 38 الساحل الشمالى ط A مطروح - قسم العامرية

35 - محمد احمد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2082 ورقم 

قيد 15402    محل رئيسى  عن بيع الطراف الصناعية والجهزة التعويضية, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة 

البحرية اول ش الكورنيش بجوار كافيتريا صباح الخير بعد عمارة السلم - الدور الرضى - شقة - قسم الدخيلة

36 - مجلى فرج مجلى نصيب - مكتب نصيب للنقل الثقيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-05-2022 برقم ايداع 2083 ورقم قيد 15403    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ك 55 غرب الطريق بجوار مسجد السلم 

العامرية - قسم العامرية

37 - ناجي عوض منصور سالم - منصور للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 2084 ورقم قيد 15404    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

عقار 22 - شارع الوحده عزبه المغاربه - قسم العامريه
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38 - رضا محمود احمد محمود الرخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

2086 ورقم قيد 15406    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 4 شارع 

الفردوس عزبة العراوة - قسم العامرية

39 - احمد محمود حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 2089 

ورقم قيد 15407    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه وحلويات, بجهة محافظة السكندرية منتزة - شارع 

الرحمه خورشيد - قسم منتزه اول

40 - فاطمة على احمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2093 

ورقم قيد 15408    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 1 ش المتنبى المحروسة 

الجديدة - اول علوى - شقة -قسم الرمل

41 - الجالى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2094 ورقم قيد 

15409    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 37 المروه عزبة منصور الهوارية 

العامرية - شقة - قسم العامرية

42 - وائل عيد عبدالعظيم عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2095 ورقم قيد 15410    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية برج الشروق محور المحمودية بجوار كوبرى العوايد - قسم 

الرمل

43 - نجلء محمد سعد محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2096 ورقم قيد 15411    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعة 36 من الفقرة 19 

و 6 (, بجهة محافظة السكندرية 236 ش عبدالسلم عارف - لوران - قسم الرمل

44 - محمد عبداللطيف مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2097 ورقم قيد 15412    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية سند 3 الشارع 

الرئيسى النهضة - قسم العامرية

45 - محمد حسن محمد حسن - مكتب حسن للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 2098 ورقم قيد 15413    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية طرق البتروكيماويات ش السكة الحديد مرغم - قسم العامرية

46 - امين حسن رمضان محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2100 ورقم قيد 15414    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية عقار 22 ش 

الفرج عزبة سعيد هاشم مرغم - محل - قسم العامرية

47 - قطب للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2101 ورقم قيد 

15415    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية سند 2 ش السوق النهضة العامرية - 

شقة - قسم العامرية

48 - تامر احمد عبدالرحمن درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2102 ورقم قيد 15416    محل رئيسى  عن ادارة منشأت ومطاعم وكافيتريات, بجهة محافظة السكندرية عقار 

24 ش عيسى بن عرفان - قسم محرم بك

49 - مارك هادى معوض يوسف حنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2103 ورقم قيد 15417    محل رئيسى  عن ادارة منشأت ومطاعم, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالنعم 

رياض العصافرة - قسم المنتزة

50 - ياسر محمد محمد البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2103 

ورقم قيد 15417    محل رئيسى  عن ادارة منشأت ومطاعم, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالنعم رياض 

العصافرة - قسم المنتزة
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51 - محمد ابراهيم عطية محمد العادلى - العادلى للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 12-05-2022 برقم ايداع 2106 ورقم قيد 15419    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 68 صلح الدين ابراهيم سيوف شماعة - شقة - قسم 

الرمل

52 - علي محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2107 

ورقم قيد 15420    محل رئيسى  عن مركز تجميع ألبان, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة قطعه 

182 الحي الثاني محلي 1 مج 1 - قسم برج العرب

53 - محمود سعد احمد حسن الكلف تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

2109 ورقم قيد 15421    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار ألت زراعيه, بجهة محافظة السكندرية العامرية 

النهضة طيبه )1( كوبري شربات ش الحاج سعيد خلف مول خليل - قسم العامرية

54 - مها محمد رزق داود تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2112 ورقم 

قيد 15422    محل رئيسى  عن مصنع نسيج, بجهة محافظة السكندرية ابيس - القرية الثانية بجوار المطافى - 

قسم الرمل

55 - محمود المرسى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 2113 

ورقم قيد 15423    محل رئيسى  عن مكوجى, بجهة محافظة السكندرية 6 ش د / بورجى متفرع من ش ونجت 

- قسم سيدى جابر

56 - حمدى عبدالكريم صالح السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2114 ورقم قيد 15424    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات وكماليات سيارات, بجهة محافظة السكندرية عقار 

15 ش الفرع خلف شركة الكهرباء - قسم العامرية

57 - عبير السيد عبداللطيف احمد نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 2116 ورقم قيد 15425    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

عقار 42 ش سعيد العدوى من ش الفردوس الهانوفيل - قسم الدخيلة

58 - السيد ابراهيم السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2117 

ورقم قيد 15426    محل رئيسى  عن توريد المستلزمات الورقية, بجهة محافظة السكندرية 22 العزبة زاوية 

عبدالقادر العامرية - شقة - قسم العامرية

59 - اسلم محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2119 ورقم قيد 15427    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع حبون الهوارية - 

قسم العامرية

60 - احمد عمروس احمد ابوحطب - مركز عمروسى لخدمة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 15-05-2022 برقم ايداع 2120 ورقم قيد 15428    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية قرية الجزائر خلف محطة المياه العامرية - محل - قسم العامرية

61 - مكتب قطوس للمقاولت والتوريدات العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 2122 ورقم قيد 15429    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية قرية 68 بنجر السكر خلف الجمعية الزراعية العامرية ثانى - 

اول علوى - شقة - قسم العامرية

62 - جمال محمود حسانين شاهين - شاهين للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع 2123 ورقم قيد 15430    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 26 ش النصر خورشيد - قسم المنتزة
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63 - محمد عبدربه يوسف مطر - مطر للمقاولت العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2124 ورقم قيد 15431    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم 

التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 22 ش الجبل المراغى - قسم المنتزة

64 - صباح عطية ابراهيم عطية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2125 ورقم قيد 15432    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 

77 ش يونس الدرايسة بحرى الهانوفيل - قسم الدخيلة

65 - مكتب رحلت رجب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2126 ورقم قيد 15433    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 21 ش عصير زمزم المقابل لموقف ك 21 - بعد مسجد الحمد 

- شقة - قسم العامرية

66 - ابواليزيد سعد ابواليزيد جلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2127 ورقم قيد 15434    محل رئيسى  عن تجارة فخار, بجهة محافظة السكندرية برج العرب القديم ش 

استراحة الرئاسة - امام المسجد الكبير - محل

67 - سيد عبدالمالك ابراهيم صالح رسلن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 2128 ورقم قيد 15435    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع ابو بسيسه 

العامرية ثانى - قسم العامرية

68 - هشام اشرف اسحاق همام قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2132 ورقم قيد 15436    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية قرية منصور العامرية - 

قسم العامرية

69 - عصام شحاته حميدو حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2133 

ورقم قيد 15437    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية خلف 34 ش الكوثر 

رشدى - قسم الرمل

70 - منه ا محمد يوسف محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

2134 ورقم قيد 15438    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية قرية منصور العامرية - 

قسم العامرية

71 - تامر ثمير سيحه روبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 2135 

ورقم قيد 15439    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات ) عبد الحصول على التراخيص اللزمة من 

مصلحة دمج الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش 

عبدالرحمن شكرى بولكلى - قسم الرمل

72 - كواليتي ستيل للعمال الهندسية تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2179 ورقم قيد 9096    رئيسى آخر  عن تصنيع ماكينات استانلس وخطوط انتاج, بجهة محافظة السكندرية 

المنطقة الصناعية الثانية امام مصنع درويش الوحده رقم 2و3  عنبر رقم 29 -

73 - ناجح ابراهيم منصور عبدالمتجلي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2137 ورقم قيد 15440    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة 

شارع سوق الهدايا المجاورة الولي - محل 74 - قسم برج العرب

74 - عمرو السيد عبدالعال فراج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 15441    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير وتجارة الحاصلت الزراعيه فيما عدا 

المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6, بجهة محافظة السكندرية العامرية نجع رسلن شارع مجمع المدارس 

خلف مسجد عباد الرحمن - قسم العامرية
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75 - ادهم عادل شفيق صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2143 

ورقم قيد 15442    محل رئيسى  عن ملبس اطفال, بجهة محافظة السكندرية عقار 10 ش البيطاش الرئيسى - 

محل رقم 5 - قسم الدخيلة

76 - مريم سيد زكى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2145 

ورقم قيد 15443    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 26 ش 65 من 25 طوسون المنتزة - شقة - قسم المنتزة

77 - محمد السيد ابراهيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2146 

ورقم قيد 15444    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 37 ش الفرن متفرع من 

ش الحديد والصلب ابو يوسف - قسم الدخيلة

78 - شافعى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2147 ورقم قيد 15445    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 23 ش العمار من ش يونس الدرايسة العجمى الهانوفيل - 

الدخيلة - شقة

79 - صهيب جمعه عثمان قويدر - صهيب للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2151 ورقم قيد 15446    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات ) فيما توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 9 ش الصفا عزبة العراوة - قسم العامرية

80 - اسلم ممدوح عبدالحفيظ ابراهيم الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 2152 ورقم قيد 15447    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

ش مصطفى هيبه من ش خالد بن الوليد سيدى بشر - قسم المنتزة

81 - رجب محمد حسن فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2153 

ورقم قيد 15448    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 24 ش حسنى مبارك من ش 

الحديد والصلب العجمى الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة

82 - صفاء حسن عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2154 ورقم قيد 15449    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 

19 (, بجهة محافظة السكندرية 14 ش المروة البلد المنتزة - شقة - قسم المنتزة

83 - شافعى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2155 ورقم قيد 15450    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش السلم عزبة العراوة العامرية - شقة - قسم العامرية

84 - خيرية على محمد احمد غزلن - غزلن للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2157 ورقم قيد 15451    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 21 ش ابو غزاله نجع كاتب - قسم العامرية

85 - محمود محمد محمد فيوضي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2159 

ورقم قيد 15452    محل رئيسى  عن تجارة أدوات مكتبيه وخردوات فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب الجديدة المجاورة 6 السكان التجاري محل رقم 2 - قسم برج العرب

86 - امينة عبدالحميد مرسى الديك - الديك للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 16-05-2022 برقم ايداع 2160 ورقم قيد 15453    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عقار 41 ش المحطة عزبة الهجانة - قسم العامرية

87 - امل رفعت عبدالحافظ خاطر - خاطر لتجارة السماك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2161 ورقم قيد 15454    محل رئيسى  عن تجارة السماك الطازجه والمجمده, 

بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة - السوق الثماني الحي الثاني محل رقم 9 - قسم برج العرب
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88 - ابراهيم عبدالمولى ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2163 ورقم قيد 15455    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية اخر ش بلل ابن رباح ك 19 / 5 عامرية اول - محل - قسم العامرية

89 - احمد وجدى احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2164 

ورقم قيد 15456    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 28 ش الوحدة الوطنية عزبة المغاربة - قسم العامرية

90 - ست محمد محمود طه - طه للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2165 ورقم قيد 15457    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 7 ش البرنس عزبة الهجانة - قسم العامرية

91 - على حسن على حسن ابوعلفة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2166 ورقم قيد 15458    محل رئيسى  عن مصنع صناعات نسيجية وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش مدرسة ابو بكر الصديق ك 19 بجوار مسجد 

الفردوس - ابويوسف - قسم العامرية

92 - نشأت احمد عبدالعظيم فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2167 

ورقم قيد 15459    محل رئيسى  عن مخبز نصف آلى, بجهة محافظة السكندرية مساكن ك 26 قبلى الطريق - 

قسم العامرية

93 - هايدى احمد على محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2168 ورقم قيد 15460    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية خلف ش 8 منشية النزهه - باب شرق

94 - فايزة هاشم مراد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 2172 ورقم 

قيد 15461    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية طيبه 2 ش السوق 

خلف سوق الثنين - قسم العامرية

95 - فاطمة سليمان عبدالعزيز بدران - بدران للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 16-05-2022 برقم ايداع 2173 ورقم قيد 15462    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 16 ش عرابى عزبة المغاربة - 

قسم العامرية

96 - هانى عبدالمنعم محمد محمد كرم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

2174 ورقم قيد 15463    محل رئيسى  عن بيع بن ومشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة السكندرية عقار 

32 ش بن شعبة محل رقم 1 - قسم سيدى جابر

97 - جبريل صبره غازى عبدالسميع ختال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 2175 ورقم قيد 15464    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 22 الصالحين شهر العسل البيطاش - قسم الدخيلة

98 - زينب سيد زكى اللفى - اللفى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-05-2022 برقم ايداع 2176 ورقم قيد 15465    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 15 ش الشيخ عزبة الهجانة - 

قسم العامرية

99 - عاطف السيد عبدا السيد منصوره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 2184 ورقم قيد 15466    محل رئيسى  عن مبيدات زراعية وبذور وتقاوى واستثمار زراعى, بجهة 

محافظة السكندرية محل 2 سوق الثلثاء الهجانة العامرية - محل - قسم العامرية
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100 - محمد عبدالرازق ابراهيم حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2186 ورقم قيد 15467    محل رئيسى  عن تغيير زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية برج العرب 

الجديدة 4 الورش الشرقية قطعه رقم 10- قسم برج العرب

101 - عزوز للنقل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2187 ورقم قيد 

15468    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, 

بجهة محافظة السكندرية نجع عطية ابو شقيلة الكيلو 59 الدواجن العامرية - قسم العامرية

102 - عبدالغنى عبدالغنى جبر رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2188 ورقم قيد 15469    محل رئيسى  عن توريد المعدات, بجهة محافظة السكندرية ك 44 الطريق 

الصحراوى قرية الجزائر العامرية - شقة - قسم العامرية

103 - عواد للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2189 ورقم قيد 

15470    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 7 ش البوسطه العزبة الشرقية الناصرية 

القديمة العام - شقة - قسم العامرية

104 - محمد محمد عبدالحميد الصواف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2190 ورقم قيد 15471    محل رئيسى  عن جزارة ومشويات, بجهة محافظة السكندرية ش متفرع من ش 

رضوان من ش الهانوفيل الرئيسى العجمى - الدخيلة

105 - هانى محمد كساب مصطفى داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2192 ورقم قيد 15472    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 3 مساكن القفال 

- الورديان - مينا البصل - ارضى - شقة -

106 - امانى يحى سعد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2193 

ورقم قيد 15473    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية ماعدا الدوية, بجهة محافظة السكندرية 303 ش 

النصر المعمورة البلد - منتزة - ارضى - شقة - قسم المنتزة

107 - محمود رشاد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2194 

ورقم قيد 15474    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عزبة الهجانة ش مخزن 

الزيت العامرية - شقة - قسم العامرية

108 - المرسى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2195 ورقم قيد 

15475    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 56 ش 12 من ش 25 طوسون المنتزة - 

ارضى شقة - قسم المنتزة

109 - صابر محمد محمد ابراهيم عطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2196 ورقم قيد 15476    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية ش الصاغ 

محمد عبدالسلم - سيدى بشر - منتزة - ارضى- شقة - قسم المنتزة

110 - العباسى للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2197 ورقم قيد 15477    محل رئيسى  عن عموم التصدير وتوريد المعدات, بجهة محافظة السكندرية 6 ش 

متولى متفرع من ش ورشة البلط من ش الهانوفيل - العجمى الدخيلة  اول علوى - شقة- قسم الدخيلة

111 - سامي عبدالمولي عبدالفضيل رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2198 ورقم قيد 15478    محل رئيسى  عن توريد وتجارة مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية النهضة فنجري 5 الشارع الرئيسي بجوار ارض فيل المهندس كمال - قسم العامرية

112 - عبدا محمد عبدا سيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2199 ورقم قيد 15479    محل رئيسى  عن مقاولت عزل ودهانات, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 

المحجوب تقاطع مع ش العمدة - السادس - شقة - قسم محرم بك
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113 - عصام ابراهيم ابراهيم حجازى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 15481    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 27 ش اللواء عزبة 

المغاربة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

114 - ابو مريم للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2202 ورقم قيد 15482    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 69 ش النصر عزبة خورشيد - المراغى - المنتزة - ارضى - شقة - قسم 

المنتزة

115 - العقدة للمقاولت العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 2203 ورقم قيد 15483    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 12 ش الروضة عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية

116 - سعيد السيد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2204 

ورقم قيد 15484    محل رئيسى  عن توريد تجارة الملبس, بجهة محافظة السكندرية ام زغيو مدخل ش مكايد 

الدرايسة - العجمى الدخيلة - شقة -

117 - بهاء حسام الدين شوقى عبدالرؤف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2205 ورقم قيد 15485    محل رئيسى  عن صيانة وبيع الجهزة اللكترونية, بجهة محافظة السكندرية ش 

الروضة الخضراء يمين ابو يوسف بحرى العجمى - ارضى - شقة - قسم الدخيلة

118 - السعيد للمستلزمات الطبية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2206 

ورقم قيد 15486    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية ماعدا الدوية, بجهة محافظة السكندرية 25 ش 

النصر عزبة الهللية - منتزة - ارضى - شقة- قسم المنتزة

119 - ابراهيم السيد ابراهيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

2207 ورقم قيد 15487    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 29 ش الوادى عزبة 

الهجانة - شقة - قسم العامرية

120 - كامل صابر هاشم خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2208 

ورقم قيد 15488    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة السكندرية 13 ش دينو 

قراط الزرايطة باب شرق

121 - الشاذلي صبري محمد فوده الشاذلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2209 ورقم قيد 15489    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية العامرية قرية 

المسيري النهضة - قسم العامرية

122 - البديوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2210 ورقم قيد 

15490    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 37 ش البستان عزبة المغاربة العامرية - 

شقة - قسم العامرية

123 - صفاء عبدالمجيد حسبو يوسف غازى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 2211 ورقم قيد 15491    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 75 ش البستان من ش الجيش مندرة بحرى المنتزة - قسم 

المنتزة

124 - فايزة احمد سليمان مرغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2212 

ورقم قيد 15492    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 19 ش التلمسانى 

الورديان - مينا البصل - ارضى - قسم مينا البصل
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125 - احمد حسين محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2214 

ورقم قيد 15493    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 25 ش قباء ابو يوسف قبلى 

العجمى الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة

126 - محمد سعد حنفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2215 

ورقم قيد 15494    محل رئيسى  عن توريد وتجارة عطور, بجهة محافظة السكندرية 55 ش نصر ا نجع 

كاتب - شقة - قسم العامرية

127 - الشقر للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 2216 ورقم قيد 

15495    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 27 ش الهللى عزبة المغاربة العامرية - 

شقة - قسم العامرية

128 - السيد عبدالنبى عبدالسلم عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2230 ورقم قيد 6690    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية ارض 

الشرطة بنجر السكر عامرية ثانى

129 - صبرى انور السيد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2219 ورقم قيد 15496    محل رئيسى  عن اعمال النظافة وازالة المخلفات ) عدا توريد العمالة (, بجهة 

محافظة السكندرية ك 30 الطريق الصحراوى نجع العرجى امام شركة الهرام شقة بالدور الرضى - قسم 

العامرية

130 - دياب للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2221 ورقم قيد 

15497    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 27 ش المهدى عزبة العراوة العامرية - 

ارضى- شقة - قسم العامرية

131 - كريم محمد جلل محمد على عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 2222 ورقم قيد 15498    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 9 ش بن 

عزب - سيدى جابر - ارضى - شقة  قسم سيدى جابر

132 - ياسر عبدالعزيز بدوى عبدالرحمن جزر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 2223 ورقم قيد 15499    محل رئيسى  عن محل بيع عسل وطحينة, بجهة محافظة السكندرية خورشيد 

الزوايدة ش الدياش - المنتزة - ارضى - محل

133 - الهادى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2224 ورقم قيد 

15500    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 21 ش العجوز نجع كاتب العامرية - شقة 

- قسم العامرية

134 - حازم عبدالمقصود رافع سلومه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 15501    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله وأجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية الكيلو 29 قبلي طريق اسكندريه مطروح امام مدرسة عابدين - 

قسم العامرية

135 - عبدا فرج بريك كريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2226 

ورقم قيد 15502    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية نجع ابو عطشانه بجوار محجر ابو قيده بنجر السكر - ارضى - محل - قسم العامرية

136 - محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 2231 ورقم قيد 15503    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية العل الغربية النهضة بجوار مسجد عباد الرحمن - قسم العامرية
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137 - مرفت جابر احمد عبدالمنعم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2232 ورقم قيد 15504    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 30 ش الكومى من ش على بن ابى طالب الهانوفيل بحرى - ارضى - محل - قسم الدخيلة

138 - محمد عبدالمولى عون قاسم محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 2233 ورقم قيد 15505    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 44 ش صلح الدين شعبان ميامى منتزة اول - ارضى - شقة 

- قسم المنتزة

139 - دياب للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2234 ورقم قيد 15506    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية 

66 بنجر السكر خلف المخبز عامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

140 - محمد جمعه قناوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2236 

ورقم قيد 15507    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل وشحن بسيارات الغير ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 1 ش الفل محرم بك - شقة - قسم محرم بك

141 - مكايد للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2237 

ورقم قيد 15508    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية نجع مؤمن الشارع الرئيسى 

العامرية - شقة - قسم العامرية

142 - ابوسيف للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 2238 ورقم 

قيد 15509    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 46 ش ابن يونس الهانوفيل - شقة - 

قسم الدخيلة

143 - الراعى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2239 ورقم قيد 15510    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 

اسوان عزبة المغاربة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

144 - ورشة رمضان سلطان للرخام والجرانيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 2241 ورقم قيد 15511    محل رئيسى  عن ورشة رخام وجرانيت لحساب الغير, بجهة محافظة 

السكندرية ش مكه الدريسة محرم بك - ارضى - محل - قسم محرم بك

145 - الرمادى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2242 ورقم قيد 15512    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 34 

ش الراعى من ش محمد العجمى الهانوفيل - ارضى - شقة - قسم الدخيلة

146 - اسلم محمد بسيونى الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2243 ورقم قيد 15513    محل رئيسى  عن خدمات بترولية وتوريد مهمات المن الصناعى وتوريدات فى 

مجال النشاط وبيع وشراء وتراخيص السيارات بكافة انواعها وكذلك سيارات السعاف وتجهيزها, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 1 ش حسن الرشيدى من ش مصطفى كامل غبر - قسم الرمل

147 - اسراء عاطف السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

2245 ورقم قيد 15514    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بموجب موافقة امنية ) فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية ابويوسف قبلى ك 19 امام نين فوق 

الخديوى المشويات ط a مطروح اول علوى - شقة - قسم الدخيلة

148 - ناصف رمضان ناصف عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2248 ورقم قيد 15515    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية 1 على 

الطريق الرئيسى الرضى- قسم العامرية
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149 - اشرف عنتر المير عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2250 

ورقم قيد 15516    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الديكور الحديث, بجهة محافظة السكندرية 27 ش امن 

الدولة خلف القسم عزبة الهجانة العامرية - قسم العامرية

150 - قزمول عبدالحميد همام سيد 0 مكتب همام للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-05-2022 برقم ايداع 2251 ورقم قيد 15517    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة 

السكندرية ك 45 الساحلى امام قرية رمسيس البرج القديم - شقة -

151 - جمعه حافظ للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2252 ورقم 

قيد 15518    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية 64 بنجر السكر امام المخازن - 

العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

152 - طارق امين لتوريد مستحضرات التجميل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-22 

برقم ايداع 2254 ورقم قيد 15519    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات التجميل, بجهة محافظة السكندرية 

11 ش الربيع من ش الصفا والمروة العصافرة قبلى ثانى - المنتزة - شقة - قسم

153 - مجدى كار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2255 ورقم قيد 

15520    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 31 ش الهللى من ش الجواهر 

الحضرة باب شرق

154 - ناصر صابر سرحان عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2256 ورقم قيد 15521    محل رئيسى  عن توزيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية ثالث ش من ش 

الحديد والصلب ابو يوسف بحرى العجمى - الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة

155 - شريف ابراهيم ياقوت مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2257 ورقم قيد 15522    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الخطاب 

الجمرك - الثانى - شقة - قسم الجمرك

156 - ابراهيم السيد عبدالمنعم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2258 ورقم قيد 15523    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 67 ش ابو بكر الصديق السيوف المنتزة - شقة - قسم المنتزة

157 - ابراهيم رجب ابراهيم محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2259 ورقم قيد 15524    محل رئيسى  عن تجارة وبيع الملبس الجاهزة واكسسوارات, بجهة محافظة 

السكندرية 11 ش المهداوى المندرة قبلى المنتزة - ارضى  - محل - قسم المنتزة

158 - وليد فارس محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2260 

ورقم قيد 15525    محل رئيسى  عن توزيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية ثالث ش من الحديد 

والصلب ابويوسف العجمى الدخيلة - قسم الدخيلة

159 - دينا محمد يوسف حافظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2261 ورقم قيد 15526    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ش ابو بكر الصديق جانوتى - شقة - قسم الرمل

160 - المام للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2262 ورقم قيد 

15527    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 38 ش الجلء فكتوريا - الثانى علوى- 

قسم الرمل

161 - عبير محسن احمد خليفة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2263 

ورقم قيد 15528    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 5 ش ابوحليق امتداد ش الحديد 

والصلب ابو يوسف العجمى - الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة
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162 - الخطيب للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2264 ورقم 

قيد 15529    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 38 ش الجلء عزبة العراوى 

العامرية - شقة - قسم العامرية

163 - رفعت محمد محمد البيومى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 15530    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 2 ش السوق قرية سند - 

النهضة - العامرية - ارضى  - قسم العامرية

164 - نزلوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2266 ورقم قيد 

15531    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 17 ش الفتح عزبة الهجانة خلف قسم 

العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

165 - الفحل لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2267 

ورقم قيد 15532    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 58 ش الجمهورية عزبة العراوة 

العامرية - شقة - قسم العامرية

166 - حلمى فوزى عبدالمقصود سلمة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2268 ورقم قيد 15533    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 27 ش نور السلم 

عزبة المغاربة العامرية - شقة -قسم العامرية

167 - بيوتى سنتر مروة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2269 ورقم 

قيد 15534    محل رئيسى  عن مركز تجميل بيوتى سنتر, بجهة محافظة السكندرية 7 ش 14 الزوايدة خورشيد 

- الول علوى - شقة- قسم المنتزة

168 - البيومى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2270 ورقم قيد 

15535    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 8 البيومى قرية ابيس الثانية الرمل - 

ارضى - شقة - قسم الرمل

169 - سماح ابراهيم حسين شاهين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

2271 ورقم قيد 15536    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 35 ش الصفا عزبة 

الهجانة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

170 - عبدالرازق محمد عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 2272 ورقم قيد 15537    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 

38 ش الرحمة عزبة فارس نجع كاتب - ارضى - شقة - قسم العامرية

171 - ابودينا للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 2273 ورقم قيد 

15538    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 11 ش عمار بن ياسر عزبة المغاربة - 

شقة- قسم العامرية

172 - خالد فاروق توفيق محمد صالح . فاروق لتجارة السيارات والموتوسيكلت تاجر فرد  رأس ماله 

15,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 2275 ورقم قيد 15539    محل رئيسى  عن تجارة السيارات 

والموتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية الكليو 20 الشارع الرئيسى امام شركة كالبيدا - ملك / محمد حافظ محل 

- قسم العامرية

173 - محمد حسن على السيد متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

2291 ورقم قيد 15541    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى, بجهة محافظة السكندرية القرية المركزية بنجر 

السكر ش فيل 73 - برج العرب

174 - نشوة عبدالعزيز عبدالرؤف عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2313 ورقم قيد 13402    رئيسى آخر  عن توريد مواد غذائية وبقالة جافة جملة وقطاعى, بجهة محافظة 

السكندرية شارع خط سكة حديد رشيد بجوار كافيتريا وادى الملوك قبل بازار العمدة - قسم المنتزة
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175 - اسلم حربى احمد شمس الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2294 ورقم قيد 15542    محل رئيسى  عن شحن طرود, بجهة محافظة السكندرية 2 ش هارون الرشيد خلف 

ش العلفين كوبرى الناموس- شقة - قسم

176 - عيسى محمد بخيت عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2295 

ورقم قيد 15543    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 

60 ش ابن عزيز باكوس الرمل - شقة - قسم الرمل

177 - سناء سعيد كامل محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2296 ورقم قيد 15544    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات ) بعد الحصول التراخيص اللزمة من 

مصلحة دمج الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش المستشار 

محمود العطار عمارة نادى الصيد سيدى جابر - ارضى - محل - قسم سيدى جابر

178 - العيوطى لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2297 

ورقم قيد 15545    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية رقم 5 قرية 36 بنجر السكر 

خلف المحطة العامرية - محل - قسم العامرية

179 - اشرف السيد عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2298 ورقم قيد 15546    محل رئيسى  عن تجارة نجف, بجهة محافظة السكندرية 82 ش مسجد العطارين - 

محل - قسم العطارين

180 - مصطفى الجميل بخيت محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2302 ورقم قيد 15547    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية عمارة برج عباد الرحمن شارع السكرى المندرة - قسم المنتزة

181 - احمد يسرى طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2303 

ورقم قيد 15548    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ش د / سعد خلف صيدلية سعد الهانوفيل - العجمى - قسم الدخيلة

182 - محمد صبرى سالم مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2304 

ورقم قيد 15549    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 36 

الدائرى خلف الغنيمى ابيس الرمل - الرض - قسم الرمل

183 - حسام عبدالعزيز مرسى محمد  . مرسى لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 2305 ورقم قيد 15550    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة 

السكندرية 12 ش المهلبى اللبان - ارضى - محل - قسم اللبان

184 - معرض سلطان لتجارة السيراميك والدوات الصحية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 2306 ورقم قيد 15551    محل رئيسى  عن تجارة السيراميك والدوات الصحية, 

بجهة محافظة السكندرية ش الجامع عزبة النخيل خورشيد المنتزة - محل - قسم المنتزة

185 - سعد لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2307 

ورقم قيد 15552    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة السكندرية ش قنال المحمودية بعد 

الكوبرى طريق القاهرة الزراعى - محل - قسم الرمل

186 - حاتم حلمى عبدالمالك جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2308 ورقم قيد 15553    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية ش متفرع من ش محمد العجمى من ش خير ا العجمى - الهانوفيل - قسم الدخيلة
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187 - هدرا وليم الضبع خليل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2310 

ورقم قيد 15554    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي ترخيص جهاز النقل البري الداخلي 

والدولي, بجهة محافظة السكندرية برج العرب مساكن عثمان المجاورة 9 خلف مدسة الصنايع شقة 6 - قسم برج 

العرب

188 - موسى عزيز موسى حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2318 

ورقم قيد 15555    محل رئيسى  عن بقالة جافة وجميع التسالى, بجهة محافظة السكندرية الناصرية القديمة امام 

موقف التوبيس - قسم العامرية

189 - رانيا كمال احمد يوسف الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2319 ورقم قيد 15556    محل رئيسى  عن توريد معدات ثقيلة, بجهة محافظة السكندرية 39 ش العدروسى 

من ش النيل كرموز - ارضى - شقة - قسم كرموز

190 - رمزية محمد على موسى مغربى  . مغربى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع 2320 ورقم قيد 15557    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 26 ش 25 المستشارين طوسون منتزة - ارضى - شقة - قسم المنتزة

191 - مخلوف للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 2321 

ورقم قيد 15558    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 38 ش الفاروق عزبة 

العراوة - شقة - قسم العامرية

192 - راندا عادل عبدالفتاح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2322 ورقم قيد 15559    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 24 ش البصرة محرم بك - ارضى - شقة - قسم محرم بك

217 - محمد جابر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2359 

ورقم قيد 15582    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية 77 ش الطابية امام صيدلية رشاد 

غيط العنب - ارضى - محل - قسم كرموز

193 - احمد طارق محسن احمد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

2324 ورقم قيد 15560    محل رئيسى  عن مطبعة ) بموجب موافقة امنية ( فيما عدا الملبس العسكرية 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 55 ش طارق - قسم سيدى جابر

194 - مريم برسوم اسعد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2331 

ورقم قيد 7942    رئيسى آخر  عن تجميع زيوت مستعملة وجديدة, بجهة محافظة السكندرية اخر ش سالم عيد 

قسم الدخيلة

195 - مريم برسوم اسعد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2331 ورقم قيد 7942    رئيسى آخر  عن تجميع زيوت مستعملة وجديدة, بجهة محافظة السكندرية اخر ش 

سالم عيد قسم الدخيلة

196 - على سعيد على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2325 

ورقم قيد 15561    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ش 4 عزبة هلش المطار - سيدى جابر - ارضى - محل - قسم سيدى جابر

197 - احمد محمود سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2326 

ورقم قيد 15562    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية قرية الكفاح نجع 

كاتب العامرية - ارضى - محل - قسم العامرية
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198 - محمد محمد حسانين صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2327 ورقم قيد 15563    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وخدمة ليموزين ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 23 ش النورس عزبة المغاربة العامرية - ارضى - شقة - 

قسم العامرية

199 - محمد ابراهيم عثمان عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2328 ورقم قيد 15564    محل رئيسى  عن بقالة جافة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 40 ش 

المرسى الصبحية محرم بك - ارضى - محل - قسم محرم بك

200 - احمد خليل احمد المبابى محمد سلمة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2332 ورقم قيد 15565    محل رئيسى  عن مكتب توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 

ش 30 من البنوى المهندس المندرة المنتزة - ارضى - قسم المنتزة

201 - رانيا مفتاح عبدالعزيز خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 15566    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة 

السكندرية الناصرية القديمة خلف بنزينة الناصرية - قسم العامرية

202 - نهال رجب سعد رجب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2334 ورقم قيد 15567    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 3 ش اسماء 

بنت ابى بكر امام مدرسة امون عامرية اول - قسم العامرية

203 - هبه محمد عبدالسلم محمد رجب المغربل  الهبه لتعبئة وتبريد المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2335 ورقم قيد 15568    محل رئيسى  عن تعبئة وتبريد 

مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية العامرية زاوية عبدالقادر خلف عبدالقادر خلف مسجد الحي القيوم قسم أول 

العامريه

204 - احمد زين محمد توفيق شبارة  . زين للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-05-2022 برقم ايداع 2337 ورقم قيد 15569    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 99 ش عين جالوت القبارى مينا البصل - ارضى- شقة - قسم مينا البصل

205 - شريف محمد محمد شحاته سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2338 ورقم قيد 15570    محل رئيسى  عن بيع شتلت زراعية, بجهة محافظة السكندرية قرية سند 3 

النهضة - قسم العامرية

206 - سمير عبدالباسط عبدالحكيم عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2338 ورقم قيد 15570    محل رئيسى  عن بيع شتلت زراعية, بجهة محافظة السكندرية قرية سند 3 

النهضة - قسم العامرية

207 - سامى عبدالواحد السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2346 ورقم قيد 15572    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية الناصرية 

القديمة بجوار الفرن ش الفرن - محل - قسم العامرية

208 - عبدا طلبه موسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2347 

ورقم قيد 15573    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية عقار 119 قرية 

7 بنجر السكر - قسم العامرية

209 - احمد اشرف رشاد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2351 

ورقم قيد 15574    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 28 ش خليل مطر 

سابا باشا - الرمل - ارضى - شقة - قسم الرمل

210 - محمد سالم على عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 2352 

ورقم قيد 15575    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية تقاطع وديع باشور مع وليم 

هول الرمل - ارضى - شقة - قسم الرمل
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211 - صابرين محمد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2353 ورقم قيد 15576    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 62 ش الفردوس عزبة 

المغاربة العامرية - شقة - قسم العامرية

212 - منار سعيد المرسى السيد على الطويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2354 ورقم قيد 15577    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة اللكترونية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 26 ش سوق الثلثاء عزبة عسكر - قسم العامرية

213 - سوزان محمد سامى خليل محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2355 ورقم قيد 15578    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات وحواوشى, بجهة محافظة السكندرية 7 ش 

بطليموس الفلكى المنتزة - ارضى - محل - قسم المنتزة

214 - اسامة حسين ابراهيم حسين حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 15579    محل رئيسى  عن ادارة مطاعم وكافيهات, بجهة محافظة السكندرية 12 ش ورشة 

البلط خلف الكنيسة الهانوفيل العجمى - ارضى - شقة - قسم الدخيلة

215 - على خميس عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2357 ورقم قيد 15580    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 

19 (, بجهة محافظة السكندرية 25 ش الموازيين الجمرك - ارضى - شقة- قسم الجمرك

216 - نبيل عادل راغب قلده عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2358 ورقم قيد 15581    محل رئيسى  عن تجارة المفروشات والدوات المنزلية, بجهة محافظة السكندرية ش 

الحى بجوار سوبر ماركت السلم العجمى - البيطاش الدخيلة

218 - فارس ناصر ابراهيم ابراهيم هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 2360 ورقم قيد 15583    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 317 خلف ش مصطفى كامل امام محطة المطافى باكوس 

رمل اول - ارضى- شقة - قسم الرمل

219 - عزت محمد محمد احمد نايل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2361 ورقم قيد 15584    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 96 ش القاهرة سيدى 

بشر قبلى - شقة - قسم المنتزة

220 - ابو خليل للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

2362 ورقم قيد 15585    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتجارة الخامات وعبوات البلستيك, بجهة 

محافظة السكندرية الطابية خط رشيد ش النصر - شقة- قسم المنتزة

221 - عبدا الدسوقى الشحات عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 2366 ورقم قيد 15586    محل رئيسى  عن تجارة بذور ومبيدات, بجهة محافظة السكندرية ش الميكنة 

الزراعية بنجر السكر قرية 1 فيل 1 - قسم العامرية

222 - رضا السيد عبدالرحمن حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

2370 ورقم قيد 15587    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة السكندرية خلف مساكن طلعت 

مصطفى بشارع هدى السلم الهانوفيل - قسم الدخيلة

223 - حسين فتحى احمد عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2377 ورقم قيد 15589    محل رئيسى  عن توريدات معدات بحرية, بجهة محافظة السكندرية برج السراء 

مساكن الزهور المندرة قبلى المنتزة ثانى - قسم المنتزة

224 - وليد مصطفى محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2378 ورقم قيد 15590    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة السكندرية 4 ش السوق - 

خورشيد - قسم المنتزة
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225 - ايه للملبس الحريمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2379 

ورقم قيد 15591    محل رئيسى  عن تجارة ملبس حريمى, بجهة محافظة السكندرية 21 ش احمد باشا ترك 

الرمل - ارضى - محل - قسم الرمل

226 - انيس رضا انيس حنا تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2380 

ورقم قيد 15592    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 ( 

والمقاولت العامة, بجهة محافظة السكندرية 9 ش المدارس عزبة العماروة مجموعة 6 المنتزة شقة 402 - قسم 

المنتزة

227 - الحوشى للتوريدات الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2381 ورقم قيد 15593    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية 3 ش ياقوت الحموى 

السيوف - الول علوى - شقة - قسم الرمل

228 - محمد فتحى عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2382 ورقم قيد 15594    محل رئيسى  عن احذية وشنط حريمى, بجهة محافظة السكندرية مساكن البترول 

بلوك 9 مدخل 4 القبارى مينا البصل- قسم مينا البصل

229 - رضا محمد السيد احمد زهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2383 ورقم قيد 15595    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية 62 ش السيد 

العالى السيوف - شقة - قسم المنتزة

230 - محمد عدلى اسماعيل قريش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2384 ورقم قيد 15596    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة السكندرية 1 ش الخلفاء الراشدين 

اخر ش عين شمس العجمى - البيطاش - قسم الدخيلة

231 - البرلص لتوريد مواد البناء تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2385 ورقم قيد 15597    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية 66 ش الصقر عزبة 

المغاربة - العامرية -ارضى - شقة - قسم العامرية

232 - احمد مصطفى فتح ا موسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 2386 ورقم قيد 15598    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 20 ش الغندور بجوار شركة ايكا - باكوس الرمل - ارضى- شقة- قسم الرمل

233 - ريهام عبدالعال ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2388 ورقم قيد 15599    محل رئيسى  عن اشغال يدوية وليزر ) فيما عدا الكمبيوتر والطباعة والتصوير 

والنترنت (, بجهة محافظة السكندرية 6 ش الشيخ سليمان المنشية - الول - شقة - قسم المنشية

234 - بشرى سعد حسن محمد زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2389 ورقم قيد 15600    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية ش بنزينة كحلة النجع 

الغربى الناصرية - 4 عنابر - قسم العامرية

235 - شوقى للمقاولت العمومية وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 2395 ورقم قيد 15602    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 26 ش البصرة عزبة المغاربة - العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

236 - ابو بكر للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2396 ورقم قيد 15603    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية الزراع البحرى الكيلو 

37 قبلى الطريق برج العرب - اول علوى - شقة -

237 - محمد عبداللطيف محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2397 ورقم قيد 15604    محل رئيسى  عن تصنيع مواد غذائية بكافة أنواعها, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب الجديدة جنوب المنطقة الصناعيه الثالثة بلوك 5 قطعه 4 , 5 , 6 , 41 , 42 , 43 - قسم برج العرب
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238 - محمد السيد محمد السيد محمود غريب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2398 ورقم قيد 15605    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية امام مدرسة الشهيد احمد حمدى -  الرحمة - قسم المنتزة

239 - رمضان اسماعيل خليل بعليص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2399 ورقم قيد 15606    محل رئيسى  عن توريد وتجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية 39 ش 

المحطة حوض 12 التوفيقى ابو قير - قسم المنتزة

240 - وائل محمد عيد طاهر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2400 

ورقم قيد 15607    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 18 عمارة دلتا 

الهانوفيل العجمى الدخيلة - محل - قسم الدخيلة

241 - هبه فاخر فايز حكيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2401 ورقم 

قيد 15608    محل رئيسى  عن حانوتى وسيارات تحت الطلب, بجهة محافظة السكندرية زاوية عبدالقادر ش 

عمومى مرغم العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

242 - ايه صلح محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2402 

ورقم قيد 15609    محل رئيسى  عن بيع ساعات, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد ناجى بجوار محل 

السقعان الدخيلة - محل - قسم الدخيلة

243 - فداء الدين عبدالمنعم محمود ابوالسيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2403 ورقم قيد 15610    محل رئيسى  عن بيع خردوات وسجائر, بجهة محافظة السكندرية ش ابن سالم 

اخر حارة يمين ثانى مدخل يمين الورديان - ارضى - محل - قسم مينا البصل

244 - احمد صبحى على غازى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2404 ورقم قيد 15611    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة السكندرية نجع هليل امام 

مسجد هليل برج العرب القديمة - ارضى- محل

245 - محمود رمضان اسماعيل خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2405 ورقم قيد 15612    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة السكندرية 6 ش 

9 حوض 12 توفيقى ابوقير - الرضى - شقة - قسم المنتزة

246 - سعده اسماعيل خليل بعليص تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2406 ورقم قيد 15613    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة السكندرية 

حوض 12 توفيق ابو قير ش النصر المنتزة - شقة- قسم المنتزة

247 - يوسف رومانى رمزى راغب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2407 ورقم قيد 15614    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية ش حضانة 

الترحاب من ش عين شمس البيطاش العجمى الدخيلة - قسم الدخيلة

248 - عرفه لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2408 

ورقم قيد 15615    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 19 ش 57 من ش خالد بن 

الوليد ميامى - محل - قسم المنتزة

249 - العزيزى للدوات الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2409 ورقم قيد 15616    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 

15 حوض 12 التوفيقى ابو قير - الرضى - شقة - قسم المنتزة

250 - ابوالغيط للتوريدات الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2410 ورقم قيد 15617    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية عزبة حوض 

10 توفيقى خورشيد المنتزة - شقة - قسم المنتزة
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251 - كمال الدين حسين حسن على رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2411 ورقم قيد 15618    محل رئيسى  عن بيع زهور ونباتات زينة, بجهة محافظة السكندرية 116 

طريق الحرية - قسم باب شرق

252 - صابرين ابراهيم عبدالعال منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2412 ورقم قيد 15619    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد الكمبيوتر ومستلزماته ( 

وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية 9 ش سيدى كمال المندرة البحرية المنتزة - شقة - قسم المنتزة

253 - الشوكى لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2413 ورقم قيد 15620    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية طوسون 

مساكن الشباب المنتزة - محل - قسم المنتزة

254 - شاكر لتجارة السيارات الحديثة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2414 ورقم قيد 15621    محل رئيسى  عن تجارة سيارات حديثة, بجهة محافظة السكندرية الزراع البحرى 

الكيلو 32 برج العرب الشارع الرئيسى -

255 - تامر مصطفى السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2417 

ورقم قيد 15622    محل رئيسى  عن مصنع اكياس بلستيك, بجهة محافظة السكندرية ش متفرع من ش السفن 

خلف مقهى عبود بجوار سور القبطان - العامرية - قسم العامرية

256 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2418 ورقم قيد 15623    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) بيوتى سنتر  (, بجهة محافظة السكندرية 

278 ش المان القبارى مينا البصل -

257 - السيد عبدالنبى السيد ياقوت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2419 ورقم قيد 15624    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 (, 

بجهة محافظة السكندرية 2 مساكن المفروزة القبارى مينا البصل- شقة -

258 - مفتاح لتجارة السيارات الحديثة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2420 ورقم قيد 15625    محل رئيسى  عن تجارة سيارات حديثة, بجهة محافظة السكندرية 6 ش الفتح عزبة 

جلل بنجر السكر - محل - قسم العامرية

259 - ابوغزالة للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2423 ورقم قيد 15626    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 32 ش المروة عزبة العراوة العامرية - شقة - قسم العامرية

260 - احمد ايهاب مصطفى احمد ابوخشبة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2424 ورقم قيد 15627    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مستحضرات التجميل جمله, بجهة محافظة 

السكندرية 278 ش مى زيادة المعمورة البلد المنتزة - شقة - قسم المنتزة

261 - على اسماعيل سليمان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2425 ورقم قيد 15628    محل رئيسى  عن تجارة الخردة والمخلفات, بجهة محافظة السكندرية بهيج قبلى 

السكة الحديد برج العرب القديمة - ارضى - شقة - قسم العامرية

262 - محمود عبدالحى ابوالمجد المرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2426 ورقم قيد 15629    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 2 ش الخلفاء الراشدين الهانوفيل الدخيلة -قسم الدخيلة

263 - محمد عبده فاضل عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2427 ورقم قيد 15630    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية فى مجال النشاط واستصلح زراعى 

واعمال الصرف الصحى, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 25 قبلى طريق مطروح الساحل الشمالى - قسم 

العامرية

Page 22 of 37 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

264 - توفيق زكى سيد احمد ندير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2428 ورقم قيد 15631    محل رئيسى  عن مكتبة ) فيما عدا تصوير وطباعة المستندات (, بجهة محافظة 

السكندرية ش 6 اكتوبر الرئيسى امام مسجد نصر ا العامرية - ارضى - محل - قسم العامرية

265 - محمود ابوالحمايد خضرى ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 2429 ورقم قيد 15632    محل رئيسى  عن تحضير وتجهيز الماكولت والسندويتشات وطواجن ) مطعم 

كشرى (, بجهة محافظة السكندرية 351 طريق الحرية سيدى جابر - ارضى - محل - قسم سيدى جابر

266 - احمد حمدى سليمان عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2430 ورقم قيد 15633    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وخدمة ليموزين ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 27 ش مسجد العل عزبة عسكر العامرية - 

ارضى - شقة - قسم العامرية

فروع الفراد

1 - محمد مخلص سيد سلمة  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   2150 ورقم قيد   9026  محل فرعى  عن 

بيع ملبس جاهزة  بجهة محافظة السكندرية ش عادل المصرى خلف النابيب العامرية

2 - السيد عبدالمنعم احمد عبده  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   2281 ورقم قيد   11994  محل فرعى  

عن توزيع ادوات تجميل  بجهة محافظة السكندرية 38 سوق المغاربة - قسم المنشية

قيود الشركات

1 - مراون محمد عبده محمد مرزوق وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    2085 ورقم قيد  15405    مركز عام  عن بيع وتجارة جميع الدوات الكهربائية  بجهة محافظة 

السكندرية 40 ش السكندر الكبر الزاريطه باب شرق

2 - الحسين جمال فرحات وشريكه احمد السيد جمال شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    2200 ورقم قيد  15480    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال 

النشاط  بجهة محافظة السكندرية المنتزه شارع مسجد الفرقان عزبة فرعون عقار رقم 1 - قسم المنتزه

3 - عيد محمود محمد وشركاه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

2375 ورقم قيد  15588    مركز عام  عن مخبز نصف ألي  بجهة محافظة السكندرية برج العرب خلف 

مركز شباب بهيج - قسم برج العرب

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود ربيع احمد حجازى بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   12043 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع  

1313 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - على حلمى عيد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13528 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  3469 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

3 - احمد قاسم السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14183 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  224 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

4 - قطب عبدالونيس سالم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15093 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  1601 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

5 - رشاد للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   15205 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  1766 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

6 - محمد عبدالعاطى محمد الحليوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15212 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

1774 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

7 - فيوليت فايز داود ديمتري  تاجر فرد سبق قيده برقم   8910 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع  1733 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

8 - يمنى عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   14668 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  

956 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

9 - جمال جمعه عبدالحميد عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14891 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

1274 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

10 - فؤاد سعد عبد الجليل السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   3333 قيد فى 21-12-2008 برقم ايداع  

825 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

11 - موسى محمد المين عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12725 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع  

2294 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

12 - سيف صالح سالم ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11330 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  185 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

13 - عصام شحاته حميدو حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15437 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  2133 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

14 - كوثر خلف ربيعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1951 قيد فى 31-03-2008 برقم ايداع  151 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - كوثر خلف ربيعي محمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1951 قيد فى 14-09-2004 برقم ايداع  415 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

16 - شوقى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14426 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

586 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

17 - محمود محمد جابر محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   5980 قيد فى 01-09-2016 برقم ايداع  754 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

18 - عبدالفتاح منصور سليمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   8684 قيد فى 04-09-2019 برقم ايداع  

1362 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - اسلم سعد اسرافيل مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11644 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  676 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - ناهد عبدالشافى عبدالقادر قطب الماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9017 قيد فى 17-11-2019 برقم 

ايداع  1917 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا

21 - خلود مدحت على محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   13023 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

2719 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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22 - اسماء عبدالحميد عبدالقوى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13607 قيد فى 29-11-2021 برقم 

ايداع  3601 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا
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رأس المال

1 - احمد محمود محمد مغازى قرقر تاجر فرد سبق قيده برقم   5488 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع   185 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

2 - فاتن محمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13374 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع   3256 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - محمد محمود حسن محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   12080 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع   

1368 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

4 - احمد عبدالحليم عبدالعزيز رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   12567 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع   

2066 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - اسلم صلح عبدالرحمن امين سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12909 قيد فى 06-09-2021 برقم 

ايداع   2565 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

6 - محمد مخلص سيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   9026 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع   1943 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد حسن محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   11996 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   1237 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - محمد رافت محمد عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   12063 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع   

1342 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

9 - عبدالمولي علي عبدالعزيز النفاض تاجر فرد سبق قيده برقم   8035 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع   

223 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - السيد عبدالنبى عبدالسلم عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم   6690 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع   

672 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - حازم عبدالمعطى طلعت هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم   15260 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   

1839 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

12 - سمر محمد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   9670 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع   634 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - رضا احمد محمد توفيق - رضا للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم   12640 قيد فى 

04-08-2021 برقم ايداع   2180 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

14 - عامر ابراهيم عبدالحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   8332 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع   

829 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد حسن محمد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   10754 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع   

1000001 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - مروان جمال محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   12880 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   

2522 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - عصام محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14603 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع   864 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - المرسى للتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم   15475 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   2195 فى تاريخ  

30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - هند بدر الدين عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم   11093 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع   

2740 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمد محمد يحيى ابو بكر على حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    9951 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

1070 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / جانبى 

اول ش 16 ش الملك - الفلكى - المنتزة - قسم المنتزة

2 - رشدى محمد عبد الحميد قبرج تاجر فرد سبق قيده برقم    4568 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع    259 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / عمارة 8 مساكن 

الربعين المجاورة الولى - برج العرب

3 - محمد محمود حسن محمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    12080 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

1368 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / رقم 118 

تقاطع خالد بن الوليد مع الحزب الوطنى متفرع من ش الجيش سيدى بشر بحرى المنتزة

4 - مازن ايهاب ماهر سليمان عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14510 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / عمارة رقم 

1 عمارات الدار البيضاء طريق اسكندرية مطروح بجوار حلوانى طلعت البيطاش العجمى - قسم الدخيلة

5 - محمد مخلص سيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    9026 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    1943 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان ش عادل 

المصرى خلف انابيب العامرية - قسم العامرية

6 - محمد مخلص سيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    9026 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    1943 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش عادل المصرى خلف النابيب 

العامرية

7 - محمد ثابت خلف ا علي تاجر فرد سبق قيده برقم    9096 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    2050 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المنطقة الصناعية الثانية امام مصنع 

درويش الوحده رقم 2و3  عنبر رقم 29

8 - السيد عبدالنبى عبدالسلم عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    6690 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسى اخر بالعنوان الى 

ارض الشرطة بنجر السكر عامرية ثانى ونشاطه حظيرة مواشى تسمين وحلبه وراس ماله خمسون الف جنيها - 

قسم العامرية

9 - السيد عبدالنبى عبدالسلم عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    6690 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    

672 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ارض الشرطة بنجر السكر 

عامرية ثانى

10 - محمد ابراهيم خميس عبدالقادر مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    8807 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى 12 تنظيم 

طريق 26 يوليو - قسم الجمرك

11 - السيد عبدالمنعم احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    11994 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن 38 سوق 

المغاربة - قسم المنشية

12 - السيد عبدالمنعم احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    11994 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 38 سوق المغاربة - قسم 

المنشية

13 - السيد عبدالمنعم احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    11994 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / 2 ش  الباب الخضر المنشية

14 - رضا احمد محمد توفيق - رضا للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    12640 قيد فى 

04-08-2021 برقم ايداع    2180 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى 26 ش النبوى المهندس - المندرة قبلى - المنتزة
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15 - نشوة عبدالعزيز عبدالروف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    13402 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

3298 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسى اخر كائن شارع 

خط سكة حديد رشيد بجوار كافيتريا وادى الملوك قبل بازار العمدة - وراس ماله عشرة الف جنيها ونشاطه 

توريد مواد غذائية وبقالة جملة وقطاعى - قسم المنتزة

16 - نشوة عبدالعزيز عبدالروف عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    13402 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع    

3298 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع خط سكة حديد رشيد 

بجوار كافيتريا وادى الملوك قبل بازار العمدة - قسم المنتزة

17 - علي محمد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15420 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    2107 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : قطعه رقم 182 الحي 

الثاني محلي 1 مج 1 - برج العرب الجديدة ملك / احمد سعيد محمد ابو ريه -

18 - مريم برسوم اسعد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    7942 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    1198 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسى اخر بالعنوان الدخيلة 

اخر ش سالم عيد ونشاطه تجميع زيوت مستعمله وجديدة- وراس ماله خمسون الف جنيها

19 - مريم برسوم اسعد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    7942 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    1198 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اخر ش سالم عيد قسم الدخيلة

20 - لطفي رمضان عبدالطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12028 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    

1296 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح رئيسى اخر محافظة اخرى 

بالعنوان السكة الجديدة ابو المطامير ونشاطه مطعم وراس ماله اثنى عشر الف جنيها

21 - لطفي رمضان عبدالطيف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12028 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع    

1296 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح رئيسى اخر بالعنوان السكة 

الجديدة ابو المطامير

22 - مؤسسة مقاولي اسكندرية ACG عبد المقصود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    4392 قيد فى 

02-11-2010 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

تعديل الكيان للسجل رقم 22680 غرفة دمنهور الى رئيسى اخر للسجل رقم 4392
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النشاط

1 - محمد سعد على عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  5424 قيد فى 14-12-2014 برقم ايداع    612وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : توريد مواد بناء

2 - دعاء مسعد امين ابوالليف تاجر فرد سبق قيده برقم  11450 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    355وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اقمشة بمختلف انواعها

3 - وائل محمد عبد اللطيف عبد ا عتش تاجر فرد سبق قيده برقم  4649 قيد فى 07-08-2011 برقم ايداع    

441وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / ايجار دراجات

4 - تعديل السم التجارى ليصبح / احمد محروس عبدالجواد عبدالسلم ) مزرعة مواشى ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  3996 قيد فى 28-01-2010 برقم ايداع    72وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط الى / مزرعة مواشى تسمين وحلبة

5 - محمد محمد يحيى ابو بكر على حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  9951 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    

1070وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / محل فاكهه بالتجزئة

6 - ابراهيم عبدالعزيز شحاته حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  13848 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

3811وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات مواد غذائية وامعاء مملحة

7 - احمد عبدالحليم عبدالعزيز رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  12567 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

2066وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة موبيلت

8 - محمد حسن محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11996 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    1237

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / عموم المقاولت والليموزين وتاجير 

وتوريد السيارات للشركات

9 - جبريل منصور خميس واعر تاجر فرد سبق قيده برقم  13789 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    3715

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى تربية مواشى وتجارتها

10 - محمد عبدالصادق حمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  1569 قيد فى 23-04-2003 برقم ايداع    140

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط خدمات محمول

11 - محمد ابراهيم خميس عبدالقادر مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  8807 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع    

1549وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / كافيتريا

12 - السيد عبدالمنعم احمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  11994 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    1233

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توزيع ادوات تجميل

13 - عبيد محمد عبيد كساب تاجر فرد سبق قيده برقم  5517 قيد فى 23-04-2015 برقم ايداع    302وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي : مكتب ليموزين ونقل

14 - رضا احمد محمد توفيق - رضا للملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم  12640 قيد فى 2021-08-04 

برقم ايداع    2180وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع ملبس جاهزة 

جمله

15 - عامر ابراهيم عبدالحليم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8332 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع    

829وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / اكسسوارات موبايلت وتوريدات على 

النشاط الرئيسى

16 - ادهم احمد احمد السيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  11559 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    541

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مصنع بلستيك ومقاولت حدادة 

وتشغيل معادن واعمال كهرباء وتوريدات فى مجال النشاط

17 - محمد جالى مصادف عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  9346 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    153

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقالة عامة
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5424 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2014  برقم ايداع 612.000 الى : تعديل السمة التجارية الي : السلمية لتوريد مواد البناء

2 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14167 وتم ايداعه بتاريخ   

Rid Line - 16-01-2022  برقم ايداع 205.000 الى : اضافة السمة التجارية / ريد لين

3 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11996 وتم ايداعه بتاريخ   

21-04-2021  برقم ايداع 1,237.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / الصياد للمقاولت والليموزين وتاجير 

وتوريد السيارات

4 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8807 وتم ايداعه بتاريخ   

26-09-2019  برقم ايداع 1,549.000 الى : الغاء السمة التجارية

5 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13889 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2021  برقم ايداع 3,883.000 الى : تعديل السم التجارى الى بدر للتوريدات محمد عبدالوهاب سعد 

بدر

6 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15540 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 5,596.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه   الجاسير لتجاره السيارات

7 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15540 وتم ايداعه بتاريخ   

08-05-2022  برقم ايداع 5,596.000 الى : تعديل السمة التجارية الي  الجاسر لتجارة السيارات

8 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8332 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2019  برقم ايداع 829.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح نور الهدى

الشخاص

1 - رضا جمعه علي فايد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   7807 وتم ايداعه بتاريخ  26-07-2018 برقم ايداع    

690تم التأشير فى تاريخ   26-07-2018   بــ  تعينه كوكيل مفوض

2 - ابراهيم شحاته ابراهيم شحاته  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   13057 وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-21 

برقم ايداع    2770تم التأشير فى تاريخ   21-09-2021   بــ  تعينه كوكيل مفوض

3 - ادهم عادل شفيق صالح  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   15442 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-16 

برقم ايداع    2143تم التأشير فى تاريخ   16-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - خالد فاروق توفيق محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7631 قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع   

71 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم 2092 

لسنة 2021 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - خالد فاروق توفيق محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7631 قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع   

71 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة الشركة بامر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا

3 - محمود محمد محمد النحاس وشريكه - النحاس جروب للتسمين وانتاج اللبان   شركة سبق قيدها برقم    

15119 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع   1642 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

4 - محمود محمد محمد النحاس وشريكه - النحاس جروب للتسمين وانتاج اللبان   شركة سبق قيدها برقم    

15119 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع   1642 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم 

شطب الشركة بامر محو وتصفيتها نهائيا

5 - الدسوقي الشحات عبدالرازق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    2000 قيدت فى 20-11-2004 برقم 

ايداع   517 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفتيها نهائيا

6 - الدسوقي الشحات عبدالرازق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    2000 قيدت فى 20-11-2004 برقم 

ايداع   517 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - محمد السعداوي عباس نصر مغيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6430 قيدت فى 28-03-2017 برقم 

ايداع    305وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح نادر ماهر محمود خضر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14548 

قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    792وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000.000

3 - محمد عبدا صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11352 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    208

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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العناوين

1 - شركة البدر لصناعات الفوم شركة سبق قيدها برقم     4663 قيدت فى 14-08-2011 برقم ايداع    462

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : قطعه رقم 13 بلوك 17 

بالمنطقه الصناعيه جنوب الثالثة برج العرب الجديدة - قسم برج العرب

2 - تعديل السم التجارى الي : سعيد محمد علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4663 قيدت فى 

14-08-2011 برقم ايداع    462وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعدل الي : قطعه رقم 13 بلوك 17 بالمنطقه الصناعيه جنوب الثالثة برج العرب الجديدة - قسم برج العرب

3 - تعدل السم التجارى الى :- شركة الشروق للستيراد والتوريدات الصناعية - محمد ابراهيم وشريكته شركة 

سبق قيدها برقم     1588 قيدت فى 17-05-2003 برقم ايداع    168وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى القطعةن 14 بلوك 9 المنطقة الصناعية جنوب الثالثة مدينة 

برج العرب

النشاط

1 - تعدل السم التجارى الى :- شركة الشروق للستيراد والتوريدات الصناعية - محمد ابراهيم وشريكته شركة 

سبق قيدها برقم     1588 قيدت فى 17-05-2003 برقم ايداع    168 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / تصنيع البلستيك

2 - تعدل الي : ايمن محمد عبدالحميد وطارق محمد عبد الحميد وشريكيهما شركة سبق قيدها برقم     3381 

قيدت فى 20-01-2009 برقم ايداع    65 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : 

نقل المواد البترولية اللزمه لخدمه نشاط الشركه

الكيان القانونى

1 - تعدل الي : امان عبدالرحمن الشوربجي وشركاها شركة سبق قيدها برقم     7651 قيدت فى 1994-03-05 

برقم ايداع    158 وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - تعدل الي : ايمن محمد عبدالحميد وطارق محمد عبد الحميد وشريكيهما شركة سبق قيدها برقم     3381 

قيدت فى 20-01-2009 برقم ايداع    65 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7651   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-1994 برقم ايداع    158 الى   تعدل الي : امان عبدالرحمن الشوربجي وشركاها

2 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3381   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2009 برقم ايداع    65 الى   تعدل الي : ايمن محمد عبدالحميد وطارق محمد عبد الحميد 

وشريكيهما

3 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14548   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2022 برقم ايداع    792 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح نادر ماهر محمود 

خضر وشركاه
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الشخاص

1 - على منصور على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3282   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-12 

برقم ايداع   744 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2008  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليكون لى من الشركاء 

الثلثة المتضامنين وهم / على منصور على محمد - عبدالرحمن على منصور على - محمد على منصور على 

منفردين او مجتمعين او الشركاء الربعة المتضامنين مجتمعين ////// وانضام شريكه موصية مذكور بالعقد

2 - وائل عبد النبي باز محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6884   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-11 

برقم ايداع   956 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  تم تخارج ثلثة شركاء موصيين مذكورين بعقد 

الشركة وانضمام ثلثة شركاء موصيين مذكورين بعقد الشركة

3 - عبد المجيد محمد لبيب العلف  شريك متخارج   المقيد برقم قيد    7651   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-1994 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  تخارج الشريك من الشركه بوفاته 

وانضمام اربعة شركاء موصيين مذكورين بالعقد

4 - امان عبدالرحمن محمد الشوربجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7651   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-1994 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  ولها حق الدارة والتوقيع منفردة 

والتعامل مع البنوك وتمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وبيع الصول وكافة التصرفات ولها حق توكيل 

الغير

5 - محمد محمد عبدالحميد السيد  تاجر فرد   المقيد برقم قيد    3381   وتم ايداعه بتاريخ    2009-01-20 

برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  وله حق الدارة فقط دون حق التوقيع .. و انضمام 

شريك موصي مذكور بالعقد

6 - طارق محمد عبد الحميد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3381   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2009 برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  وله حق الدارة والتوقيع مع السيد / 

ايمن محمد عبدالحميد السيد منفردين او مجتمعين

7 - اسلم عبداللطيف ابراهيم خضر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14548   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   792 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  انضمام الشريك الى الشركة

8 - نادر ماهر محمود خضر ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14548   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   792 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  الشريك هوة المديرة المسئول عن 

الشركة وله حق الدارة والتوقيع منفردا باسم الشركة والتعامل مع البنوك والتوقيع لديها باسم الشركة وله ان 

يفوض اى من الشركاء فى كل او بعض ما ذكر
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تجديد افراد

1 - محمد محمد بيرم شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222   قيدت فى   28-05-1997 برقم ايداع    129 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

2 - عبدالستار عبدالهادي سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1809   قيدت فى   27-03-2004 برقم ايداع    

111 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

3 - محمد سعد على عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5424   قيدت فى   14-12-2014 برقم ايداع    

612 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-13

4 - وائل محمد عبد اللطيف عبد ا عتش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4649   قيدت فى   07-08-2011 برقم 

ايداع    441 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

5 - مصطفي محمود عبد العال أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6417   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    267 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

6 - أحمد أبراهيم محمد الصاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6603   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

7 - رضا مسعد مصطفي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2601   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

8 - مبروك عبد الناصر عبد البارى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4221   قيدت فى   2010-06-13 

برقم ايداع    463 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

9 - طاهر ادريس محمد الطرهونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3207   قيدت فى   07-10-2008 برقم ايداع    

632 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-06

10 - احمد فرج رمضان بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5761   قيدت فى   07-06-2016 برقم ايداع    

426 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

11 - أيمن مبروك للمقاولت والتوريدات - أيمن مبروك عبد الجليل بسيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6369   

قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    163 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

12 - فايز سالم عبود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2194   قيدت فى   09-07-2005 برقم ايداع    283 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

13 - اسعد همام سليمان نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2653   قيدت فى   15-05-2007 برقم ايداع    

201 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

14 - محمد جمال ممدوح شتات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5590   قيدت فى   01-10-2015 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

15 - محمود محمد أسماعيل محمود حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6402   قيدت فى   14-03-2017 برقم 

ايداع    234 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

16 - خالد رجب عثمان البسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2410   قيدت فى   04-07-2006 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

17 - ناصر سامي نصيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2491   قيدت فى   31-10-2006 برقم ايداع    372 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

18 - فؤاد سعد عبد الجليل السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3333   قيدت فى   21-12-2008 برقم 

ايداع    825 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-20

19 - سعيد صبحي محمد محمد ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6647   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    627 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

20 - أكرم عادل خليل سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6500   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17
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21 - احمد سيد عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1311   قيدت فى   30-04-2002 برقم ايداع    

149 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

22 - احمد فوزى السيد اسماعيل- فوزى للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6562   قيدت فى   

24-04-2017 برقم ايداع    502 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-23

23 - السيد عبدالنبى عبدالسلم عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6690   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    672 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

24 - خالد سلطان عبد الوهاب مغنم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4371   قيدت فى   14-10-2010 برقم ايداع    

743 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

25 - محمد علي محمد أبراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6113   قيدت فى   13-10-2016 برقم ايداع    

943 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

26 - احمد مصطفي احمد حسن الضوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2597   قيدت فى   19-03-2007 برقم 

ايداع    113 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

27 - عبدالرازق مصباح معفن جويدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4731   قيدت فى   11-12-2011 برقم 

ايداع    646 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

28 - محمد عطية عبد الرحمن الكلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5947   قيدت فى   22-08-2016 برقم 

ايداع    710 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

29 - ماهر سعد عبد المنعم عبد المولى علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4832   قيدت فى   2012-03-29 

برقم ايداع    194 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

30 - عبد ا تيسير محمد احمد البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4864   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    306 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

31 - صافي سالم علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6394   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

220 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

32 - ابو بكر خميس بيده عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2647   قيدت فى   13-05-2007 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

33 - الهام سليمان عفيفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3919   قيدت فى   10-12-2009 برقم ايداع    

969 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

34 - جمال محمد علي أحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6313   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

1254 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

35 - عمار على صالح جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6156   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

36 - رشدية غنيم على غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6314   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

1258 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

37 - زيدان عبد المولى سالم صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4375   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

755 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

38 - زيدان عبد المولى سالم صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4375   قيدت فى   20-10-2010 برقم ايداع    

756 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

39 - مؤسسة مقاولي اسكندرية ACG عبد المقصود علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4392   قيدت فى   

02-11-2010 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-01

40 - فتحية عبد العزيز منصور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5688   قيدت فى   29-02-2016 برقم 

ايداع    137 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27
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تجديد شركات

1 - محمد سعد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3629  قيدت فى  31-05-2009 برقم ايداع   468 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2024  12:00:00ص

2 - شركه خلفاء عبد الفتاح ادريس محمد   شركة سبق قيدها برقم :   2374  قيدت فى  21-05-2006 برقم 

ايداع   165 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2026  12:00:00

ص

3 - نيفين عبد الفتاح ابو راس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2625  قيدت فى  22-04-2007 برقم 

ايداع   160 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2027  12:00:00

ص

4 - البوريدي للتوريدات الصناعيه - محمد حنفي البوريدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1185  قيدت فى  

22-09-2001 برقم ايداع   260 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/09/2026  12:00:00ص

5 - تعدل الي : امان عبدالرحمن الشوربجي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   7651  قيدت فى  

05-03-1994 برقم ايداع   158 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2024  12:00:00ص

6 - خالد محمد محمد على صفار وصالح محمد صالح مرسى وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   367  قيدت 

فى  12-01-1998 برقم ايداع   7 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2023  12:00:00ص

7 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح  مصطفى احمد الدسوقى احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   126  

قيدت فى  02-01-1997 برقم ايداع   2 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

8 - السيد واشرف احمد السيد قطب لتجارة الدوات الصحية والبويات والحدايد ولوازمها   شركة سبق قيدها برقم 

:   6543  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   475 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

9 - فوزى السيد واولده - اليكس اكوا فوود -ALEX AQUAFOOD   شركة سبق قيدها برقم :   6723  

قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   734 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/05/2027  12:00:00ص

10 - الدسوقي الشحات عبدالرازق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2000  قيدت فى  20-11-2004 برقم 

ايداع   517 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2024  12:00:00

ص
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