جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب غرفة السكندرية شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1مروه احمد شحاته محمد شحاته تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6616ورقم قيد  66891محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية ابيس الرابعه الناصريه-بجوار ملعب نادى التحاد من المدخل الثانى-قسم الرمل
 - 2حاتم محمد عبدالخالق الكيلنى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6620ورقم قيد  66892محل رئيسى عن توزيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية  24ش
عزيز باشا كحيل ناصيه ش عبدالحميد الديب باشا لوران  -الدور السادس  -شقه رقم ()1
 - 3مصطفى محمد ابوضيف على (مصطفى ابوضيف لعموم التشطيبات المعماريه) تاجر فرد رأس ماله
 30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6625ورقم قيد  66893محل رئيسى عن عموم
التشطيبات المعماريه ,بجهة محافظة السكندرية ك  19ابو يوسف بحرى  38 -ش عمر بن الخطاب خلف مساكن
الحديد و الصلب  -شقه  -قسم
 - 4ابانوب سعيد حكيم شنوده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6627
ورقم قيد  66894محل رئيسى عن توريد مواد بناء ( ماعدا توريد العماله ) ,بجهة محافظة السكندرية  83ش
الطابيه غيط العنب  -محل  -قسم
 - 5وليد امين محمود عثمان (وليد لصيانه السيارات) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  6628ورقم قيد  66895محل رئيسى عن صيانه سيارات و قطع غيار ,بجهة
محافظة السكندرية محل رقم  80و  81المرحله الثالثه  -مدينه الحرفيين  -المنشيه القديمه  -قسم
 - 6قدرى جاد عبدالله عبدالرحمن (قدرى للعصائر) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  6629ورقم قيد  66896محل رئيسى عن بيع عصير ,بجهة محافظة السكندرية اخر ش الروضه
الخضراء امام قريه الروضه ابو يوسف  -الرضى  -محل -قسم
 - 7السيد محمد جمعه حسن السماحى مؤسسه السماحى لتوزيع اللبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-01برقم ايداع  6630ورقم قيد  66897محل رئيسى عن توزيع البان ,بجهة محافظة
السكندرية عزبه البرنس القبلى بجوار مدرسه الصلح المشتركه  -محل ( )1يمين السلم
 - 8امانى محمد خليل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6633
ورقم قيد  66898محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة السكندرية  274ش جمال
عبدالناصر اعلى محل بانسون للمراتب والشناوى  -الول علوى  -شقه  -قسم
 - 9عمرو نجاح على عبدالحليم محمد صالح (مؤسسه نجاح للتوريدات العامه) تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6634ورقم قيد  66899محل رئيسى عن توريدات عامه
(ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية ش النجاح
خلف المساكن الطبيه  -اسكوت  -شقه  -قسم
 - 10انطونيوس كمال رفيق عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6637ورقم قيد  66900محل رئيسى عن ورشه رخام ,بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط  -ابوالريش
بجوار جامع الفولى  -محل  -قسم
 - 11نعمه شامخ عوض نوح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6639
ورقم قيد  66901محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  28ش  4نجع العرب ملك  /محمد جابر  -شقه بالدور الول
 - 12ادهم جابر غنيم سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  6640ورقم
قيد  66902محل رئيسى عن خردوات وتقديم مشروبات ساخنه ,بجهة محافظة السكندرية  332شارع طريق
الحريه -ملك/حسين محمد -محل-قسم سيدى جابر
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 - 13عصام على محمد ابوعرب (مكتب ابوعرب للتسويق العقارى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  6642ورقم قيد  66903محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى (ما عدا التسويق
اللكترونى) ,بجهة محافظة السكندرية ( )1ش سعد زغلول متفرع من ش  16الملك  -الفلكى  -الول علوى -
مكتب  -قسم
 - 14السيد كمال السيد ابوصقر  -السيد ابوصقر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-01
برقم ايداع  6644ورقم قيد  66904محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية ابيس  - 8/8ملك/
عاطف حسن  -محل  -قسم
 - 15محمد حسين السعيد مرسى سعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6646ورقم قيد  66905محل رئيسى عن تجاره اعلف ,بجهة محافظة السكندرية ش  16الصلح الفلكى -
برج العمده  -محل  -قسم
 - 16احمد محمد احمد محمد رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6648ورقم قيد  66906محل رئيسى عن مخبز وحلوانى ,بجهة محافظة السكندرية  203ش مصطفى كامل
 باكوس  -محل -قسم - 17ابراهيم محمد على حسن الخولى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6650ورقم قيد  66907محل رئيسى عن بيع كاوتش مستعمل ,بجهة محافظة السكندرية  179ش ام
السلطان تقاطع مسجد القبارى  -محل
 - 18احمد محمد صالح عاشور محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6659ورقم قيد  66908محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة السكندرية  119ش عزيز فهمى  -برج
الرحمن ملك  /طارق محمد  -محل  -قسم
 - 19محمد عبدالفتاح ثابت احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 6661
ورقم قيد  66909محل رئيسى عن مكتب مقاولت نقل (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ك20.5طريق  Aمطروح -شارع عمر بن الخطاب -شقه()13
امام السلم -الخامس علوى -قسم العامريه-
 - 20حنان عبد الحميد محمد الدسوقى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 6664ورقم قيد  66910محل رئيسى عن صاله العاب رياضيه(دون العمال القتاليه) ,بجهة محافظة
السكندرية  33شارع جلل الدسوقى-الحضره قبلى-قسم باب شرق
 - 21عبدالباسط عبدالعزيز عبدالباسط مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  6722ورقم قيد  52493رئيسى آخر عن صيانه سيارات و بيع قطع غيار سيارات جديده ,بجهة
محافظة السكندرية ش  20من طريق ام زغيو  -بوابه  - 8البيطاش  -ورشه  -قسم
 - 22محاسن محمد بيومى زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6669
ورقم قيد  66911محل رئيسى عن مكتب رحلت ( ما عدا الرحلت السياحيه) ,بجهة محافظة السكندرية
طريق الطابيه خط رشيد عزبه جون بجوار وحده جون الصحيه  -الرضى  -شقه  -قسم
 - 23اشرف بخيت محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6675
ورقم قيد  66912محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية 1
بشارع المام مالك  -العصافره قبلى  -محل  -قسم
 - 24رانيا محمد السيد سليم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6676ورقم
قيد  66913محل رئيسى عن بيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة السكندرية  7مدينه فيصل بسيدى بشر قبلى
 -محل  -قسم
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 - 25عبد ا نزيه السيد حمد ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6677
ورقم قيد  66914محل رئيسى عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 39
شارع مكه المكرمه-العصافره قبلى-محل-قسم المنتزه
 - 26وليد حامد محمد محمود ( وليد ماركت ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  6683ورقم قيد  66915محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية ش القدس بجوار
مدرسه القدس ميامى الجديده ملك  /طارق محمد  -محل
 - 27عبدالمنعم ابراهيم ابوبكر حسنين تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6685ورقم قيد  66916محل رئيسى عن توريد و تركيب زجاج ,بجهة محافظة السكندرية  7شارع سعد
الجندى ك  17.5ابو يوسف بحرى  -الول  -شقه  -قسم
 - 28سحر سمير محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6691
ورقم قيد  66917محل رئيسى عن مكتب خدمات حكوميه ,بجهة محافظة السكندرية  15امام مدرسه ابن
خلدون بجوار مدرسه عمر مكرم ميدان الساعه  -محل  -قسم
 - 29احمد محمد عبدالغفار عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6692ورقم قيد  66918محل رئيسى عن حظيره مواشى  -تسمين و حلبه ,بجهة محافظة السكندرية قريه
العراق  -مريوط امام الوحده الصحيه بجوار حمدى عبدالجليل  -ملك /محمد عبدالغفار  -مبنى  -قسم
 - 30احمد محمد سيف السلم نجيب جمال الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  6694ورقم قيد  66919محل رئيسى عن تجاره وتوريد اجهزه طبيه ( ماعدا الدويه وتوريد
العماله ) ,بجهة محافظة السكندرية  378طريق الحريه مصطفى كامل  -غرفه رقم  10بكيه  - 3قسم
 - 31محمد على على احمد قادوم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 6695
ورقم قيد  66920محل رئيسى عن صاله جيم ( ماعدا اللعاب القتاليه ) ,بجهة محافظة السكندرية  90ش
القاهره  -سيدى بشر قبلى  -الول ارضى  -شقه
 - 32محمود عوض فوزى البرعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6697ورقم قيد  66921محل رئيسى عن تجاره موبيليات ,بجهة محافظة السكندرية  47ش الظاهر  -قسم
 - 33خالد احمدبهاءالدين عبدالجليل ابوالمجدالقرضاوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  6698ورقم قيد  66922محل رئيسى عن توريدات عموميه و مقاولت (ماعدا
الكمبيوتر و مستلزماته و الملبس العسكريه و توريد العماله) ,بجهة محافظة السكندرية  19ش فيكتور عمانويل -
سموحه ملك  /فؤاد احمد عبدالحليم  -غرفه من الشقه رقم ( - )31قسم
 - 34هاجر محمد كمال الدين محمد زيدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  6707ورقم قيد  66924محل رئيسى عن اداره وتشغيل عربات الطعام الثابته والمتنقله (بعد الحصول
على التراخيص اللزمه ) ,بجهة محافظة السكندرية  19ش فيكتور عمانويل  -سموحه  -ملك  /فؤاد احمد
عبدالحليم  -غرفه من الشقه رقم  31غرفه رقم  - 2قسم
 - 35سعد جمعه احمد بكرى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  6708ورقم
قيد  66925محل رئيسى عن مكتب رحلت ( ما عدا الرحلت السياحيه) ,بجهة محافظة السكندرية المراغى
ارض احمد عثمان خورشيد  -شقه بالدور الول علوى
 - 36عمرو السيد عبدالفتاح خليل شلبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6709ورقم قيد  66926محل رئيسى عن مكتبه (ماعدا تصوير المستندات و دون اعمال الطباعه) ,بجهة
محافظة السكندرية ش  14ش مدرسه رويالتى عزبه اسكوت الراس السوداء  -امام سوبر ماركت فريش  -محل -
قسم
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 - 37مروان محمد حسن عبدالعزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6710ورقم قيد  66927محل رئيسى عن بيع فلتر و معالجه و تنقيه المياه ,بجهة محافظة السكندرية  3ش
مصطفى كامل  -اول اسكوت  -شقه  -قسم
 - 38زيزى رافت سعد محمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6716ورقم قيد  66929محل رئيسى عن بيع زجاج ,بجهة محافظة السكندرية  3ش  303متفرع من 43
تقسيم القضاه  -عماره المدينه كلسيك  -سموحه  -ملك  /نيفين عاطف  -محل  -قسم
 - 39احمد محمد رمضان محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 6720ورقم قيد  66930محل رئيسى عن طباعه رقميه (فيما عدا الملبس العسكريه و اصدار الصحف و
المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه شريطه وجود عقد الجهه المانحه العليا
للنترنت مختومه) (بموافقه امنيه رقم  1595/2397بتاريخ  ,)2022/4/19بجهة محافظة السكندرية  8ش
ابوالمجد من الرصافه  -محل بالدور الرضى  -قسم
 - 40صلح السيد دسوقى السيد حسين تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6730ورقم قيد  62375محل فرعى عن تمت اضافه نشاط /توزيع مواد غذائيه جمله و قطاعى ,بجهة
محافظة السكندرية تم اضافه الفرع الكائن بالعنوان  6 /ريجنسى علم شارع صديقات الكتاب  -مقر ادارى -
العصافره  -المنتزه  -السمندريه
 - 41احمد ابراهيم بسيونى مرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6727ورقم قيد  66931محل رئيسى عن تعبئه ضهاره يدوى ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد مصعب
بن عمير  -الهانوفيل ام زغيو خلف شركه بترول خليج السويس  -ارضى  -قسم
 - 42اسماعيل مصطفى جامع عبدالسميع تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6728ورقم قيد  66932محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة السكندرية ش على ابن ابى طالب من مسجد
الشهداء  -الدرايسه  -محل  -قسم
 - 43محمد حامد عبدالمعطى ابوالخير تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6733ورقم قيد  66933محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية  85ش بوالينو  -محل  -قسم
 - 44حنان فاروق حسين هلل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6737
ورقم قيد  66934محل رئيسى عن قص وتجميل الشعر للرجال ,بجهة محافظة السكندرية ش انس بن مالك
من ش عقل باشا  -سيدى بشر قبلى  -محل  -قسم
 - 45السيد الشافعى عبدربه عبدا ( الشافعى للبلستيك ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  6738ورقم قيد  66935محل رئيسى عن بيع منتجات بلستيك ,بجهة محافظة
السكندرية العامريه الناصريه النجع الشرقى  196ش مسجد التقوى  -محل  -قسم
 - 46محمد عصام محمود السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6740
ورقم قيد  66936محل رئيسى عن فرز مخلفات سائله وصلبه غير خطره(بعد الحصول على التراخيص
اللزمه) ,بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه  -ابيس  -بجوار قهوه حجاج  -قسم
 - 47احمد عبدالستار جمعه احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6741
ورقم قيد  66937محل رئيسى عن تركيب الوميتال وتوريدات عموميه ( ماعدا توريد العماله  -الملبس
العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها ) ,بجهة محافظة السكندرية ابيس السابعه الرئيسيه بجوار نقطه شرطه
الزهراء  -محل
 - 48ماجد عباس مرغنى عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6744
ورقم قيد  66938محل رئيسى عن بيع وتوريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  26ش البرنس ابراهيم
 -قسم
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 - 49طارق علء حميدو صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6745
ورقم قيد  66939محل رئيسى عن مكتب لتوريد المصنوعات الجلديه ,بجهة محافظة السكندرية برج الرضا
عقار  404ش جمال عبدالناصر المندره بحرى شقه بالدور الثالث
 - 50احمد كمال محمد شمس الدين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6748ورقم قيد  66940محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة السكندرية  41ش (  - ) 1007ارض
المعلمين  -سيدى بشر بحرى  -محل  -قسم
 - 51نجوى العربى مهران عثمان تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6754
ورقم قيد  66942محل رئيسى عن بيع ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية 54
تنظيم لفيزون  -بولكلى  -محل
 - 52نهال كمال اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6758
ورقم قيد  66943محل رئيسى عن توريدات عامه (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه
الكمبيوتر و مستلزماتها) و ادوات نظافه ,بجهة محافظة السكندرية  29ش العتى الظاهريه  -محل  -قسم
 - 53عوض صلح عوض موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6760ورقم قيد  66944محل رئيسى عن محمصه ,بجهة محافظة السكندرية  4ش ابن الخطاب  -محطه
مصر  -محل  -قسم
 - 54عاطف عبدالمعطى سيد احمد الصيفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  6766ورقم قيد  66945محل رئيسى عن مصنع ملبس (ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية  10ش انور السادات متفرع من ش قنال المحموديه  -البر القبلى  -ملك /موسى خميس  -محل  -قسم
 - 55محمود احمد عبدالمقصود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6767ورقم قيد  66946محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية عزبه محسن ش نمره ( )7من
ش البساتين  -محل
 - 56خلود صالح عطيه المروانى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 6768
ورقم قيد  66947محل رئيسى عن تجاره سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  82ش جلل الدسوقى  -محل -
قسم
 - 57وليد السيد عبدالمقصود قنديل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6774ورقم قيد  66948محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ش التوحيد خلف مساكن الصينيه  -ام زغيو -
الهانوفيل  -الدور الول  -شقه  -قسم
 - 58ساره علءالدين محمد قنديل عبده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6775ورقم قيد  66949محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه ( ماعدا الدويه ) ,بجهة محافظة السكندرية
 3ش ابن سعاده باكوس  -قسم
 - 59احمد صلح عبدالعزيز شراره تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 6780ورقم قيد  66950محل رئيسى عن بيع فسيخ ورنجه ,بجهة محافظة السكندرية  28ش جمال
عبدالناصر  -فيكتوريا  -محل  -قسم
 - 60عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6845ورقم قيد  61252رئيسى آخر عن تجهيز اللحوم والدواجن ,بجهة محافظة السكندرية  14شارع
عبد الخالق ثروت-لوران قسم الرمل
 - 61عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6845ورقم قيد  61252رئيسى آخر عن تجهيز اللحوم والدواجن ,بجهة محافظة السكندرية محل()3
بنادى26يوليو لضباط القوات المسلحه -ونشاطه/مطعم (مأكولت شعبيه ومشويات)-قسم الرمل-
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 - 62رشا سعيد بخيت حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  6787ورقم
قيد  66951محل رئيسى عن تجاره وبيع وتوزيع مستحضرات التجميل جمله وقطاعى والتصنيع لدى لغير,
بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  268أ شارع زياده-المعموره البلد-شقه-قسم المنتزه
 - 63نادر محمد محمد جاد ا ( نادر جاد ا للخرده ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  6794ورقم قيد  66952محل رئيسى عن خرده ,بجهة محافظة السكندرية ش
الشركه العربيه  -باغوص  -خلف مدرسه فاطمه عنان العداديه بنات  -الوسطانيه  -السيوف شماعه  -ثانى محل
يسار المدخل  -محل بالدور الرضى
 - 64ياسر محمود حماده محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6798
ورقم قيد  66953محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزه (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية ش مسجد السلم  -شارع اوله مطعم النزاوى  -زاويه عبدالقادر  -قسم
 - 65محمد خميس محمد فراج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6801
ورقم قيد  66954محل رئيسى عن بقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية محل رقم  / 12ب السوق التجارى
بقريه مراقيا
 - 66ادور وليم عبدالملك حنين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6802
ورقم قيد  66955محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية  23ش ابوموسى الشعرى  -خورشيد  -شقه -
قسم
 - 67محمد ممدوح محمد السيد بلل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6803ورقم قيد  66956محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه بالعموله ,بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش 16
من ش  14العمومى  -الفلكى  -رابع محل بالعقار المجاور لقهوه شنيطه  -محل  -قسم
 - 68مينا هانى ابراهيم داود خليل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6807
ورقم قيد  66957محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  38شارع رشدى  -ملك  /هانى
ابراهيم  -محل -قسم
 - 69محمد سعد بيومى عبدالمعطى الدكر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6810ورقم قيد  66958محل رئيسى عن خضار وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة السكندرية نجع العراوه ش
الجيش شمال الميدان  -محل  -قسم
 - 70كيرلس جرجس فهمى سليمان جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6812ورقم قيد  66959محل رئيسى عن بيع منظفات ,بجهة محافظة السكندرية  2ش الشهيد البرقوقى
من ش خليل حماده  -محل
 - 71ابرام غطاس منصور غالى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6813
ورقم قيد  66960محل رئيسى عن خدمات محمول ,بجهة محافظة السكندرية ك  20طريق اسكندريه مطروح
بجوار ماركت تاج اعلى فرع امان  -العجمى  -ملك /ساميه ابراهيم  -محل  -قسم
 - 72مايكل مجدى اسكندر القمص كيرلس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6819ورقم قيد  66961محل رئيسى عن عموم توريدات مع الجهات الملزمه بالخصم فى مجال
اللوميتال (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية
ش  21يمين من ش  - 45العصافره قبلى  -شقه بالدور السادس بعد الميزان  -قسم
 - 73سلمى سعد على احمد عبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6821ورقم قيد  66962محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية  1شارع الدكتور مصطفى نظيف  -السيوف -
الرضى  -شقه ( - )1قسم
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 - 74منى يوسف يوسف الشاذلى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6823
ورقم قيد  66963محل رئيسى عن بيع حلويات ,بجهة محافظة السكندرية ش محمد نجيب امام كافيتريا الوسيه
 برج السلم بجوار محل عصير ابوالحسن  -سيدى بشر  -محل  -قسم - 75روؤف منير لمعى ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6824
ورقم قيد  66964محل رئيسى عن بقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية ش مدرسه محمد سعيد  -خورشيد
من ش ( )8بجوار فرن الحاج خميس  -محل  -قسم
 - 76محمد عبدالفتاح احمد مصطفى جاويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6825ورقم قيد  66965محل رئيسى عن بيع دواجن مجمده ,بجهة محافظة السكندرية خلف  41ب
 579سيدى بشر من  22جمال عبدالناصر بجوار مسجد العزيز الغفار سيدى بشر بحرى  -محل ( )1يمين مدخل
العقار
 - 77شعبان عثمان شحاته عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 6827
ورقم قيد  66966محل رئيسى عن مكتب رحلت (ما عدا الرحلت السياحيه) ,بجهة محافظة السكندرية ش
المواسير  -حجر النواتيه  -جانوتى  -ملك /عادل عثمان  -محل  -قسم
 - 78عمرو محروس عبدالجليل حسنين كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6828ورقم قيد  66967محل رئيسى عن توريدات عامه فى مجال مواد التعبئه والتغليف (فيما عدا
توريد العماله والملبس العسكريه واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية 18ش ظيفل متفرع
من ميدان منشا باشا -محل -قسم محرم بك-
 - 79عبدالرحمن عاطف ابراهيم السنوسى عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  6830ورقم قيد  66968محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية نهايه ش  66بعد
تقاطع ش  30خلف شركه ادفينا الراس السوداء  -محل يمين مدخل العقار  -قسم
 - 80عمر حمدى محمد يوسف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6832ورقم قيد  66969محل رئيسى عن سوبرماركت و بقاله ,بجهة محافظة السكندرية محل رقم ()11
بجوار مدخل عقار  12شارع دهان من طيبه  -كامب شيزار  -قسم
 - 81ابراهيم عبدالموجود عبدالواحد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6833ورقم قيد  66970محل رئيسى عن تركيبات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية  13ش ()5
عزبه سكينه الجديده العوايد ملك  /السيد عبدالموجود
 - 82ساره حسن سعيد مصطفى الدويك (صيدليه ساره حسن الدويك) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-06برقم ايداع  6834ورقم قيد  66971محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية
 22ش عمر بن عبدالعزيز من ش  16الملك  -الفلكى  -محل  -قسم
 - 83احمد عبدا شعبان عبدالغنى ابوالروس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  6835ورقم قيد  66972محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه و توريدات (فيما عدا توريد العماله و
الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) و تأجير معدات ثقيله ,بجهة محافظة السكندرية الرابعه
الناصريه  -المدخل الثانى بجوار مخازن فتح ا ش البوابه  -مكتب  -قسم
 - 84امنيه علءالدين عبدالقادر محمود تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 6841ورقم قيد  66973محل رئيسى عن وكيل شحن بحرى و برى (ماعدا شحن طرود البريد وبعد الحصول
على التراخيص اللزمه) ,بجهة محافظة السكندرية  696طريق الحريه  -لوران باكيه رقم ( )v123الثامن  -شقه
( - )806قسم
 - 85محمود صالح محمد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6891
ورقم قيد  6112رئيسى آخر عن توريدات عموميه (ماعدا توريدات الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و
الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية  18ش احمد ابوسليمان خلف مدرسه العاشر  -شقه بالدور الرضى
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 - 86سعيد محمد سعيد النجيلى على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6877ورقم قيد  61499رئيسى آخر عن تحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده والرز باللبن ,بجهة
محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه  /تحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده والرز باللبن وسمته
التجاريه ( الركن )وراس المال ( )10000وعنوانه  3 /ش دكتور عبدالرازق السنهورى من ش جميله بوحريد -
السيوف شماعه  -قسم
 - 87سلوى ابراهيم محمد عبدالمتعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6852ورقم قيد  66974محل رئيسى عن كوافير ,بجهة محافظة السكندرية  57ش تكل بك  -بولكلى  -محل
 قسم - 88محمد محمد حسن يوسف الشرم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6855ورقم قيد  66975محل رئيسى عن توريد المواد الغذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  20ش الجرحاوى
 الفلكى  -الدور الثانى عشر  -شقه - 89ناريمان فاروق السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6856ورقم قيد  66976محل رئيسى عن توريدات مواد دهان ,بجهة محافظة السكندرية  2ش المكس -
الرضى  -شقه ( - )4قسم
 - 90محمد رمضان علوانى خليفه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6857ورقم قيد  66977محل رئيسى عن عموم المقاولت ,بجهة محافظة السكندرية  19ش عبدالحميد
رضوان  -ابويوسف  -الثالث  -شقه  -قسم
 - 91سمر محمد محمود محمد ملش تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6859ورقم قيد  66978محل رئيسى عن توريد و توزيع منتجات العنايه بالسيارات ,بجهة محافظة
السكندرية ش من ش الرضوان بجوار طيور الشهاوى  -الهانوفيل  -شقه  -قسم
 - 92ميلد كامل بولص صليب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6863
ورقم قيد  66979محل رئيسى عن بازار(خردوات) وبقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية  133برج الصفوه
 ارض الفضالى ش  24تقسيم الفضالى سيدى بشر قبلى  -ملك  /يونس عبدالعاطى  -محل - 93احمد محمد متولى معوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6874
ورقم قيد  66980محل رئيسى عن صيانه اجهزه منزليه (ما عدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة
محافظة السكندرية  103ش الروضه  -تعاونيات سموحه  -الرضى  -شقه  -قسم
 - 94صبحى زكى خله جوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6882
ورقم قيد  66981محل رئيسى عن بقاله جافه وعلفه قطاعى ,بجهة محافظة السكندرية  25شارع ابن عزيز
مع بيومى القصبى-باكوس-قسم الرمل
 - 95ابراهيم سعيد ابراهيم السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6883
ورقم قيد  66982محل رئيسى عن قهوه بلدى ,بجهة محافظة السكندرية  6متفرع من ش الجمهوريه امام
مستشفى بدوى  -محل
 - 96كريم ممدوح محمد مبروك تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6889
ورقم قيد  66983محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  9ش على العبادى  -عمارات
الطابيه سيدى بشر  -محل
 - 97مبروكه عباس السيد سلمه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6892ورقم قيد  66984محل رئيسى عن مقاولت مع جهات ملزمه بالخصم و الضافه ,بجهة محافظة
السكندرية  25ش عبدالرازق ابوالخير من احمد عبدالوهاب  -الراس السوداء  -شقه  -قسم
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 - 98ناجى وليم عطا شنوده شكرا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6894ورقم قيد  66985محل رئيسى عن توريدات عموميه مع الجهات الملزمه بالخصم(ماعدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية  329ش ناصيه تقاطع ش جمال
عبدالناصر وش الشهيد حنفى البيض  -العصافره بحرى  -محل  -قسم
 - 99ايمان محمد محمد درويش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6895
ورقم قيد  66986محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه وتجاره خرده ومقاولت نقل ( فيماعدا توريد
العماله  -الملبس العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته  -بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهات
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  8شارع عبيد حسن  -الورديان
 - 100عبدا على خليل محمد ادم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6896ورقم قيد  66987محل رئيسى عن بيع السماك و طهى و شى ,بجهة محافظة السكندرية  83ش
البيطاش الرئيسى امام ش الحنفيه  -محل رقم ( - )1قسم
 - 101ابانوب نعيم نظير ميخائيل تادرس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  6897ورقم قيد  66988محل رئيسى عن توريدات ومقاولت مع الجهات الملزمه بالخصم ( ماعدا
توريد العماله  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته  -الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية  18ش سعد بن ابى
وقاص متفرع من ش  - 30مكتب
 - 102ناصر جميل محمد حسنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6898
ورقم قيد  66989محل رئيسى عن تصنيع ادوات النظافه و البلستيك ,بجهة محافظة السكندرية اخر مساكن
توشكى  -نجع مفتاح امام مصنع الرنجه عبدالقادر  -قسم
 - 103محمد حسنى على على بسيونى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6903ورقم قيد  66990محل رئيسى عن بيع مستلزمات نظافه ,بجهة محافظة السكندرية ش بطل السلم -
ابيس الرابعه الناصريه جوار مخازن فتح ا  -الدور الرضى  -محل  -قسم
 - 104احمد رمضان محمد سيف الدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6906ورقم قيد  66991محل رئيسى عن تجاره و توزيع العاب اطفال ,بجهة محافظة السكندرية  82ش
عمر مكرم تقاطع ش محمد عارف  -السيوف  -شقه بالدور السادس علوى  -قسم
 - 105ميخائيل جابر فرج عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6907
ورقم قيد  66992محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل
البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة السكندرية 15متفرع من ش نور السلم -عزبه علم قبلى الدرايسه -شقه
بالدور الرضى-قسم الدخيله-
 - 106وليد اسامه محمود خميس صادق تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  6910ورقم قيد  66993محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية  4ش الفارس من ش
السيده عائشه امتداد ش عزبه الشامى بناحيه الندلس الجديده  -محل  - 2يسار المدخل  -قسم
 - 107حمدى عباس ابوزيد عبده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 6913
ورقم قيد  66994محل رئيسى عن تجاره خرده ومعادن ,بجهة محافظة السكندرية  3ش ( )11يثرب خلف
التاهيل الفكرى  -السيوف  -ملك  /هشام مصطفى  -محل
 - 108علء النقراشى عبدالعال احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6914ورقم قيد  66995محل رئيسى عن بيع خبز حواوشى (دون الخبز ) ,بجهة محافظة السكندرية  26ش
اسماعيل صبرى  -محل  -قسم
 - 109عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن احمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  6921ورقم قيد  66996محل رئيسى عن بيع سجائر جمله ,بجهة محافظة السكندرية 14ش ابن يوسف
متفرع من ابن الخطاب -محل -قسم محرم بك-
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 - 110مصطفى ابراهيم على محمود على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6998ورقم قيد  28662رئيسى آخر عن بيع و توريد ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية ش
عيد مبروك امام مسجد ابوبكر الصديق عزبه علم بحرى  -الهانوفيل  -قسم
 - 111ياسر محمود احمد محمود حامد تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6987ورقم قيد  50124رئيسى آخر عن تحضير وبيع ماكولت ,بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى
اخر بالعنوان  18 /شارع اسماعيل سرهنك  -لوران  -الرمل  -والنشاط  /تحضير وبيع ماكولت  -وراس ماله
( )1000جنيها  -وبدايه النشاط 2022/3/15 /
 - 112شيماء السيد زكى عثمان عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6930ورقم قيد  66997محل رئيسى عن بيوتى سنتر ( ماعدا العمليات الجراحيه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  729طريق الحريه فيكتوريا  -محل
 - 113هشام صلح راشد محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6931
ورقم قيد  66998محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  34ش السلم الفلكى  -قسم
 - 114محمد نعيم عوض الغنيمى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6932
ورقم قيد  66999محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة السكندرية ش  7ملهى بكار متفرع من
المراغى الجديده  -محل  -قسم
 - 115عمر السيد عباس على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6935
ورقم قيد  67000محل رئيسى عن بيع ملبس (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية ش
اكتوبر  -شاطئ النخيل ش  27بين  4/2ملك  /على السيد عباس  -محل  -قسم
 - 116امل على زكريا حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6936
ورقم قيد  67001محل رئيسى عن تصنيع حلويات (طحينه و حلوه طحينيه) ,بجهة محافظة السكندرية
المستعمره ش شركه الكهرباء الكيلو  - 24محل  -قسم
 - 117محمد فتحى عبدالغنى لطيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6938ورقم قيد  67002محل رئيسى عن توريدات عموميه مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه فقط (
ماعدا توريد العماله  -الملبس العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش الزهور
من ش  / 16الملك الفلكى  -الخامس  -شقه
 - 118ضى السلم محمد رمضان على تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6940ورقم قيد  67003محل رئيسى عن دعايه و تسويق (فيماعدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب
الدينيه و المصاحف و النترنت و بعد الحصول على التراخيص اللزمه) بموافقه امنيه رقم  1590/2392بتاريخ
 ,2022/4/19بجهة محافظة السكندرية ش من طريق اسكندريه مطروح قبلى مسجد الصفا امام البان جادو -
الهانوفيل  -الدرايسه  -الثالث  -شقه  -قسم
 - 119عبدالرحمن محمود الضوى على عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  6944ورقم قيد  67005محل رئيسى عن بيع فلتر مياه ,بجهة محافظة السكندرية ش المنشاوى
مع ش نقطه الساحل بالبيطاش ملك  /احمد حسن محمد  -محل  -قسم
 - 120اسلم قرشى قاسم حامد تاجر فرد رأس ماله  90,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6945
ورقم قيد  67006محل رئيسى عن صاله العاب رياضيه (جيم) ماعدا اللعاب القتاليه ,بجهة محافظة
السكندرية  50ش مرتضى باشا  -صفر امام سوبر ماركت الراعى  -ميزان الدور الول علوى الوحده رقم (- )3
قسم
 - 121كيرلس وصفى حليم عبدالسيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6947ورقم قيد  67007محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية ش  20من ش 16
الصلح عزبه الفلكى  -قسم
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 - 122محمد محمود حسن على تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6948
ورقم قيد  67008محل رئيسى عن تنظيف وغسيل فرش السيارات ,بجهة محافظة السكندرية  127ش المان
ملك  /السيد محمد عبدالعال  -يسار المدخل  -محل رقم ()4
 - 123مشيره احمد محمد العمراوى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6949ورقم قيد  67009محل رئيسى عن استشارات هندسيه ,بجهة محافظة السكندرية  60ش عبدالعزيز
فهمى ستانلى  -غرفه ( مكتب ) -قسم
 - 124احمد محمد محمد مصطفى رمضان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6950ورقم قيد  67010محل رئيسى عن تجهيز و طهى و بيع المأكولت ,بجهة محافظة السكندرية  46ش
القاضى النعمان  -فيكتوريا  -محل  -قسم
 - 125وسام محمد محمد احمد نجم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6956ورقم قيد  67011محل رئيسى عن عصائر ومثلجات ,بجهة محافظة السكندرية  ( 6أ ) تنظيم ش
السماعيليه مع ش فريد بك ملك  /نجلء احمد  -محل
 - 126اسلم الدهم سالم السيد  ( -الدهم للمقاولت العموميه ) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  6957ورقم قيد  67012محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة
السكندرية  5ش مسجد النصار من ش  606سيدى بشر قبلى  -شقه  -قسم
 - 127محمد سيد فولى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6958
ورقم قيد  67013محل رئيسى عن توريدات عموميه (ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية ش صلح الدين الجللى متفرع من ش المعهد الدينى امام عطاره البلد محل
رقم ( - )3قسم
 - 128عاطف عبدالمجيد عبدالواحد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6959ورقم قيد  67014محل رئيسى عن حظيره مواشى وتسمين وحلبه ,بجهة محافظة السكندرية
ارض الحسينيه  -ابيس  -حظيره
 - 129محمد السيد محمد السيد حمدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6965ورقم قيد  67015محل رئيسى عن مصنع حفر بالليزر على المصنوعات الجلديه (فيما عدا اصدار
الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و الملبس العسكريه و النترنت بعد الحصول على التراخيص
اللزمه) بموافقه امنيه رقم  2033/2792بتاريخ  ,2022/5/13بجهة محافظة السكندرية شارع اساكل الغلل -
امام باب ( )18منطقه الجمرك  -قسم
 - 130محمد عباس ابراهيم موسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6966ورقم قيد  67016محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريد المعدات واللت الثقيله والتوريدات
العموميه (فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش 25
البحريه طوسون  -الثانى علوى  -شقه  -قسم
 - 131محمد صلح ابراهيم حسن النعناعى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6967ورقم قيد  67017محل رئيسى عن عن نشاط مصنع حفر بالليزر على المصنوعات الجلديه ( فيما
عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت ) بعد الحصول على
التراخيص اللزمه  -موافقه امنيه رقم  2034/2793بتاريخ  ,2022/5/13بجهة محافظة السكندرية ش اساكل
الغلل امام باب  18منطقه الجمرك
 - 132السعيد اشرف عفيفى عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 6973ورقم قيد  67018محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين وحلبه ,بجهة محافظة السكندرية بنجر
السكر  -قريه مصطفى اسماعيل  -نجع عبدالغنى عطا  -قسم
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 - 133ايمن رمضان لطفى زهره (زهره لتجاره الدوات الصحيه) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  6974ورقم قيد  67019محل رئيسى عن بيع ادوات صحيه ,بجهة محافظة
السكندرية  8ش مسجد التضامن  -سيدى بشر  -الدور الرضى  -محل قسم
 - 134عمر مصطفى حسنى عبدالحميد حبيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6979ورقم قيد  67020محل رئيسى عن مقاولت عموميه و توكيلت تجاريه و تصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  12ش بدرالدين  -سابا باشا  -الميزان  -شقه ( - )2قسم
 - 135ساره محمد سعد محارب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6981
ورقم قيد  67021محل رئيسى عن حظيره مواشى (تسمين و حلبه) ,بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر -
قريه ( - )7نجع ابراهيم الهوارى  -قسم
 - 136سمير عبدالكريم عبدالعزيز ابوصيام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6988ورقم قيد  67022محل رئيسى عن حظيره مواشى (تسمين وحلبه) ,بجهة محافظة السكندرية
بنجر السكر قريه()7نجع ابوصيام ملك/سعيد عبدالكريم -قسم العامريه-
 - 137عبدالهادى رمزى مرزوق ابوسعده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6991ورقم قيد  67023محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية  14ش د  /حلمى بهجت
بدوى  -البراهيميه  -محل
 - 138محمد عبد المنعم السيد عبد العال صديق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6992ورقم قيد  67024محل رئيسى عن تجاره الخشاب ,بجهة محافظة السكندرية  15ش الدكتور/
محمد صفوت  -محل  -قسم
 - 139فاطمه عطيه محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6994
ورقم قيد  67025محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة السكندرية عزبه الصفيح  -الظاهريه  -محل -
قسم
 - 140امل ابراهيم متولى عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6995
ورقم قيد  67026محل رئيسى عن بيع سيراميك ,بجهة محافظة السكندرية خورشيد عزبه زغلول بجوار
شركه ليسيكو ملك/السيد رمضان -محل -قسم المنتزه-
 - 141متى يوحنا يوسف عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7044ورقم قيد  63110رئيسى آخر عن مصنع لنتاج ادوات كهربائيه من البلستيك بدون اجزاء كهربائيه,
بجهة محافظة السكندرية الوحده رقم ( )77بالمنطقه الصناعيه بمجمع مرغم  - 2قسم
 - 142ابانوب عادل داود اسكندر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7011
ورقم قيد  67028محل رئيسى عن مكتب تشطيبات ,بجهة محافظة السكندرية  9ش الندلس  -السيوف
شماعه  -الرابع  -شقه  -قسم
 - 143احلم على عبداللطيف السمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7016ورقم قيد  67029محل رئيسى عن ورشه ملبس (تشطيب و تصليح) ,بجهة محافظة السكندرية ش
مسجد عباد الرحمن من الرض العليا  -الزوايده  -من ش قهوه خميس السوهاجى  -بالدور الرضى  -شقه  -قسم
 - 144حنان محمود ابوبكر محمود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7018
ورقم قيد  67030محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية ام زغيو ش قبل شركه الهرام مباشره امام بوابه شركه
الهرام البيطاش بوابه  - 8ملك  /محمد كامل -قسم
 - 145وليد حموده حموده محمد على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7021ورقم قيد  67031محل رئيسى عن ميكانيكى سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  9ش الزمرد متفرع
من ش الجواهر  -الحضره القبليه  -محل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 146باستيان نعيم نبيه فايق لوقا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7023
ورقم قيد  67032محل رئيسى عن توزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  29ش القبال  -السادس
علوى  -غرفه من شقه
 - 147محمد رمضان حسن محمد خميس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  7028ورقم قيد  67033محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية شارع رياض
محروس الكيلو  22الصحراوى  -خلف كهرباء الريف  -مكتب  -قسم
 - 148سعيد محمد دياب عبدالرحمن عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  7030ورقم قيد  67034محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( ماعدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  ,) 6بجهة محافظة السكندرية  1ش الربيع  -اخر ش المعهد الدينى العصافره قبلى  -مكتب
 - 149محمود عبدالله تونى احمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7031ورقم قيد  67035محل رئيسى عن مخبز افرنجى ,بجهة محافظة السكندرية  452ش سوق رشدى -
رشدى  -محل  -قسم
 - 150رجب سعد عبدالسلم داود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7035
ورقم قيد  67036محل رئيسى عن توريد وتركيب جبسنبورد مع الجهات ( ماعدا توريد العماله ) ,بجهة
محافظة السكندرية امام فرن ابواليزيد ابيس  2ملك  /سعد عبدالسلم  -محل  -قسم
 - 151امير محمد حسين محمود حماده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7051ورقم قيد  67038محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه
و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية  41ش  6اكتوبر  -المدخل الرئيسى قبل البوابه  -ك
 - 21شاطئ النخيل  -مكتب ادارى  -قسم
 - 152محمد على محمد ابوعجله تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 7054
ورقم قيد  67039محل رئيسى عن حظيره مواشى تسمين وحلبه ,بجهة محافظة السكندرية ك  53الطريق
الصحراوى  -قريه الجلء مريوط  -قسم العامريه
 - 153حسن رامى راف ا عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7058ورقم قيد  67040محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش الصفوه متفرع من ش الجمهوريه ملك  /رامى راف  -محل  -قسم
 - 154محمد عبدالمنعم السيد عبدالعال صديق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7118ورقم قيد  67024رئيسى آخر عن كافتريا ,بجهة محافظة السكندرية الطريق الدائرى امام
مدرسه المصريه المريكيه-ابيس العاشره -جزء - 1محل -قسم محرم بك
 - 155محمد عبدالمنعم السيد عبدالعال صديق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7118ورقم قيد  67024رئيسى آخر عن كافتريا ,بجهة محافظة السكندرية  15ش الدكتور /محمد
صفوت  -محل-ونشاطه/تجاره الخشاب-وتاريخ افتتاح المحل فى  - 2022/6/8قسم
 - 156فاطمه عطيه محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7068
ورقم قيد  67025رئيسى آخر عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر عنوانه/امام ش77حجر النواتيه
وحاليا2ش الجميل -محل4قسم الرمل -نشاطه/مكتب رحلت -رأس ماله/عشره الف جنيها لغير -بدايه نشاطه/25
/5
 - 157وليد احمد عبدالوهاب موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7066ورقم قيد  67041محل رئيسى عن تجاره وتوريد الملبس (ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش فجر السلم من ش 16الفلكى  -قسم
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 - 158رجاء فتحى اسماعيل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  1,500.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7079ورقم قيد  67042محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة السكندرية امام  6ابراهيم العطار -
زيزينيا  -محل
 - 159احمد هللى محمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7082
ورقم قيد  67043محل رئيسى عن مقاولت عموميه و اعمال عزل ,بجهة محافظة السكندرية  1ش سامى
البارودى  -قسم
 - 160محمد احمد على محمد الروبى ( الروبى لتجاره المواد الغذائيه جمله وقطاعى ) تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  7083ورقم قيد  67044محل رئيسى عن تجاره المواد
الغذائيه جمله وقطاعى ,بجهة محافظة السكندرية ش عيد مبروك  -العجمى خلف جامع القويرى  -الهانوفيل -
محل
 - 161حسن علم رضوان احمد  -حسن علم للتوريدات البحريه تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  7091ورقم قيد  67046محل رئيسى عن توريدات بحريه(فيما عدا مدينتى دهب
وشرم الشيخ) ,بجهة محافظة السكندرية  16تنظيم حاره سيدى للو و  16لوكاله الخضار  -الميزان الثانى -
مكتب ادارى رقم  - 5قسم
 - 162احمد فواز احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7092
ورقم قيد  67047محل رئيسى عن خدمات النقل (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى و الدولى) و الخدمات الجمركيه (ما عدا التخليص الجمركى) ,بجهة محافظة السكندرية المبنى
الدارى رقم  2ابوالعباس المرسى  -مكتب ( - )209قسم
 - 163عبدالجبار حسن عبدالعلى حسن ( عصائر حسن ) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  7093ورقم قيد  67048محل رئيسى عن محل عام لتحضير وتقديم العصائر
والمرطبات ماعدا عصير القصب ,بجهة محافظة السكندرية ش الدكتور محمد السيد طنطاوى  -سموحه ابراج
الفردوس  -محل
 - 164محمد على محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7094
ورقم قيد  67049محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد التوحيد الدخيله
امام المسجد  -ملك /مصطفى سعد الدين  -محل  -قسم
 - 165اسلم اشرف محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7095
ورقم قيد  67050محل رئيسى عن تصنيع ملبس (ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية شقه
بالدور الثانى من ش الكومى امام مطعم الصالحين  -قسم
 - 166عمرو محمد عبدالسميع حسين عمرو تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7097ورقم قيد  67051محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية ش الحسينيات
الجديد  -ابيس الثانيه طريق الحسينيه جزء ( )5ملك  /عبدا خالد  -مزرعه
 - 167احمد محمد صلح ابوالفتوح عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7100ورقم قيد  67052محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية نجع حبون
الهواريه  -العامريه ثان  -قسم
 - 168على محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7104
ورقم قيد  67053محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ش السلك  -عزبه سكينه  -العوايد  -ملك /محمد السيد
عبدالرحمن  -محل  -قسم
 - 169علء عبداللطيف شعبان عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  7105ورقم قيد  67054محل رئيسى عن مكتب تركيب مصاعد ,بجهة محافظة السكندرية  11ش
الروضه الخضراء ابويوسف  -ارضى  -شقه  -قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 170رشا محمود عبدالرؤوف محمود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7106ورقم قيد  67055محل رئيسى عن بيع فراخ ,بجهة محافظة السكندرية  26ش دنا القبلى  -محطه
غبر  -محلين
 - 171امير بشاى عجيب بشاى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 7109
ورقم قيد  67056محل رئيسى عن خردوات وسجائر ومعسل ,بجهة محافظة السكندرية  11ش محمود حسن
فهمى وناصيه جلل الرومى البراهيميه  -محل رقم ()2
 - 172محمد حسن غريب محمد مشرف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7110ورقم قيد  67057محل رئيسى عن مزرعه مواشى (تسمين وحلبه) ,بجهة محافظة السكندرية عزبه
محسن الصغيره رقم()12بجوارمسجد ابوبكر الصديق -مزرعه -قسم المنتزه-
 - 173حسن محمد محمد عبدالواحد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7111ورقم قيد  67058محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  59ك  18ابويوسف
البحرى  -ش الكواتيه امام فيل سالم عيد  -مكتب بالدور الرضى  -قسم
 - 174السيد محمد السيد على الشناوى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 7121ورقم قيد  67059محل رئيسى عن ورشه اصلح الطلمبات ورشاشات ,بجهة محافظة السكندرية
عزبه الورشه بجوار ارض المخازن -محل -القسم
 - 175محمد حسين عبد الهادي حسين تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7144ورقم قيد  7691رئيسى آخر عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر
بالعنوان  104 /شارع سيف اليزل  -الورديان  -مينا البصل  -ونشاطه  /تجاره مواد غذائيه  -واس ماله ()1000
جنيها
 - 176ياسر ابراهيم عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7193ورقم قيد  20000رئيسى آخر عن سوبر ماركت لبيع المواد الغذائيه جمله وتسويق مستلزمات
الطاقه المتجدده ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  1338طريق اسكندريه مطروح بوابه  8امام كنيسه الملك
ميخائيل اول محل على اليمين-محل رقم -15قسم الدخيله
 - 177ياسر ابراهيم عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7193ورقم قيد  20000رئيسى آخر عن سوبر ماركت لبيع المواد الغذائيه جمله وتسويق مستلزمات
الطاقه المتجدده ,بجهة محافظة السكندرية محل رقم  2بالبوابه  8خلف مسجد الطلخاوى بالعقار رقم - 1431
ونشاطه/بقاله عامه وجزاره بلدى وفول وفلفل وسندوتشات وتحضير منتجات البان ومشروبات ساخنه وبيع مواد
غذائيه جمله-قسم الدخيله
 - 222محمد احمد لبيب احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7231
ورقم قيد  67104محل رئيسى عن بيع مكملت غذائيه ( ماعدا الدويه ) ,بجهة محافظة السكندرية بارتيشن
بمول سيتى ليت  -السيوف  -الرضى
 - 178محمود عبدالنبى عدلن ادريس تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7190ورقم قيد  40954رئيسى آخر عن استيراد (ما عدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه  )6و
تصدير و توكيلت تجاريه ,بجهة محافظة السكندرية  24ش مسجد مكه خلف ش بورسعيد  -السيوف شماعه -
نص الميزان بالطابق يمين السلم  -قسم
 - 179على محمد على حسن عبده تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7122ورقم قيد  67060محل رئيسى عن توريد محركات بحريه ,بجهة محافظة السكندرية  40ش راس
التين  -الدور الدارى  -شقه ( - )1قسم
 - 180سماح شوقى محمود ابراهيم فايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7124ورقم قيد  67061محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية عزبه محسن العوايد امتداد ش البساتين ملك  /حيدر محمد  -الدور الرضى  -شقه  -قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 181السيد احمد على خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7125
ورقم قيد  67062محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش محسن عثمان  -عزبه محسن الكبيره نمره  - 9العوايد ملك  /سوميه عبدالسلم  -شقه بالدور
الرضى
 - 182محمد محمد رجب شعبان رجب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7127ورقم قيد  67063محل رئيسى عن بيع قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة السكندرية  21ش
فاروق عبدالوهاب  -سيدى بشر  -محل  -قسم
 - 183رضا سعيد عوض الجدوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7132ورقم قيد  67065محل رئيسى عن بيع احذيه ,بجهة محافظة السكندرية  178بشارع القاهره بسيدى
قبلى  -محل ()3
 - 184اسلم مدحت عاطف عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7137ورقم قيد  67066محل رئيسى عن توريد اخشاب و المسطحات ,بجهة محافظة السكندرية ش
سمرمون عماره ملك رمضان فرج صالح  -البيطاش  -الحادى عشر  -شقه  -قسم
 - 185على ابوالخير احمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7139
ورقم قيد  67067محل رئيسى عن حظيره مواشى ( تسمين وحلبه ) ,بجهة محافظة السكندرية قريه بهيج -
برج العرب القديمه  -بجوار علم سلطان  -قسم
 - 186سعد بشير كامل رمضان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7145
ورقم قيد  67068محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية ش ( 6ش مسجد على بن ابى طالب) متفرع من نمره ( )8العمومى محسن الكبرى ملك /سعد محمد -
قسم
 - 187محمود محمود حنفى محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7146ورقم قيد  67069محل رئيسى عن توريد كافه مايصنع من عجين ( مخبوزات )(دون الخبز) ,بجهة
محافظة السكندرية  50ش ابن عائشه متفرع من ش ابن ملعب الحضره القبليه  -الدور الرضى  -محل  -قسم
 - 188طارق على مفرح منصور تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7148
ورقم قيد  67070محل رئيسى عن بيع الدوات المنزليه ,بجهة محافظة السكندرية  4ش مسجد سيدى قطب -
سيدى بشر  -ارض سليم اسكندر  -محل رقم ()1
 - 189ساره عادل عبدالحليم محمد الغرابلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7149ورقم قيد  67071محل رئيسى عن مصنع ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية العماروه الكبرى بجوار جمعه الحداد  -شقه  -قسم
 - 190محمد محمود حنفى محمود حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7150ورقم قيد  67072محل رئيسى عن مكتب رحلت(بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل الداخلى) ,بجهة محافظة السكندرية عبد القادر قبلى السكه الحديد خلف فرن حجازى-عبد القادر-غرفه من
داخل شقه-قسم العامريه
 - 191مريم عاطف داود فهمى عبدالملك تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7153ورقم قيد  67073محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السكندرية ش الكرنك من
ش جميله بوحريد  -السيوف  -برج رويال بالس  -شقه ( - )101قسم
 - 192عزيزه محمد عبد العزيز ابو نار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7154ورقم قيد  67074محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  46ش  18سيدى بشر
بحرى  -محل  -قسم
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 - 193باشر بهجت محمد محمد الفحام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7155ورقم قيد  67075محل رئيسى عن كافيه لتقديم واعداد المشروبات الجاهزه ,بجهة محافظة السكندرية
شارع مسجد التوحيد من شارع السلم  -الهانوفيل  -قسم
 - 194مارين فهيم معوض رزق عيسى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7158ورقم قيد  67076محل رئيسى عن توزيع حلويات جمله الجمله ,بجهة محافظة السكندرية  9ش
الجوهرى الصبيحيه  -محل  -قسم
 - 195محمود محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7159ورقم قيد  67077محل رئيسى عن ورشه تقطيع الوميتال لحساب الغير ,بجهة محافظة
السكندرية  39ش سيف سيدى بشر قبلى  -محل
 - 196حمزه عبدالجليل عبدالرحمن نصير تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7160ورقم قيد  67078محل رئيسى عن قطع غيار و اكسسوارات معدات ثقيله ,بجهة محافظة
السكندرية ك  32طريق الصحراوى بجوار مدرسه مرايف قبل شركه فاركو  -محل  -قسم
 - 197جيهان احمد سلمه محمدالشريف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7163ورقم قيد  67079محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية  10ش  2عزبه عبدالمنعم
رياض  -الدور الرضى  -محل  -قسم
 - 198حسام الدين محمد مختار محمد عبدا (مختار للتوريدات) تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  7164ورقم قيد  67080محل رئيسى عن مقر ادارى لتوريد و بيع دواجن مذبوحه
و مجمده و مشتقاتها و لحوم مذبوحه و مجمده و مشتقاتها و السماك الطازجه و مجمده و مشتقاتها و معلبات
غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية خلف  5شارع احمد قمحه  -كامب شيزار  -السادس  -شقه  -قسم
 - 199محمد حافظ ذكى حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7165ورقم قيد  67081محل رئيسى عن توريد زيوت سيارات ,بجهة محافظة السكندرية ش القاعده امام
فيل رقم  - 17البيطاش  -محل  -قسم
 - 200حماده ابوالمجد على اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7166ورقم قيد  67082محل رئيسى عن بيع قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة السكندرية محل باخر
ش ورشه البلط الهانوفيل  -محل
 - 201محمد جمال رجب رمضان ( مكتب رحلت محمد جمال رجب ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-13برقم ايداع  7170ورقم قيد  67083محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية الدخيله الجبل خلف
شارع فرن ابوضاحى ملك  /ياسر جمال  -شقه
 - 202احمد على سيد سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7171
ورقم قيد  67084محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية ك  17.5ابويوسف قبلى
بشارع اسكندريه مطروح ابراج دريم بجوار بنزينه اوليبيا ( برج ب ) محل  - 4قسم
 - 203اسراء اسماعيل حسن عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  7174ورقم قيد  67085محل رئيسى عن توريد ادوات كهربائيه واضاءه ,بجهة محافظة السكندرية 5
ش مبارك المعموه البلد  -الرضى  -شقه -قسم
 - 204نهى سعد نصر محمد السيد (سعد للزيوت المعدنيه ) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  7182ورقم قيد  67086محل رئيسى عن بيع ورقيات وزيوت معدنيه ومنظفات,
بجهة محافظة السكندرية ش مسجد دار السلم من ش شاطىء السلم  -ابويوسف ك  19.5ملك  /سميره على -
محل
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 - 205ياسر ابراهيم على السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 7184
ورقم قيد  67087محل رئيسى عن اصلح سيارات ,بجهة محافظة السكندرية امام نقطه المكس ملك  /طلعت
سيد  -محل  -قسم
 - 206احمد محمد مصطفى حسن عيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7185ورقم قيد  67088محل رئيسى عن بيع زجاج ,بجهة محافظة السكندرية  3ش بن عائشه  -الحضره
القبليه  -محل  -قسم
 - 207ابتسام فاروق الفى الكسان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7195
ورقم قيد  67089محل رئيسى عن بيع اقمشه ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  10بشارع اسنا-العصافره
قبلى-محل-قسم المنتزه
 - 208محمد عبد العظيم السيد صادق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7201ورقم قيد  67090محل رئيسى عن مكتب توزيع ملبس جاهزه (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة
محافظة السكندرية  45شارع شركه الكتان الراس السوداء  -شقه بالدور الرضى  -قسم
 - 209محمد السيد محمد امين بدوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7208ورقم قيد  67091محل رئيسى عن كماليات سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  30ش ابن رشيد
عزبه سعد  -محل
 - 210عادل حبيب توفيق انيس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7209
ورقم قيد  67092محل رئيسى عن بيع مصوغات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من مصلحه الدمغه
والموازين والمصوغات ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الشرقاوى  -محل  -قسم
 - 211هبه على اسماعيل على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7210
ورقم قيد  67093محل رئيسى عن استيراد و تصدير (ماعدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه ,)6
بجهة محافظة السكندرية  18ش السجينى  -الرابعه الناصريه المدخل الول خلف مدرسه اللغات  -الول علوى -
شقه  -قسم
 - 212محمد السيد عبدالعزيز طلبه مسعود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7211ورقم قيد  67094محل رئيسى عن خدمه ليموزين  -وسيط (ما عدا محافظتى شمال و جنوب
سيناء) ,بجهة محافظة السكندرية  25مول الملكه و المير  -ش جميله بوحريد من ش صلح الدين  -السيوف -
قسم
 - 213يوسف فتح ا ابوبكر صالح تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7212ورقم قيد  67095محل رئيسى عن اشغال بحريه و توريدات بحريه (فيماعدا مدينتى دهب و شرم
الشيخ )و نقل بضائع (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ) و
شراء مخلفات السفن و مقاولت شياله (دون العماله)و خدمات بيئيه (اعمال نظافه فقط ) و بيع و شراء كنسات
الحبوب و اعمال نظافه و توريدات عموميه بذات النشاط (ماعدا توريد الملبس العسكريه و توريد العماله و
الكمبيوتر و مستلزماته) ,بجهة محافظة السكندرية بجوار سمرمون نهايه البيطاش الرئيسى  -مكتب  -قسم
 - 214عبدالرحمن السيد انور عبدالقوى حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  7213ورقم قيد  67096محل رئيسى عن بازار (حلويات) و محمصه و مياه غازيه ,بجهة محافظة
السكندرية شارع الرحامنه العمومى امام محطه الصلح  -ابراج السرايا  -ملك /عماد على حسن  -محل  -قسم
 - 215ابو دهب محمود فراج بهنساوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7217ورقم قيد  67097محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من
المجموعه  ,) 6بجهة محافظة السكندرية  9بشارع النهضه من ش بورسعيد ابوقير  -الرضى  -محل  2شمال
مدخل العقار  -قسم
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 - 216رومانى جادا صدقى بشاى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7219ورقم قيد  67098محل رئيسى عن بيع اقمشه ,بجهة محافظة السكندرية  16ش اسنا العصافره قبلى -
محل
 - 217رانيا محمد سعد النشار تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7223
ورقم قيد  67099محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه ( ماعدا الدويه ) ,بجهة محافظة السكندرية ش 10
من ش عشرين  -الثانى علوى  -شقه نموذج (  - ) 1قسم
 - 218ايهاب احمد عبدالعليم عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7224ورقم قيد  67100محل رئيسى عن توريد وتركيب وصيانه نباتات الزينه لند سكيب ومكافحه
الحشرات والقوارض ,بجهة محافظة السكندرية ش ابو شادى بجوار فيل الصفا  -شقه بالدور التاسع
 - 219عبدالرحمن محمد موسى احمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7226ورقم قيد  67101محل رئيسى عن اعمال المساحه الرضيه و البحريه(فيما عدا مدينتى دهب وشرم
الشيخ) ,بجهة محافظة السكندرية  83ش  56تقاطع ش  - 52ميامى  -شقه بالدور الخامس  -قسم
 - 220محمد حسن سعد الضوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7229
ورقم قيد  67102محل رئيسى عن مكتبه (ماعدا تصوير المستندات و دون اعمال الطباعه) ,بجهة محافظة
السكندرية ش الروضه الخضراء برج السراء ابويوسف  -امام سوبر ماركت صقر  -محل  -قسم
 - 221محمود فخرى رمضان عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7230ورقم قيد  67103محل رئيسى عن عطاره وعلفه واعشاب طبيه ,بجهة محافظة السكندرية ش 16
الجديد المستشارين  -طوسون  -ملك  /هاشم عبدالعاطى  -محل  -قسم
 - 223حنفى حمدى حنفى حسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7234ورقم قيد  67105محل رئيسى عن بيع مشغولت ذهبيه (بعد الحصول على الموافقات اللزمه من
مصلحه الدمغه و الموازين و المصوغات) ,بجهة محافظة السكندرية نجع  6اكتوبر الشارع العمومى  -عزبه
محسن الكبرى  -محل  -قسم
 - 224حماده يوسف ابراهيم يوسف تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7238ورقم قيد  67106محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه متكامله ,بجهة محافظة السكندرية غرفه
رقم  5فى الدور الول علوى فى  51طريق الحريه شارع فؤاد برج الثغر  -قسم
 - 225امل سامح فاضل على محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7239ورقم قيد  67107محل رئيسى عن توريدات عامه ( فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه
واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية 14ش عزبه حسن منصور -ابوسليمان -شقه -قسم
الرمل-
 - 226كريم محمد محمود عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7242
ورقم قيد  67108محل رئيسى عن صيانه اجهزه اليكترونيه (تليفزيونات وكاسيت) ,بجهة محافظة السكندرية
 5ش عمرو بن العاص من ش التحرير  -العصافره قبلى -محل يسار  -قسم
 - 227سعد اسماعيل محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7243
ورقم قيد  67109محل رئيسى عن منظفات ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الحاج سالم فيكتوريا درباله -
بجوار شعراوى الحلق  -محل  -قسم
 - 228احمد طلعت شعبان ابراهيم طعيمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 7244ورقم قيد  67110محل رئيسى عن توريد اجهزه الكترونيه ( ماعدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ),
بجهة محافظة السكندرية نهايه ش  57متفرع من ش خالد بن الوليد عماره القبطان  -الدور الول علوى يمين
السلم  -غرفه مطله على الشارع  -قسم
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 - 229باسم كرم سامى ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 7245
ورقم قيد  67111محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه وكهربائيه ومفروشات ,بجهة محافظة السكندرية 11
شارع محمد محمد الفحام-البراهيميه-محل-قسم باب شرق
 - 230محمد صلح الدين مصطفى عبد القادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7249ورقم قيد  67113محل رئيسى عن محل مراتب ,بجهة محافظة السكندرية  157شارع جمال
عبد الناصر-ملك/محمد محمد فهمى-محل-قسم المنتزه
 - 231محمد حسن فرغلى محمد ( حسن للمقاولت العامه والتشطيبات المعماريه ) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  7251ورقم قيد  67114محل رئيسى عن مقاولت عامه
وتشطيبات معماريه ,بجهة محافظة السكندرية ك  19ونصف اول ش مشتل ابويوسف  -شقه  -قسم
 - 232خالد يوسف محمد مرزوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 7252
ورقم قيد  67115محل رئيسى عن مخبز افرنجى و كافه ما يصنع من العجين ما عدا البسكويت ,بجهة محافظة
السكندرية  21ش السيده امنه  -محل يسار مدخل العقار  -قسم
 - 233ايمان احمد زكى عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7253ورقم قيد  67116محل رئيسى عن كوافير ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد ابوالنصر امام صيدليه
د  /صافى  -البيطاش ملك  /اشرف خميس  -محل
 - 234احمد السيد ابراهيم على الجمل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7254ورقم قيد  67117محل رئيسى عن توريد قطع غيار تكييف ,بجهة محافظة السكندرية  33ش منيره
ثابت  -الحضره  -الدور الول العلوى  -قسم
 - 235محمد مصطفى شعبان دسوقى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7257ورقم قيد  67118محل رئيسى عن بيع هدايا ,بجهة محافظة السكندرية  350طريق الجيش  -جليم -
محل ( )2يسار المدخل
 - 236طه عبدالعزيز مهنى حسانين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7258ورقم قيد  67119محل رئيسى عن تجاره ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية شارع 61/ 10
شاطئ النخيل  -محل ( - )3قسم
 - 237محمد يوسف خضيرى احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7259ورقم قيد  67120محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة السكندرية  2ش خالد بن الوليد
 عزبه اسكوت  -محل  -قسم - 238مارى مجدى فانوس جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7261ورقم قيد  67121محل رئيسى عن بقاله جافه وخردوات ومياه غازيه وبيره فى عبوات مغلقه ,بجهة
محافظة السكندرية ش مدارس القدس متفرع من ش مصطفى كامل  -امام موبيليات محمد حافظ  -برج الصفوه -
محل  7أ  -قسم
 - 239المعزلدين ا محمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7270ورقم قيد  67122محل رئيسى عن مركز ميكانيكا سيارات ,بجهة محافظة السكندرية طريق
مصطفى كامل  -الملحه  -الرضى  -محل رقم  - 3قسم
 - 240احمد سمير السيد محمود سلمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7274ورقم قيد  67124محل رئيسى عن محل بيع اسماك ,بجهة محافظة السكندرية  7ش عبدالرحمن
صدقى  -اسكندر ابراهيم  -محل  -قسم
 - 241محمود محمد ابراهيم عبدالسلم ماضى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  7280ورقم قيد  67125محل رئيسى عن عطاره وسوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  2ش
الشيخ بخيت متفرع من ش السيد محمد كريم ملك  /محمد محمد ابراهيم  -محل رقم  - 6قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 242سهير برسوم زكى عطاا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7281ورقم قيد  67126محل رئيسى عن معالجه الورق كيميائيه وصنع رولت وعبوات البلستيك وصناعه
الثاث وتشغيل وتقطيع المعادن ,بجهة محافظة السكندرية مجمع الصناعات الصغيره وحده رقم  3عنبر رقم - 15
 - 243حسين على عبداللطيف حماد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7282ورقم قيد  67127محل رئيسى عن تصنيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش القدس من ش  16الملك الفلكى امام فرع اتصالت
 - 244اميل راجح زهران عبدالملك ( اميل كاربت للسجاد ) تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  7283ورقم قيد  67128محل رئيسى عن بيع سجاد ,بجهة محافظة السكندرية 3
ش زين العابدين  -محل  -قسم
 - 245حمدى كامل محمد ميكائيل ( جزاره حمدى ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  7284ورقم قيد  67129محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة السكندرية خلف ش ناتالى
وصيدليه د  /مصطفى الدرايسه  -الهانوفيل قبلى الرضى  -محل ()1
 - 246مينا جرجس عزيز سعيد جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7288ورقم قيد  67130محل رئيسى عن بيع اكسسوارات حريمى ,بجهة محافظة السكندرية  2ش بن
الخطاب امتداد ش الصفا و المروه  -العصافره قبلى  -محل  -قسم
 - 247احمد محمد زكى طه محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7289ورقم قيد  67131محل رئيسى عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه (ماعدا الكمبيوتر و
مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية ش المدينه المنوره الموازى لشارع
عبدالحميد رضوان زهراء  -الهانوفيل  -السابع علوى  -شقه ( - )26قسم
 - 248حسنى فوزى ابودوح صالح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7290ورقم قيد  67132محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة السكندرية ك  22طريق اسكندريه
مطروح ش الفنون الجميله  -قسم
 - 249جاد مشرقى جاد مشرقى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 7295
ورقم قيد  67133محل رئيسى عن بيع وتغير زيوت ,بجهة محافظة السكندرية  9ش محمد احمد امر ا وش
 15سيدى بشر قبلى  -محل  -قسم
 - 250ناثان نصرى ابراهيم العبد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7298ورقم قيد  67134محل رئيسى عن استيراد و تصدير (ماعدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه
 ,) 6بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  7ش  25من ش  - 45عصافره قبلى ملك  /ارميا الفى  -شقه  -قسم
 - 251احمد صابر شكرى محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7300ورقم قيد  67135محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة السكندرية ش عزبه خطاب بمنتصف
الشارع بجوار مسجد خطاب  -ارضى  -محل ( هنجر )  -قسم
 - 252جمالت جمال الزاهر محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7302ورقم قيد  67136محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ش مدرسه ابوبكر الرازى من ش سالم عيد -
ابويوسف  -مكتب  -قسم
 - 253حسن زكى السنوسى بكر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7303ورقم قيد  67137محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السكندرية  55ش المناش -
محل
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 - 254مهاب حسن حسن حسن عشره تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7304ورقم قيد  67138محل رئيسى عن بقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية ك  22.5ط  aمطروح
ابوتلت الشارع الرئيسى متفرع منه ش صابر جاد  -ملك /حسن حسن حسن  -محل  -قسم
 - 255يوسف فرحات سعد محمد عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7305ورقم قيد  67139محل رئيسى عن بقاله جافه ولحوم مجمده ومياه معدنيه ,بجهة محافظة السكندرية
 43السوق التجارى -سموحه -محل
 - 256محمد ابراهيم محمد على قطب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7309ورقم قيد  67140محل رئيسى عن كافتريا لتحضير وبيع المشروبات ,بجهة محافظة السكندرية عقار
رقم  32محل رقم ج بشارع جميله ابوحريد -السيوف شماعه -القسم
 - 257سعيد حسين سعيد حسين حسين تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7312ورقم قيد  67141محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة السكندرية  4شارع مسجد حجاج-محل-قسم
محرم بك
 - 258كريم محمد عباس محمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7318ورقم قيد  30258رئيسى آخر عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية استغلل المساحه الرمليه
الخاصه بشاطئ الهانوفيل  -قسم
 - 259محمد حمدى عبدالرازق حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7320ورقم قيد  67142محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة السكندرية  119ش نجيب ابوحليقه بجوار
موقف المينى باص ابويوسف بحرى  -محل  -قسم
 - 260خالد مجدى رياض جمعه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7323
ورقم قيد  67143محل رئيسى عن كافيه لتقديم المشروبات البارده و الساخنه ,بجهة محافظة السكندرية 231
ش بورسعيد  -سبورتنج  -محل ( - )2قسم
 - 261مصطفى على محمد حسن السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7325ورقم قيد  67144محل رئيسى عن مغسله سيارات واكسسوار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية ش
السباعى من اسكندر ابراهيم  -ميامى  -الرضى  -محل بجوار يسار المدخل  -قسم
 - 262عايده خميس عبدالسلم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7327ورقم قيد  67145محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه خلف
مدرسه الناصريه ابيس الرمل  -محل شمال المدخل  -قسم
 - 263نصر محمد عبدالسلم احمد مقبل  -مركز مقبل للدهانات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  7328ورقم قيد  67146محل رئيسى عن توريدات عموميه ومواد دهانات (
ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية ش امتداد ش بطل
السلم الرابعه الناصريه ملك /خميس محمد  -محل  -قسم
 - 264احمد محمد عبدا غريب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7333ورقم قيد  67147محل رئيسى عن سروجى سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  18ش التقوى من
الشركه العربيه  -ملك /فاطمه العفيفى  -محل  -قسم
 - 265ميرنا عادل على راشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 7340
ورقم قيد  67148محل رئيسى عن اداره صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية  46تعاوينيات سموحه  -صيدليه -
قسم
 - 266صابر السيد السعيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7342ورقم قيد  67149محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية ك  21طريق اسكندريه
مطروح  -قبلى الطريق بجوار مسجد قباء برج الصابرين  -محل  -قسم
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 - 267احمد عبدالودود احمد حسين حسنين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  7343ورقم قيد  67150محل رئيسى عن مكتبه (دون تصوير المستندات و ما عدا اعمال الطباعه),
بجهة محافظة السكندرية  22ش اسكوت الرئيسى من طريق مصطفى كامل  -الملحه  -محل  -قسم
 - 268محمود عبده حسين عباس تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 7348ورقم قيد  67152محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ( ماعدا توريد العماله والملبس
العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ابويوسف الروضه الخضراء عماره الحاج محمد
شمس  -شقه  -قسم
 - 269حسن محمد حسن محمود غلب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7363ورقم قيد  67154محل رئيسى عن بيع اطراف صناعيه ,بجهة محافظة السكندرية  10ش محمد
ابوزيد  -ميامى  -ملك /محمد احمد عبدالفتاح  -مكتب  -قسم
 - 270فاطمه دردير خليل عليوه تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7366ورقم قيد  67155محل رئيسى عن مزرعه مواشى ( تسمين وحلبه ) ,بجهة محافظة السكندرية
عبدالقادر  -بحرى السكه  -امام البنزينه امام المجزر اللى  -قسم العامريه
 - 271محمود عمر محمود عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7368
ورقم قيد  67156محل رئيسى عن بيع ملبس جمله وقطاعى ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  14ش حكيم باشا الوليس  -محل
 - 272اسماء عادل محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7369ورقم قيد  67157محل رئيسى عن توريد خرسانه جاهزه ,بجهة محافظة السكندرية  2ش نقراطيس -
كامب شيزار  -شقه  -قسم
 - 273احمد حمزه احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7370
ورقم قيد  67158محل رئيسى عن تجاره و تسويق و توزيع و التصنيع لدى الغير  -المكملت الغذائيه و
المطهرات و مستحضرات التجميل ,بجهة محافظة السكندرية  48ش عقل باشا  -سيدى بشر قبلى  -عماره (رويال
البارون ب)  -السادس علوى بعد الميزان  -شقه ( - )607قسم
 - 274نور محمد امين محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7371ورقم قيد  67159محل رئيسى عن مكتب رحلت ( دون الرحلت السياحيه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  21ش على بن ابى طالب امام سباهى الحديثه -العوايد ملك  /رانده ابوالنصر  -محل  -قسم
 - 275محمد على حسن على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7378
ورقم قيد  67161محل رئيسى عن كافيه لتقديم المشروبات الساخنه والماكولت ,بجهة محافظة السكندرية
بلوك  2بشاير الخير  -غيط العنب رقم  - 13محل  -قسم
 - 276اسامه مكنوته عزيز سمعان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7379ورقم قيد  67162محل رئيسى عن بيع اكياس بلستيك وورقيات (ماعدا اعمال الطباعه) ,بجهة
محافظة السكندرية  114تنظيم  4تقاطع شارع  13مع ش  45يمين  -محل رقم  - 4قسم
 - 277مصطفى فاروق عبداللطيف محسب تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7382ورقم قيد  67163محل رئيسى عن مكتب تشطيبات معماريه مع جهات ملزمه بالخصم ,بجهة محافظة
السكندرية ش البكباشى العيسوى  -عمارات مصطفى كامل  -باب  - 4شقه رقم  - 33قسم
 - 278محمد عثمان سعد عثمان تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7384
ورقم قيد  67164محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  3ش عمر بن عبدالعزيز  -الحضره الجديده  -محل
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 - 279محمد عبد المنعم على حامد خفاجى  -خفاجى للتسويق العقارى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-19برقم ايداع  7385ورقم قيد  67165محل رئيسى عن تسويق عقارى ( ماعدا التسويق
اللكترونى ) ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم  574و  575طريق الجيش  -سيدى بشر بحرى  -محل - 8
قسم
 - 280ابراهيم عبدالمسيح جرس عبدالنور تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7396ورقم قيد  67166محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  28ش السد العالى  -ابوسليمان  -محل -
قسم
 - 281احمد ايهاب عبدالمحسن عبدالعزيز عامر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  7401ورقم قيد  67167محل رئيسى عن صاله العاب رياضيه (جيم) ماعدا اللعاب القتاليه ,بجهة
محافظة السكندرية  244ش الفتح  -جناكليس  -محل رقم  - 2قسم
 - 282اسامه يحى كامل سويدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 7407
ورقم قيد  67168محل رئيسى عن مطعم تيك اواى ,بجهة محافظة السكندرية  182ش عمر لطفى -
سبورتنج  -الرضى  -محل ( - )4قسم
 - 283ابراهيم عبدالكريم زاويه سالم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7408ورقم قيد  67169محل رئيسى عن مكتب رحلت ( ما عدا الرحلت الساحيه) ,بجهة محافظة
السكندرية ش رخام زمزم امام جمعيه رجال العمال  -ك  - 19.5محل  -قسم
 - 284محمد الطاهر طه محمود احمد ( الطاهر للتسويق العقارى ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  7410ورقم قيد  67170محل رئيسى عن تسويق عقارى ( ماعدا التسويق
اللكترونى ) ,بجهة محافظة السكندرية ش احمد ابوسليمان  -مكتب
 - 285محمد افندى فهمى عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7412ورقم قيد  67171محل رئيسى عن ورشه ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  7بشارع  662من ش المناء  -المندره قبلى  -وحده اسفل العقار شمال المصعد  -قسم
 - 286حسن حسين يوسف حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7415ورقم قيد  67172محل رئيسى عن مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية  8ش المنصور  -محل  -قسم
 - 287مصطفى فوزى سعد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7416ورقم قيد  67173محل رئيسى عن تحضير و بيع السندوتشات ,بجهة محافظة السكندرية  60ش
محمد كريم  -ملك /فريـال عبدالعزيز  -محل  -قسم
 - 288عزه محمد الطيب محمد (الطيب للمقاولت العموميه) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  7421ورقم قيد  67174محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة
السكندرية  8ش عبدا الثليا  -البراهيميه  -مكتب  -قسم
 - 289عبدالعزيز حسن محمد محمد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  7422ورقم قيد  67175محل رئيسى عن جراج عمومى ,بجهة محافظة السكندرية مشروع بيانكى
بلزا تقاطع ش الحنفيه مع ش9مع ش نقطه الساحل -البيطاش -نصف الجراج -قسم الدخيله-
 - 290احمد ايمن احمد نورالدين محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 7423ورقم قيد  67176محل رئيسى عن اداره وتشغيل صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية  105ش الفتح
بجوار محطه ترام باكوس  -بجوار سوق السمك  -قسم
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 - 291عصام عبده محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7480ورقم قيد  65748رئيسى آخر عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية ط الصحراوى ك 55
غرب الطريق نجع ابوراضى  -قسم
 - 292محمد عبدالبر محمد محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7439ورقم قيد  67177محل رئيسى عن بيع اكسسوارات محمول ,بجهة محافظة السكندرية  1ناصيه
ش  5متفرع من ش عمر بن عبدالعزيز  -عزبه محسن الكبرى  -محل  -قسم
 - 293محمود يوسف حسن يوسف عفيفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7443ورقم قيد  67178محل رئيسى عن بيع موبايل ( خدمات واكسسوار محمول ) ,بجهة محافظة
السكندرية  144ش جمال عبدالناصر  -ميامى  -محل  -قسم
 - 294احمد على زكى يوسف جلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7444ورقم قيد  67179محل رئيسى عن توريد ماكولت جاهزه ,بجهة محافظة السكندرية ش بهيج الرئيسى
امام ماركت الرحمن برج العرب  -محل
 - 295محمد ماهر احمد ابوضيف خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7445ورقم قيد  67180محل رئيسى عن مكتبه (دون تصوير المستندات و ماعدا اعمال الطباعه) ,بجهة
محافظة السكندرية عقار رقم ( )2قطعه رقم ( )6شارع السناوى  -محل  -قسم
 - 296معتز مصطفى حنفى محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7446ورقم قيد  67181محل رئيسى عن بيع ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية
ش الجمهوريه الرئيسى العامريه امام الشهر العقارى امام مسجد التوبه  -ارضى  -محل  -قسم
 - 297حسن عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7447ورقم قيد  67182محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات متكامله ( ماعدا توريد العماله  -الملبس
العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش الحنفيه متفرع من ش البيطاش الرئيسى
امام حلوانى الباشا وقبلى نقطه الساحل تقاطع ش الحنفيه ش  5بيانكى
 - 298كريم رشدى عبدالعزيز عبدالعليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7452ورقم قيد  67183محل رئيسى عن جزاره ,بجهة محافظة السكندرية اخر شارع الكابلت  -شمال
الطريق  -محل  -قسم
 - 299ياسر احمد حمزه احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7454
ورقم قيد  67184محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات ( ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه و
الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش القسم عماره رقم  - 10شقه رقم  - 6قسم
 - 300زياد طارق سيد حسانين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7455
ورقم قيد  67185محل رئيسى عن خدمات بتروليه فى محطات البنزين ,بجهة محافظة السكندرية  19ش
سعدا ابوبكر العوامى خلف سنترال الهانوفيل  -مكتب  -قسم
 - 301عليمى عزت الخليفى عليمى الجندى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7457ورقم قيد  67186محل رئيسى عن توريدات معماريه(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
ومستلزماته) ,بجهة محافظة السكندرية  1ش  11المراغى الجديده  -محل
 - 302على حسن محمد على حاكم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7458ورقم قيد  67187محل رئيسى عن تشطيبات وديكوات واعمال نقاشه ,بجهة محافظة السكندرية ش
مسجد بلل خلف المدرسه النموذجيه  -الهانوفيل  -محل
 - 303لمياء شعبان ابراهيم غيث تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7461
ورقم قيد  67188محل رئيسى عن بقاله عامه و عطاره ,بجهة محافظة السكندرية ش الشيخ جابر من طريق
اسكندريه مطروح امام الصفتى  -عزبه علم قبلى  -ثانى عقار يمين الشارع  -الهانوفيل  -محل  -قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 26 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 304احمد حازم اسماعيل خليفه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7464
ورقم قيد  67189محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  27ش صيدليه احمد الشريف  -ابيس
الثانيه  -شقه بالدور الثانى علوى  -قسم
 - 305نرفين سمير بخيت بخيت تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7467
ورقم قيد  67190محل رئيسى عن بقاله عامه ,بجهة محافظة السكندرية ش ابوسعيد امام ش الزهور
ابويوسف اسكندريه مطروح  -ك  - 18.5محل  -قسم
 - 306نجوى فؤاد محمد عبدالراضى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7472ورقم قيد  67192محل رئيسى عن بيع مستلزمات اطفال ,بجهة محافظة السكندرية  27ش عمرو
النجومى  -سيدى بشر بحرى  -محل
 - 307مارك نشات شفيق بربرى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7475
ورقم قيد  67193محل رئيسى عن بيع هدايا ,بجهة محافظة السكندرية مبنى رقم  696طريق الحريه  -لوران
 الوحده (  - ) 6101vb1762قسم - 308ايهاب محمد اسماعيل التحفه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7481ورقم قيد  67194محل رئيسى عن شحن وتوصيل ( ماعدا البريد والطرود البريديه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  17أ تنظيم احمد فتحى  -جليم  -شقه
 - 309حسنى عبدالحكيم هاشم محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7484ورقم قيد  67195محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل البرى الداخلى والدولى) ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم11شارع -ابوبكر الصديق -سيدى بشر قبلى-
الدور الثانى -قسم المنتزه-
 - 310منار اشرف محمود بهنسى داود تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7489ورقم قيد  67196محل رئيسى عن الوساطه فى خامات العلف ,بجهة محافظة السكندرية  58مدينه
فيصل سيدى بشر  -شقه رقم ( - )4قسم
 - 311اندرو رمسيس ميلد صليب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7490ورقم قيد  67197محل رئيسى عن معرض بيع مستلزمات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية  368ش
عبدالسلم عارف فيكتوريا  -محل  -قسم
 - 312احمد خميس رمضان السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7495ورقم قيد  67198محل رئيسى عن تجاره اخشاب ,بجهة محافظة السكندرية  7ش الجمل  -ابيس
القريه العاشره  -محل  -قسم
 - 313عبدا صابر رمضان وحش جمعه تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7496ورقم قيد  67199محل رئيسى عن صالون حلقه ,بجهة محافظة السكندرية ش اسكندريه مطروح
بعماره البوسته القديمه  -الدخخيله البحريه  -محل  -قسم
 - 314ياسر حسن عزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 7497
ورقم قيد  67200محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  6ش جانبى من ش الرحامنه العمومى محطه الصلح المنتزه ثالث  -محل
 - 315ياسر محمد السيد سيد احمد رزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  7499ورقم قيد  67201محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الثالث
ش مسجد الرحمن من عين شمس البيطاش  -قسم
 - 316خالد مصطفى عبدالمقصود ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7502ورقم قيد  67202محل رئيسى عن تجاره و بيع لحوم مجمده و مشتقاتها ,بجهة محافظة السكندرية 2
ش  555مع ش احمد بركات  -سيدى بشر  -محل  -قسم
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 - 317ساره فتحى محمد عبد القادر نوار تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7506ورقم قيد  67203محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه(ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية  230شارع عبد السلم عارف-لوران-الدور الثانى فوق الميزانين-شقه رقم -202قسم الرمل
 - 318وسام حسن جلل حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7542
ورقم قيد  58824رئيسى آخر عن محل توريدات ملبس جاهزه (ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية  4ش تاج الرؤساء  -سابا باشا  -قسم
 - 319احمد عصام احمد الدمرداش على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7518ورقم قيد  67204محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية كوبرى الثلثين -
خورشيد  -محل  -قسم
 - 320محمد رضا حسن ابراهيم شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7521ورقم قيد  67205محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه جمله ,بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 3
متفرع من ش ب العمومى  -الزوايده  -ملك  /احمد صبحى  -محل
 - 321جرجس كمال عطا ا معوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7524ورقم قيد  67206محل رئيسى عن اعاده تدوير البلستيك ,بجهة محافظة السكندرية زاويه عبد القادر
قبلى الترعه بجوار مصنع شيحه-قسم العامريه
 - 322ابراهيم شكرى ابراهيم محمد السطوحى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7526ورقم قيد  67207محل رئيسى عن تأجير سيارات ,بجهة محافظة السكندرية ش  30الجديد
ابوكمال المندره قبلى بجوار صيدليه قداوى  -محل  - 2قسم
 - 323محمد هشام محمد حسن خليل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7528ورقم قيد  67208محل رئيسى عن بيع و تجاره التوكتوك و الموتسيكل و التروسيكل ,بجهة محافظة
السكندرية ش  30الجديد ابوكمال  -المندره قبلى  -بجوار قهوه ابن البلد  -محل رقم  - 1قسم
 - 324مؤمن جابر محمد الطحان ( مؤمن الطحان للملبس الجاهزه ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  7529ورقم قيد  67209محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس
العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية  97ش بورسعيد كامب شيزار مع فاقوس  -الرضى  -محل
 - 325ابوالفتوح عبدالرحمن ابوالفتوح البرعى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7531ورقم قيد  67210محل رئيسى عن توريدات ميكانيكيه و كهربائيه (ما عدا اجهزه الكمبيوتر و
مستلزماتها) و عدد ,بجهة محافظة السكندرية  1ش السيد الخولى متفرع من ش جميله بوحريد  -السيوف  -شقه -
قسم
 - 326صمود صابر محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7533ورقم قيد  67211محل رئيسى عن مستلزمات حيوانات اليفه ,بجهة محافظة السكندرية  40ش ممفيس
ملك  /مصطفى محمود محمد  -محل  -قسم
 - 327احمد محمود عوض حميده تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7543ورقم قيد  67212محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( ماعدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه
 ,) 6بجهة محافظة السكندرية ش زينه متفرع من ش عزبه السيوف محطه ترام السيوف الثانى عشر علوى بعد
الميزانين  -شقه شمال الصاعد
 - 328رومانى السعيد يوسف عوض ا ( مكتب السعيد لتوريد الجهزه الكهربائيه ) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  7545ورقم قيد  67213محل رئيسى عن مكتب توريدات
اجهزه كهربائيه مع جهات ملزمه بالخصم ,بجهة محافظة السكندرية  9ش  12نمره  2الزوايده  -خورشيد  -شقه
بالدور الثالث علوى  -قسم
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 - 329احمد شعبان ابراهيم عطيه داود (ماركت داود) تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  7547ورقم قيد  67214محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة
السكندرية 19ش غرناطه -محل -قسم محرم بك-
 - 330نورالدين جمال فهيم قاسم صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 7548ورقم قيد  67215محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى (ما عدا التسويق اللكترونى) ,بجهة محافظة
السكندرية  377قناه السويس  -الثانى  -مكتب  -قسم
 - 331حلمى رجب عبدالهادى على الفقى ( الفقى لمهمات المكاتب ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  7549ورقم قيد  67216محل رئيسى عن تجاره اثاث مكتبى ,بجهة محافظة
السكندرية  25ش احمد عرابى  -ملك محمد السيد  -محل  -قسم
 - 332ايمن محمد عوض ا محمد عوض ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7550ورقم قيد  67217محل رئيسى عن ديكور واسقف معلقه ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد
الرضوى العماروه الكبرى بجوار صيدليه عبدالعاطى الفقى  -محل
 - 333امال عبدالمقصود عبدالعزيز عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  7553ورقم قيد  67218محل رئيسى عن تجاره الخردوات و الملبس تجزئه (ما عدا الملبس
العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية  41ش النصر متفرع من ش ياسر بن عامر  -السيوف شماعه  -محل  -قسم
 - 334ياسمين احمد محمود احمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 7556
ورقم قيد  67219محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه من البلستيك ,بجهة محافظة السكندرية  9ش
عبدالرحمن شكرى  -بولكلى  -محل رقم 6
 - 335اسلم عبدالمنعم انور احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7644ورقم قيد  53837رئيسى آخر عن صاله العاب رياضيه (عدا اللعاب القتاليه ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش عبدالفتاح الطلخاوى بعد مطعم الصالحين شمال تانى محل على اليمين
 - 336احمد خميس عبد القادر مبروك تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7638ورقم قيد  60524رئيسى آخر عن تسمين و حلب العجول ,بجهة محافظة السكندرية ابيس الرابعه -
قريه الزهور بجوار محطه المياه  -قسم
 - 337محمد على حامد عبد الخالق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7570ورقم قيد  67221محل رئيسى عن مقاولت عموميه ,بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد علم
متفرع من شارع عين شمس-البيطاش-شقه-بالدور الول علوى-قسم الدخيله
 - 338مرفت السيد على الدين الحمادى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7572ورقم قيد  67222محل رئيسى عن تقديم وبيع المشروبات البارده والساخنه والماكولت الجاهزه ,بجهة
محافظة السكندرية  7ش محمد شفيق غربال كوبرى الجامعه  -محل  -قسم
 - 339محمد عطيه عبدالله النجار ( النجار للحلويات ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  7575ورقم قيد  67223محل رئيسى عن بيع سجاير وحلويات ,بجهة محافظة
السكندرية  39ش ربيع الول  -العصافره قبلى  -محل
 - 340احمد التهامى عبدالفتاح صبح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7586ورقم قيد  67224محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية هانوفيل قبلى منزل طارق علم بجوار مسجد
الفرقان  -عزبه علم  -الرضى
 - 341روان مسعد ابراهيم محمد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7593ورقم قيد  67225محل رئيسى عن بيع نظارات شمسيه ,بجهة محافظة السكندرية  12ش محمد
رأفت محل رقم ( )3بجوار ناصيه ادهم والى  -قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 342اسلم طارق جابر سيداحمد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7594ورقم قيد  67226محل رئيسى عن بيع طرح واكسسوار ,بجهة محافظة السكندرية  434ش جمال
عبدالناصر  -المندره بحرى  -محل رقم 2
 - 343احمد فؤاد عمر السيد عميره تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7595ورقم قيد  67227محل رئيسى عن توريد وتجاره وتعبئه مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية متفرع
من ش ابوحليقه اخر ش جمعه مفتاح من ش الحديد والصلب  -محل  -قسم
 - 344ايمن مصطفى عشرى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7597ورقم قيد  67228محل رئيسى عن انتاج حيوانى ,بجهة محافظة السكندرية حوض عشره ش الروضه
رقم  - 2حظيره  -قسم
 - 345احمد محمد توفيق السيد محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  7599ورقم قيد  67229محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  2أ تنظيم ش محمد
عز العرب  -محل  -قسم
 - 346مصطفى محمد ابوالفتوح احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7600ورقم قيد  67230محل رئيسى عن بيع اكسسوار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  13شارع
البهنساء امام مطعم زفير المكس  -برج الياسمين  -محل يسار مدخل العقار  -قسم
 - 347عادل اسعد عطيه شنوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7608
ورقم قيد  67231محل رئيسى عن بقاله جافه ومنظفات ,بجهة محافظة السكندرية ( )1ناصيه ش  26من ش
الصلح الفلكى  -محل
 - 348نبيل امين ملك بخيت تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  7609ورقم
قيد  67232محل رئيسى عن سروجى سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  125ش محمد عارف  -السيوف
شماعه  -محل  -قسم
 - 349طارق محمد محمد السيحه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7614ورقم قيد  67233محل رئيسى عن مقاولت عامه وميكانيكيه وكهربائيه ومدنيه وتوريدات عموميه مع
الجهات الملزمه بالخصم والضافه (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها),
بجهة محافظة السكندرية  608مع ش سيف بسيدى بشر قبلى  -الثانى عشر علوى  -شقه  -قسم
 - 350نها سعيد رجب عزب تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 7616
ورقم قيد  67234محل رئيسى عن بيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش المعرض  -ابيس
القريه الثانيه  -ملك  /علء محمود  -محل
 - 351محمد سيد احمد بسيونى سيد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  7617ورقم قيد  67235محل رئيسى عن كهربائى ,بجهة محافظة السكندرية عزبه اسكوت
بجوار ش  16الطريق الدولى الساحلى نهائى ش  - 45العصافره  -قسم
 - 352على طه على محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  7620ورقم
قيد  67236محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية  199ش جمال عبدالناصر اعلى جزاره السماح رضا  -مكتب
 قسم - 353داليا ابراهيم سعيد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7622ورقم قيد  67237محل رئيسى عن بيع مجمدات لحوم ,بجهة محافظة السكندرية ( )1ش المواسير -
جانوتى  -البر القبلى  -حجر النواتيه  -محل ( - )2قسم
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 - 354شيماء فكرى زكى على حجاج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7627ورقم قيد  67238محل رئيسى عن بيع ملبس مستعمله ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  28ش السباعى متفرع من ش  45عصافره  -محل-القسم
 - 355محمود محمد حمدى سلمه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7631ورقم قيد  67240محل رئيسى عن توريدات صناعيه واثاث مكتبى ( عدا توريد العماله واجهزه
الكمبيوتر ومستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية 82 ,80ش المام على -الفراهده -شقه بالدور الرضى -قسم
اللبان-
 - 356جمال عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7633ورقم قيد  67242محل رئيسى عن ورشه صيانه ضواغط الهواء ,بجهة محافظة السكندرية  4ش
المطار برج العرب الهواريه ملك  /ناصف عبدالجواد  -محل
 - 357رأفت سلمه عطاا بسخرون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7634ورقم قيد  67243محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية نجع عبدالمولى صابر-
بنجر السكر -ملك/حسن زيدان -مزرعه دواجن-
 - 358مها صلح الدين على عامر حمزه تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7635ورقم قيد  67244محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد نور الهدى  -الرابعه ابيس -
قسم
 - 359منال محمد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7636ورقم قيد  67245محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية مدينه الحريه ( مبارك سابقا ) عماره رقم ()81
 - 360جميل عفيفى شنوده جرجس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7639ورقم قيد  67246محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط قبلى بجوار
كنيسه  -قسم
 - 361محمد اسماعيل صالح اسماعيل صالح -صالح لمنتجات اللبان تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  7641ورقم قيد  67248محل رئيسى عن بيع منتجات البان جمله ,بجهة محافظة
السكندرية عماره  40بشارع  611من ش القاهره -سيدى بشر -محل -القسم
 - 362محمد على محمد عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7691
ورقم قيد  65805رئيسى آخر عن دراى كلين وخياطه ,بجهة محافظة السكندرية  5شارع بن عدى من عبد
الملك بن مروان -الورديان
 - 363محمد على محمد عبدالمولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7695ورقم قيد  65805رئيسى آخر عن محل ملبس ,بجهة محافظة السكندرية  5شارع بن عدى -الورديان
محل يمين الصاعد - 364حسن على محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7646
ورقم قيد  67249محل رئيسى عن مخبز ,بجهة محافظة السكندرية ش الصفا والمروه مع مسجد الحليم خلف
الزاله  -محل  -قسم
 - 365مرفت رشدى ميخائيل منقريوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7651ورقم قيد  67250محل رئيسى عن بيع منتجات اديره وبقاله جافه ,بجهة محافظة السكندرية  6ش
صالح الحدينى  -محل بالدور الرضى رقم ()5
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 - 366كيرلس فوزى فخرى بباوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7653ورقم قيد  67251محل رئيسى عن بيع مراتب ,بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش الفنان محمد
عثمان مع ش جميله بوحريد  -عماره الرعايه  -محل  -قسم
 - 367ابراهيم عزت محمد درويش (عزت للتوريدات) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  7654ورقم قيد  67252محل رئيسى عن مكتب توريدات (ما عدا توريد العماله و
الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية مساكن النوباريه الجديده ب  5م 3
 قسم - 368سيف الدين عبدا محمد رحومه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7667ورقم قيد  67254محل رئيسى عن بيع موبليات مصيف ,بجهة محافظة السكندرية طريق اسكندريه
مطروح ك  17.5بجوار محل البركه للعطاره ابويوسف  -محل  -قسم
 - 369مصطفى محمد محمود سليمان جعفر تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7672ورقم قيد  67255محل رئيسى عن توريد كيماويات و مستلزمات مصانع (ما عدا توريد العماله و
الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية  173ش احمد شوقى  -شقه  -قسم
 - 370محمد عادل عبدالفتاح المرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7673ورقم قيد  67256محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعدالحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  6ش الصفا والمروه  -الدريسه  -شقه  -قسم
 - 371باسم فرهود بشرى فرهود بخيت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7676ورقم قيد  67257محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة السكندرية 9ش وديع باشور-
السيوف -قسم المنتزه-
 - 372عبدالرحمن حسن عبدالحميد حسن عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى 2022-06-23
برقم ايداع  7677ورقم قيد  67258محل رئيسى عن اكسسوار موبايل وهدايا ,بجهة محافظة السكندرية خلف
 42دار عيسى  -سيدى بشر بحرى  -محل
 - 373صلح محمد عبدالرازق احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  7682ورقم قيد  67259محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة السكندرية  1شارع  16اسكوت العمومى بجوار كوافير زينه  -محل
 - 374احمد عبدا مكى مرسى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7685
ورقم قيد  67260محل رئيسى عن بيع وتصليح موبايلت والكترونيات ( ماعدا اجهزه الكمبيوتر ) ,بجهة
محافظة السكندرية  4ش عقل باشا  -سيدى بشر قبلى  -الرضى  -محل ()1
 - 375هبه نفيس احمد القلفاط تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7686
ورقم قيد  67261محل رئيسى عن مطعم فول وفلفل ,بجهة محافظة السكندرية ش الرحمه -خورشيد
 - 376محمد زكريا ابراهيم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7689ورقم قيد  67262محل رئيسى عن ورشه رخام ومقاولت ,بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه
العاشره  -الطريق الدائرى  -جمالون مساحته 100م
 - 377مى عصام ابراهيم ابراهيم شعبان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 7697ورقم قيد  67263محل رئيسى عن مطعم مشويات ,بجهة محافظة السكندرية  9ش ابوالنصر من ش
قصر راس التين  -محل  -قسم
 - 378عمر طارق عبدالرحمن عبدالله تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7764ورقم قيد  65750رئيسى آخر عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية الشارع الجديد -
السيوف شماعه -المنتزه
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 - 379شيماء جمال الدين احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7706ورقم قيد  67265محل رئيسى عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه والتوريدات العامه ( فيماعدا توريد
العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية  11ش السلم من السيوف شماعه
صلح الدين  -الثانى علوى  -شقه  -قسم
 - 380عبدالمنعم جابر عبدالمنعم رزق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7707ورقم قيد  67266محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية  2ش النجاح متفرع من
ش الشيخ الجارحى  -الدور الخامس علوى  -حجره من شقه رقم ( - )9قسم
 - 381نبيل على على محمد البكرى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7708ورقم قيد  67267محل رئيسى عن معرض الوميتال ,بجهة محافظة السكندرية  10ش عبدالقادر
الغريانى  -محل  -قسم
 - 382جرجس حسنى حبيب قزمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7709ورقم قيد  67268محل رئيسى عن تصنيع العجوه ,بجهة محافظة السكندرية ش  4من ش السلم
عزبه كردون  -الرضى  -شقه
 - 383عزه مبروك محمود محمد صقر (صقر للتوريدات) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  7710ورقم قيد  67269محل رئيسى عن توريدات عامه (ما عدا توريد العماله و
الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية ابيس الروضه الجديده  -شقه -
قسم
 - 384محمود محمد فوزى محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7712ورقم قيد  67270محل رئيسى عن اداره المطاعم و الكافيهات و الجراجات ,بجهة محافظة السكندرية
 14ش فاطمه اليوسفى  -سبورتنج  -الرضى  -شقه ( - )1قسم
 - 385عصام عبده محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7719ورقم قيد  67271محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية الطريق الصحراوى ك
 55غرب الطريق نجع ابو راضى  -قسم
 - 386حمدى محمد عبدالعزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7721ورقم قيد  67272محل رئيسى عن بيع ادوات كهربائيه واسلك ,بجهة محافظة السكندرية  1ش
مدرسه القدس  -ميامى الجديده  -برج الماسه  - 1الرضى  -محل  -قسم
 - 387ايه ايمن محمد عبدالرجال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7724
ورقم قيد  67273محل رئيسى عن تسويق عقارى (ما عدا التسويق اللكترونى) ,بجهة محافظة السكندرية
 36ش الشهيد محمد السيد حفنى  -مكتب  -قسم
 - 388خالد مرسى محمد مرسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7725
ورقم قيد  67274محل رئيسى عن توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  189ش الغرناطى -
الورديان  -محل
 - 389سميره عبدالرحيم عويس حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7726ورقم قيد  67275محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  14ش مسجد النور من ش احمد ابوسليمان  -شقه
 قسم - 390محمود محمد حسن محمد الجزار تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  7731ورقم قيد  67276محل رئيسى عن خدمات لوجيستيه الخاصه بالنقل ( بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  6ش الزهور من ش
النصر جانوتى  -محل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 391وفاء كمال عرابى السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7737
ورقم قيد  67277محل رئيسى عن بقاله جافه ,بجهة محافظة السكندرية  38ش مسجد العلم واليمان -
الحضره الجديده  -ملك  /محمد صابر  -محل  -قسم
 - 392مارى تونى فؤاد عزيز صليب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7739ورقم قيد  67278محل رئيسى عن اداره مطاعم و كافيهات ,بجهة محافظة السكندرية  38ش
عبدالفتاح كريم  -غبريـال  -شقه  -قسم
 - 393غاده احمد محمد ابراهيم غازى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7740ورقم قيد  67279محل رئيسى عن مخبز عيش سياحى ,بجهة محافظة السكندرية امام  114ش حجر
النواتيه  -الظاهريه  -محل  -قسم
 - 394ايه على محمود حسين محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7741ورقم قيد  67280محل رئيسى عن تجهيز قاعات افراح (دون اقامة حفلت) ,بجهة محافظة السكندرية
 53ش  3من ش جميله بوحريد  -العوايد  -محل  -قسم
 - 395نعمات صبحى سعد شحاته النجولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  7742ورقم قيد  67281محل رئيسى عن توريدات عامه مع الجهات الملزمه فقط (فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية  12ش بن ربيعه باكوس  -محل -
قسم
 - 396احمد اشرف عبدا محمد رحومه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7744ورقم قيد  67282محل رئيسى عن بيع موبليات مصيف ,بجهة محافظة السكندرية ك  17ونصف
طريق اسكندريه مطروح قبل مدخل الحديد والصلب ابويوسف  -محل  -قسم
 - 397مصطفى محمد موسى دياب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7745ورقم قيد  67283محل رئيسى عن تأجير سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة السكندرية طريق
الكينج بجوار معهد الكينج العالى  -حوض برنجى  -كينج مريوط رقم ( - )3محل  -قسم
 - 398محمود على محمود السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7749ورقم قيد  67284محل رئيسى عن بيع وتوريد ادوات كهربائيه ,بجهة محافظة السكندرية ش بدر
درباله امام ورشه المنشار العقار فى شارع متفرع من ش بدر  -فيكتوريا  -محل  -قسم
 - 399عبدالهادى عبدالواحد عيفان جابر تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7750ورقم قيد  67285محل رئيسى عن توريد وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة السكندرية  199ش
مسجد السلم  -الهانوفيل بحرى  -شقه  -قسم
 - 400الفت محمد الشاطبى شحاته تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7751ورقم قيد  67286محل رئيسى عن تحضير وبيع ماكولت ومشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة
السكندرية 32ش سوتر -الزاريطه -محل -قسم باب شرق-
 - 401عبدالرحمن جابر احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7757ورقم قيد  67288محل رئيسى عن بيع ملبس (عدا الملبس العسكريه) وادوات رياضيه ,بجهة
محافظة السكندرية ش ويلى اسبرنج -برج الخير -محل -قسم الرمل-
 - 402فادى ماهر سلمه جبرائيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7758
ورقم قيد  67289محل رئيسى عن بيع مستلزمات طبيه اسنان ,بجهة محافظة السكندرية  78ش محمد عجمى
من خليل حماده -سيدى بشر بحرى -القسم
 - 403غاليه المنسوب على الدحليش تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7759ورقم قيد  67290محل رئيسى عن صالون رجالى ,بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش غريب
ابوعدس مع البيطاش الرئيسى امام صيدليه هاواى  -رقم  127على الناصيه رقم  - 3قسم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 404منه ا محمد على فريج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 7760
ورقم قيد  67291محل رئيسى عن اداره صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية العقار رقم  1127شارع مسجد
مصطفى كامل  -سيدى جابر سابقا و  75ش خليل الخياط  -كفر عبده  -رشدى حاليا  -قسم
 - 405ايه صلح محمد محمود عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7762ورقم قيد  67292محل رئيسى عن توريد و توزيع المنتجات الغذائيه  -التوريدات العموميه (ما عدا
توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) ,بجهة محافظة السكندرية  696طريق
الحريه  -لوران  -باكيه رقم ( - )v127الثامن علوى  -شقه ( - )806قسم
 - 406حسن على زكريا حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7846
ورقم قيد  25656رئيسى آخر عن مصنع ملبس(ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية شارع
مسرح النجوم بجوار مسجد الفردوس-البيطاش-العجمى-قسم الدخيله
 - 407حسن على زكريا حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7846
ورقم قيد  25656رئيسى آخر عن مصنع ملبس(ما عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية 8
شارع مكه يمين مدخل العقار  -البيطاش  -محل - 2ونشاطه/بيع ملبس(ماعدا ملبس القوات المسلحه والشرطه)-
قسم
 - 408نوال احمد محمد المزين تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7829
ورقم قيد  42288رئيسى آخر عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية نجع كاتب بجوار الجريسات قسم
 - 409وائل محمد ابوالمجد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7809
ورقم قيد  59926رئيسى آخر عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة السكندرية قريه مجمع ابو راضى العامريه
ك  55طريق اسكندريه القاهره الصحراوى  -قسم العامريه
 - 410منال ابراهيم جمعه طاحون تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7770ورقم قيد  67294محل رئيسى عن مكتبه (ماعدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة السكندرية محل
امام الواجهه بالعقار  10ش عمر الخيام  -كليوباترا حمامات  -قسم سيدى جابر
 - 411هشام ياسين قناوى ياسين تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7776
ورقم قيد  67295محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ش  30مطار النزهه  -الرضى  -شقه  -قسم
 - 412احمد محمد عبدالحفيظ عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  55,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7791ورقم قيد  67296محل رئيسى عن مشغل ملبس جاهزه (ماعدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة
السكندرية متفرع من ش الزهور ك  19.5ابويوسف  -مصنع  -قسم
 - 413محمد صالح حسن ابوسعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7795
ورقم قيد  67297محل رئيسى عن لعب اطفال ومكتبه ( ماعدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة السكندرية
ش وادى الملوك اتحاد ملك من دوران السيوف اول المنتزه  -محل
 - 414روان مصطفى محمد عبدالحميد عوض تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7799ورقم قيد  67298محل رئيسى عن بيع ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  97ش البيطاش الرئيسى امام كازيون  -محل  -قسم
 - 415احمد قرشى عبدالحفيظ حبيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7805ورقم قيد  67299محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه (ما عدا الدويه) ,بجهة محافظة السكندرية
 202ش عبدالرحمن الرفاعى  -محطه السوق  -باكوس  -الول علوى  -غرفه من شقه  -قسم
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 - 416حاتم ابراهيم سليمان السيد ( سليمان لتجاره السيارات المستعمله لحساب الغير ) تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  7806ورقم قيد  67300محل رئيسى عن بيع سيارات
مستعمله لحساب الغير ,بجهة محافظة السكندرية ش  18من ش خالد بن الوليد امام بنزينه  CBCسيدى بشر
بحرى  -محل
 - 417هيلن شعبان عبدالفتاح حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7810ورقم قيد  67301محل رئيسى عن سوبرماركت ,بجهة محافظة السكندرية  1مدينه فيصل  -سيدى
بشر قبلى  -محل  -قسم
 - 418عفاف محمود محمد محمود البراوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7812ورقم قيد  67302محل رئيسى عن بيع مفروشات ,بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 78
بلوك  19شارع ابوالحسن الشاذلى من شارع النبوى المهندس امام كليه الدراسات  -المندره قبلى  -محل  -قسم
 - 419احمد محمد ابراهيم احمدمرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7818ورقم قيد  67304محل رئيسى عن بيع سندوتشات ومشروبات ساخنه وباده ,بجهة محافظة السكندرية
 13ش  303برج المدينه كلسيك سموحه  -محل رقم 4
 - 420محمد اسلم محمد طليس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 7819
ورقم قيد  67305محل رئيسى عن ذبح وتعبئه يدويه وتوريد الدواجن المذبوحه للفنادق والمطاعم ,بجهة
محافظة السكندرية امام  16ش عبدالواحد كفر عشرى  -محل  -قسم
 - 421صلح عبد الناظر يوسف عبدالبارى (الناظر للطارات و البطاريات) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  7820ورقم قيد  67306محل رئيسى عن تجاره كاوتش و
بطاريات سياره ,بجهة محافظة السكندرية ( )5ش اليعقوبى  -الرضى  -محل اسفل العقار من المدخل  -قسم
 - 422احمد عادل عبدالهادى الراعى متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7823ورقم قيد  67307محل رئيسى عن مركز صيانه سيارات ,بجهة محافظة السكندرية 65ش
عثمان جلل بوالينو
 - 423يحيى حسن السيد حسن بلط تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7826ورقم قيد  67308محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه خفيفه ,بجهة محافظة السكندرية ش الجمعيه
الستهلكيه بجوار مسجد الزاويه المعموره البلد -محل -قسم المنتزه-
 - 424احمد ياسر احمد ابراهيم الشافعى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7827ورقم قيد  67309محل رئيسى عن خياطه ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  47ش مكه متفرع من ش الخلفاء الراشدين  -الهانوفيل  -محل  -قسم
 - 425علء عبدالعظيم سعدالدين محمد عوض تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  7831ورقم قيد  67310محل رئيسى عن استيراد و تصدير (ماعدا المجموعه  19و الفقره 36
من المجموعه  )6و التوريدات (ماعدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماته) و
تجاره الخضر و الفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة السكندرية ش نور السلم باكوس امام مسجد نور السلم -
الثانى علوى  -شقه  -قسم
 - 426انصاف خضر عبد المطلب خضر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7832ورقم قيد  67311محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة السكندرية ك  21قبلى الترعه طريق
اسكندريه مطروح-قسم العامريه
 - 427احمد فرحات فتحى فرحات حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7833ورقم قيد  67312محل رئيسى عن تحضير وبيع وجبات سريعه ,بجهة محافظة السكندرية  25ش
على ابراهيم  -سيدى بشر بحرى  -محل  - 6قسم
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 - 428محمود على سليمان ابودومه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7834ورقم قيد  67313محل رئيسى عن ساندوتشات تيك اواى ,بجهة محافظة السكندرية  7ش نظمى
بطرس زنكرول سابقا محطه الرمل  -قسم
 - 429محمد اسامه جابر مرسى مرزوق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 7835ورقم قيد  67314محل رئيسى عن مكتبه ( ماعدا تصوير المستندات ) ,بجهة محافظة السكندرية 7
ش عبداللطيف جاد  -فيكتوريا  -عبدالناصر
 - 430حسام الدين ممدوح السيد محمد عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  7837ورقم قيد  67315محل رئيسى عن خدمات محمول ,بجهة محافظة السكندرية  374ش مصطفى
كامل  -محل  -قسم
 - 431احمد عبدالعزيز على غانم (غانم للديكورات) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-27
برقم ايداع  7838ورقم قيد  67316محل رئيسى عن تشطيبات و ديكورات ,بجهة محافظة السكندرية ش
جميله بوحريد  -السيوف  -مكتب  -قسم
 - 432ياسين عبدا محمد احمد العكازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7848ورقم قيد  67317محل رئيسى عن توريد ملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة
السكندرية  3ش سوريا  -رشدى  -الثانى  -شقه
 - 433احمد محمد عرفان محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7855
ورقم قيد  67318محل رئيسى عن بيع ملبس رجالى ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية
تقاطع ش عبدا عزت مع ش جبريل شناعه  -السيوف شماعه  -محل  - 4قسم
 - 434امنيه ابراهيم محمد ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7858ورقم قيد  67319محل رئيسى عن كوافير ,بجهة محافظة السكندرية  4بحاره  179ابن سعدون
متفرع من راس التين  -الرضى  -شقه ( - )1قسم
 - 435فاطمه محمود امين حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7859
ورقم قيد  67320محل رئيسى عن اداره الكافيهات و المطاعم و البوفيهات ,بجهة محافظة السكندرية  16ش
ادريس المندره بحرى  -الرابع علوى  -شقه  -قسم
 - 436عماد محمد مرسى عامر الحدينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7860ورقم قيد  67321محل رئيسى عن خدمه ليموزين(ما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ) ,بجهة محافظة
السكندرية  22شارع اسحاق باشا-شدس-السابع علوى-شقه-قسم المنتزه
 - 437ملك ميخائيل امساك ميخائيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7861ورقم قيد  67322محل رئيسى عن بيع قطع غيار محمول ,بجهة محافظة السكندرية ش بين ش 16
وش  17شمال على ش  45العصافره قبلى  -محل  -قسم
 - 438سمير موسى رياض غالى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7862
ورقم قيد  67323محل رئيسى عن مكتبه (دون تصوير المستندات و ماعدا اعمال الطباعه) ,بجهة محافظة
السكندرية  59ط  23 /خ ش مرتضى باشا  -شدس تقاطع محمود رشدى  -قسم
 - 439رضا صابر محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7864
ورقم قيد  67324محل رئيسى عن ورشه تصنيع نجاره بمختلف انواعها ,بجهة محافظة السكندرية الزوايده
نمره  2ارضى دويدار شارع  12العمومى  -قسم
 - 440اشرف عبدالرحيم محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7866ورقم قيد  67325محل رئيسى عن تفصيل ملبس ومفروشات ( ماعدا الملبس العسكريه ) ,بجهة
محافظة السكندرية  15ش الشيماء  -العصافره قبلى  -الدور الول علوى  -شقه 2
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 - 441فرج محمود عبدالرؤوف حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7872ورقم قيد  67326محل رئيسى عن المقاولت العامه والتوريدات ( ماعدا توريد العماله  -الملبس
العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الضحى متفرع من ش القويرى
الهانوفيل  -الول علوى  -شقه
 - 442احمد يونس احمد متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7873
ورقم قيد  67327محل رئيسى عن مصنع بلستيك ,بجهة محافظة السكندرية ش المصرف غرب النوباريه
خلف مسجد نداء السلم  -محل رقم  1من الجهه الشرقيه  -قسم
 - 443محمود مصطفى محمود مصطفى الشباسى تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  7874ورقم قيد  67328محل رئيسى عن اكسسوارات سيارات ,بجهة محافظة السكندرية ش قباء
من اسكندريه مطروح امام ش الحديد و الصلب  -محل رقم  - 4قسم
 - 444محمود احمد فرج سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 7876
ورقم قيد  67329محل رئيسى عن بيع ملبس داخليه ,بجهة محافظة السكندرية  92ش عمر لطفى -
البراهيميه  -محل  - 3قسم
 - 445احمد جلل محمد عبدالرازق ( احمد جلل لبيع الجهزه الكهربائيه ) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  7878ورقم قيد  67330محل رئيسى عن بيع اجهزه كهربائيه ,بجهة
محافظة السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى مع ناصيه ش ابوالشوارب بجوار جيلتى فريسكا  -الرضى  -محل
 - 446ايمن محمد حسانى حنفى (حسانى للرحلت) تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  7879ورقم قيد  67331محل رئيسى عن مكتب رحلت (بعد الحصول على التراخيص اللزمه
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى) ,بجهة محافظة السكندرية ش عباد الرحمن من ش رضوان -
الهانوفيل  -شقه  -قسم
 - 447اسلم احمد محمد عبيد قاسم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 7880ورقم قيد  67332محل رئيسى عن تفصيل ملبس (عدا الملبس العسكريه) ,بجهة محافظة السكندرية
ش المراغى العمومى بجوار الموقف ملك/حمدى محمد -شقه بالدور الول علوى -قسم المنتزه-
 - 448رمضان محمد قنديل حسن سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7892ورقم قيد  67333محل رئيسى عن مطعم سندوتشات ,بجهة محافظة السكندرية  5ش الشهيد صبرى
من الشرقاوى الحضره الجديده  -محل  -قسم
 - 449محمود حسين على احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7893
ورقم قيد  67334محل رئيسى عن اعمال تشطيب داخلى بكافه أنواعها ,بجهة محافظة السكندرية  53شارع
 18متفرع من خالد بن الوليد-محل-قسم المنتزه
 - 450مصطفى فتحى محمد عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7896
ورقم قيد  67335محل رئيسى عن اداره صيدليه ,بجهة محافظة السكندرية ش رشا سويدان تقسيم ويبكو
الشهير بشارع العوضى
 - 451محمد السيد احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7897
ورقم قيد  67336محل رئيسى عن بيع ادوات صيد (برى وبحرى فقط) فيماعدا خدمات النترنت وبعد
الحصول على التراخيص اللزمه وطبقا للموافقه المنيه رقم  2282 /3009تحريرا فى  ,2022 /5 /18بجهة
محافظة السكندرية 13ش حلبو 3تنظيم سيدى عبدالرحمن مع ابو ورده -قسم الجمرك-
 - 452فاطمه ابوزيد محمد عبداللطيف تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7899ورقم قيد  67337محل رئيسى عن كافيه و مطعم ,بجهة محافظة السكندرية البوابه ( )8طريق
اسكندريه مطروح امام الباب الخلفى للمول (عجمى ستار)  -قسم

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

Page 38 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 453عمرو سعيد مصطفى زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7902ورقم قيد  67338محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية  23ش الصاغ محمد
عبدالسلم سيدى بشر
 - 454اسماء السيد ثابت احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7904
ورقم قيد  67339محل رئيسى عن بيع زجاج ,بجهة محافظة السكندرية ش  25بجوار مزلقان البحريه -
طوسون  -ابوقير  -محل  -قسم
 - 455احمد حامد احمد محمد ابوسمره ( البان احمد حامد احمد محمد ) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-29برقم ايداع  7905ورقم قيد  67340محل رئيسى عن محل بيع البان بداخله معمل تحضير
وتصنيع وتخمير اللبان ,بجهة محافظة السكندرية المنشيه البحريه بجوار شهد الملكه  -محل  -قسم المنتزه
 - 456هانى عصمت ابراهيم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 7906ورقم قيد  67341محل رئيسى عن بازار (خردوات) ,بجهة محافظة السكندرية  7ش  595متفرع من
ش الصداقه  -سيدى بشر قبلى  -قسم
 - 457احمد حماده حسان احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 7915
ورقم قيد  67342محل رئيسى عن مقاولت عموميه وتوريدات ( فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر
ومستلزماته والملبس العسكريه ) ,بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرابع  -ش قاصد كريم  -البيطاش  -قسم
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فروع الفراد
 - 1صلح السيد دسوقى السيد حسين قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  6730ورقم قيد  62375محل
فرعى عن تمت اضافه نشاط /توزيع مواد غذائيه جمله و قطاعى بجهة محافظة السكندرية تم اضافه الفرع الكائن
بالعنوان  6 /ريجنسى علم شارع صديقات الكتاب  -مقر ادارى  -العصافره  -المنتزه  -السمندريه
 - 2سعاد سعد موسى بدوى الزيات قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  6753ورقم قيد  66941محل فرعى
عن مكتب رحلت داخليه بجهة محافظة البحيرة 0القرنشاوي بملك  /ايمن حسني محمد احمد قاسم
 - 3سعاد سعد موسى بدوى الزيات قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  6753ورقم قيد  66941محل فرعى
عن مكتب رحلت داخليه بجهة محافظة السكندرية السكة الحديد شارع الفرن-خورشيد القبليه-
 - 4محمد مسعد محمود محمد ابراهيم قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  6839ورقم قيد  45833محل
فرعى عن مكتب نقل و شحن و تفريغ ومقاولت عموميه وتوريدات مع الجهات الرسميه(ما عدا توريد العماله
والطرود البريديه) بجهة محافظة السكندرية شقه  5برج خالد بن الوليد امام بوابه المعموره الشاطى-ميدان الصلح-
قسم المنتزه
 - 5حسام حسن امين احمد عفيفى -عفيفى جمله ماركت قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  6818ورقم قيد
 66695محل فرعى عن جمله ماركت وبقاله جافه ومواد غذائيه ومنتجات ورقيه( ماعدا اعمال الطباعه ) ومنظفات
ومياه غازيه بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /شارع طرابلس من شارع قصرالقويرى محل
( )4بالهانوفيل  -الدخيله  -السكندريه
 - 6ابرام رسمى كامل مهنى قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  6923ورقم قيد  59018محل فرعى عن
مينى ماركت بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد ناجى قبل عصير ابو ضاحى ومسجد ناجى مباشره-محل-قسم
الدخيله
 - 7منى احمد محمد احمد رمضان قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  6953ورقم قيد  59369محل فرعى
عن بيع ملبس جاهزه (حريمى) بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان  10 /ش  313محل  2من مصطفى
كامل  -سموحه  -قسم سيدى جابر
 - 8محمد بدوى على على العطار قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  6942ورقم قيد  67004محل فرعى
عن مكتب مكافحة حشرات صحه عامه و قوارض بجهة محافظة البحيرة خلف مدرسة صلح سالم الحدائق بملك /
محمد السيد علي عبدالوهاب
 - 9محمد بدوى على على العطار قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  6942ورقم قيد  67004محل فرعى
عن مكتب مكافحة حشرات صحه عامه و قوارض بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد قباء متفرع من شارع ام
زغيو  -محل رقم  3بملك  /عمر رجب
 - 10سميه ابراهيم عبد النبي ابراهيم قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7078ورقم قيد  63031محل
فرعى عن تصنيع الملبس ( ماعدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان  7 /ش
ابوبكر الصديق نمره  9عزبه محسن الكبرى  -شقه بالدور الول  -قسم المنتزه
 - 11ابراهيم محمد السيد احمد على منصور (المنصور للمقاولت العموميه ) قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 7162ورقم قيد  51466محل فرعى عن مقاولت عموميه بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان8 /
ش احمد كمال  -شقه رقم ( )6بالدور الثانى  -قسم
 - 12عمرو رفعت محمود الجوهرى القاضى قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  7152ورقم قيد 55293
محل فرعى عن عموم المقاولت بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  12 /شارع حسن نبيه المصرى -
شقه بالدور الثانى شمال السلم  -قسم
 - 13عماد قاسم عبدالحميد ابو حمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  7131ورقم قيد  67064محل فرعى
عن مزرعه مواشي تربيه مواشي بجهة محافظة البحيرة كوم حفين  -المهديه  -بملك  /محمد مفتاح عبدالجليل الماسحي
 - 14عماد قاسم عبدالحميد ابو حمد قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  7131ورقم قيد  67064محل فرعى
عن مزرعه مواشي تربيه مواشي بجهة محافظة السكندرية كبري ضيف ا  -النهضه  -بملك  /عبدالوهاب خميس
 - 15اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  7273ورقم قيد 32282
محل فرعى عن تجاره مفروشات بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  6 /أ تنظيم شارع
السماعيليه مع شارع فريد بك  -رشدى  -ناصيه  -مصطفى كامل
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 - 16عمرو محمود سعد ابراهيم مبارك قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  7278ورقم قيد  57721محل
فرعى عن مكتب اداره لمشغل الملبس (ما عدا الملبس العسكريه) بجهة محافظة السكندرية تقاطع شارع ممتاز مع
شارع الملك حفنى عماره برج الشباب  -فيكتوريا  -قسم
 - 17جمال عبدالفتاح عبدا محمد زيدان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  7293ورقم قيد  66351محل
فرعى عن تجاره اجهزه كهربائيه (ما عدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع
بعنوان  33 /ش محمد يوسف غالى تقاطع ش  15سيدى بشر بحرى  -محل رقم  - 5قسم
 - 18محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  7351ورقم قيد  62172محل
فرعى عن اداره صيدليات بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان -الفناء الخلفى بمقر جمعيه
المبرات الخيريه السلميه برقم6ش السيد محمد كريم-النفوشى -قسم الجمرك-
 - 19محمود جابر احمد عبدالمقصود قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  7376ورقم قيد  67160محل
فرعى عن مزرعه لتربيه مواشي تسمين وانتاج اللبان بجهة محافظة البحيرة المشروع الثالث المجمع الصناعى
بالقرية  19لحوم  -بملك  /محمد ابراهيم محجوب ابراهيم
 - 20محمود جابر احمد عبدالمقصود قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  7376ورقم قيد  67160محل
فرعى عن مزرعه لتربيه مواشي تسمين وانتاج اللبان بجهة محافظة السكندرية مزرعه الجريسات  -مريوط -
حوشه السكندريه
 - 21هانى ابراهيم الدسوقى محمود خليل قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  7606ورقم قيد  42339محل
فرعى عن تحضير وبيع المأكولت بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان  122 /ش المكس  -قسم الدخيله
 - 22ياسر عميره محمد عمرو قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7657ورقم قيد  3538محل فرعى عن
مكتب رحلت ( بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) بجهة محافظة
السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  /عزبه الهجانه  -برج المراء شارع الثلجه بجوار الوكاله  -العامريه
 - 23محمد طلعت عباس بخيت قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7680ورقم قيد  51254محل فرعى
عن تصنيع ملبس جاهزه (ما عدا الملبس العسكريه) بجهة محافظة السكندرية  42شارع حسن رفعت  -سيدى بشر
قبلى  -قسم
 - 24اثار محمد سليم عبدالصمد قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7700ورقم قيد  64495محل فرعى
عن توزيع مواد غذائيه و تجاره بقاله بالجمله بجهة محافظة السكندرية برج الخليج ش وادى الملوك  -السيوف  -محل
 ملك /محمد مصطفى  -قسم - 25شيماء فكرى زكى على حجاج قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  7688ورقم قيد  67238محل
فرعى عن بيع ملبس مستعمله ( ماعدا الملبس العسكريه ) بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان /ش كليه الدراسات السلميه من بنزينه توتال(-زمزم-)2قسم المنتزه
 - 26عيد رجب اسماعيل محمد قمر قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  7728ورقم قيد  1860محل فرعى
عن تم تعديل النشاط الى  /تربيه وتسمين مواشى وانتاج البان بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  /بهيج
شارع  20برج العرب  -السكندريه
 - 27احمد ضيف ا السيد احمد ابوعجيله قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  7754ورقم قيد  20464محل
فرعى عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  6بجهة محافظة السكندرية 19
شارع ميرموان -شقه -6الزرايطه -باب شرق
 - 28ايمن يحى محمد السرسى قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  7718ورقم قيد  32707محل فرعى
عن مكتب ديكورات بجهة محافظة السكندرية  43ش الجيش  -البراهيميه  -قسم
 - 29محمد طه محمود حسن(الطه للستيراد والتصدير) قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  7844ورقم قيد
 19935محل فرعى عن التوكيلت التجاريه و التصدير بجهة محافظة السكندرية  41شارع المام مالك من شارع
مسجد التائبين  -سيدى بشر قبلى  -قسم
 - 30سراج الدين السيد امام احمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  7787ورقم قيد  34774محل فرعى
عن بيع شنط واحذيه حريمى بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  13 /ش القبال  -الرمل -
بتاريخ 2022/4/21
 - 31حسن على محمد محمد قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  7803ورقم قيد  67249محل فرعى عن
مخبز شامى بجهة محافظة السكندرية  16شارع الملك الفلكى  -المنتزه اول  -قسم
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قيود الشركات
 - 1على محمد عبد الواحد مخيمر واحمد صلح الدين عبد الحفيظ عبد الفتاح شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  6714ورقم قيد  66928مركز عام عن القيام
بأعمال بيع قطع غيار موتوسيكلت بجهة محافظة السكندرية  4شارع البرت الول محل بالدور الرضى-
بجوار قهوه بدوى امام المدينه الجامعيه بنات-عزبه سعد-سموحه-قسم سيدى جابر
 - 2ايمن عبد المجيد زكى وشريكه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 7002ورقم قيد  67027مركز عام عن توريد الخرسانه الجاهزه بجهة محافظة السكندرية الدورالخامس
 48شارع شعراوى-لوران -قسم الرمل
 - 3محمد اسماعيل اسماعيل وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  7247ورقم قيد  67112مركز عام عن المقاولت العموميه والتوريدات(فيما عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومستلزماته) بجهة محافظة السكندرية  21ميدان فيكتور عمانويل-جناح السلم اليمن-الدور الول-
سموحه-قسم سيدى جابر
 - 4شركه على محمد محمد بخيت وشركاه شركة رأس مالها  90,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  7271ورقم قيد  67123مركز عام عن المقاولت العموميه والتوريدات العموميه(فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزماته) بجهة محافظة السكندرية محل الكائن بالعقار رقم  4بشارع -189الورديان-
قسم مينا البصل
 - 5احمدالهادى مصطفى محمد عبدا و شريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  7468ورقم قيد  67191مركز عام عن النقل البرى الداخلى والشحن والنقل
الدولى (عدا الطرود البريديه والبريد والشحن الجوى ) والخدمات اللوجيستيه التكامله بجهة محافظة السكندرية
 944طريق اسكندريه مطروح الصحراوى -شقه -القسم
 - 6احمد شحاته ابو الوفا خليل على وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  7559ورقم قيد  67220مركز عام عن توريدات فى مجال(جميع مواد البناء والتوريدات
الكهربائيه والخشبيه والورقيه والجلديه)والمقاولت العموميه بجهة محافظة السكندرية طريق البرج الكافورى
بجوار بوابه مرور بهيج-قسم برج العرب
 - 7محمود الشناوى غانم وشريكته-غانمكو للتصدير شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  7630ورقم قيد  67239مركز عام عن التصدير وخاصه تصدير
الحاصلت الزراعيه بجهة محافظة السكندرية شقه رقم  101الدور الول علوى بالعقار رقم  22بشارع عبد
الحميد العبادى-قسم الرمل
 - 8مصطفى معوض جاد الرب وشركاه-جاد وودز شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  7632ورقم قيد  67241مركز عام عن توريدات منتجات خشبيه
ومستلزماتها بجهة محافظة السكندرية محل بالرضى بالعقار  19الكائن بشارع عثمان بن عفان متفرع من
شارع حسنى مبارك-الهانوفيل-شياخه-جمعه مفتاح-قسم الدخيله
 - 9شركه هناء جابر عبد المجلى وشريكتها شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  7640ورقم قيد  67247مركز عام عن القيام بكافه أعمال نقل البضائع(بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى) بجهة محافظة السكندرية  15شارع الفلكى-قسم ثالث المنتزه
 - 10محمد عبد المقصود وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 7666ورقم قيد  67253مركز عام عن تقديم الخدمات البحريه(ما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ)
وتشمل()1تأجير واستئجار المعدات والوناش اللزمه للشحن والتفريغ()2عموم التوريدات البحريه وتموين
السفن التجاريه ()3اعمال النقل البرى للبضائع وتدوال الحاويات(بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز
النقل الداخلى)()4رفع ونقل المخلفات ونفايات السفن والوحدات ونقل الخرده ()5الصيانه المتنقله واعمال
الدهانات للمعدات والتنكات واصلح السفن وللشركه حق التعاقد والتفاق مع شركات تمارس وتزوال اعمال
مشابهه لعمال الشركه والتى قد تساعدها فى تحقيق ذلك داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه طبقا لشروط
العقد واحكام القانون بجهة محافظة السكندرية كائن بالعقار رقم  16شارع الهدايا ابو قير-قسم المنتزه
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 - 11شركه احمد حسنين وشركاه لتجاره وتوزيع الحلويات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  7704ورقم قيد  67264مركز عام عن تجاره وبيع وتوزيع الحلويات بجهة
محافظة السكندرية  21شارع أمير البحر-قسم محرم بك
 - 12شركه خالد للمأكولت والمشروبات(خالد محمد على المتولى التحفه وشريكه) شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  7755ورقم قيد  67287مركز عام عن مطعم
كشرى ومشروبات ساخنه بجهة محافظة السكندرية سموحه 14 -شارع  3امام جريم بلزا-بملك/جميل حسنى
صبره-قسم سيدى جابر
 - 13شركه(احمد بدر قبارى عبد الرازق وشريكه) شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  7767ورقم قيد  67293مركز عام عن تجاره وتسويق المواد الغذائيه بجهة
محافظة السكندرية  4شارع ملك شاه-القبارى-قسم مينا البصل
 - 14شركه احمد جابر عوض عبدالجليل و شركاه شركة رأس مالها  240,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  7924ورقم قيد  67343مركز عام عن المقاولت العموميه و التوريدات
العموميه (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) بجهة محافظة
السكندرية الدور الثانى علوى بالعقار الكائن  86شارع القاهره  -سيدى بشر قبلى  -المنتزه اول  -قسم

فروع الشركات
 - 1شركه جمال يوسف عبد الوهاب محمد العبد وشريكه (العبد لتجاره الموتسيكلت وقطع الغيار ) قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  6927ورقم قيد  65611فرعى عن القيام ببيع الموتسيكلت وقطع غيار
بجهة محافظة السكندرية مول توب سنتر شارع مصطفى كامل بجوار شركه ادفينا-الرأس السوداء-قسم المتنزه
 - 2ليوجد قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  6927ورقم قيد  65611فرعى عن القيام ببيع
الموتسيكلت وقطع غيار بجهة محافظة السكندرية مول توب سنتر شارع مصطفى كامل بجوار شركه ادفينا-
الرأس السوداء-قسم المتنزه
 - 3ياسر محمد حسن وشريكه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7087ورقم قيد  67045فرعى
عن توريدات معدات ومواتير وقطع غيار بحرية وصناعية والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة  19والفقرة
 36من المجموعة  6والتوكيلت التجارية بجهة محافظة الجيزة سنتر لند مول مشروع فاميلى لند محل 310
الحى 8
 - 4ياسر محمد حسن وشريكه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  7087ورقم قيد  67045فرعى
عن توريدات معدات ومواتير وقطع غيار بحرية وصناعية والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة  19والفقرة
 36من المجموعة  6والتوكيلت التجارية بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان 182 /شارع عمر
لطفى ناصية ش الدلتا سبورتنج
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محو  -شطب
 - 1مايكل بخيت جبرائيل صليب ( سان مايكل ) تاجر فرد سبق قيده برقم  16030قيد فى 2014-08-24
برقم ايداع  5748وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 2محمد احمد عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36589قيد فى  2017-11-22برقم ايداع  10454وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 3منال ابراهيم حسين احمد الزغبى-الزغبى لتشغيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  43702قيد فى
 2018-09-03برقم ايداع  9997وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك
التجاره نهائيا
 - 4احمد محمد احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  46818قيد فى  2018-12-25برقم ايداع 15224
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 5على سمير عبدالعزيز عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  59589قيد فى  2021-02-03برقم ايداع
 1137وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 6عبد الهادى محمد صابر عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  13448قيد فى  2014-03-25برقم ايداع
 1798وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 7اسلم محمد العربى محمود يوسف غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  23144قيد فى  2015-11-26برقم
ايداع  6871وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 8احمد محمد سليمان الطنوبى تاجر فرد سبق قيده برقم  25128قيد فى  2016-03-08برقم ايداع 1874
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 9محمد جابر احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  39331قيد فى  2018-03-08برقم ايداع 2911
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 10سعيد عبد الشهيد ابراهيم عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم  53744قيد فى  2019-12-22برقم
ايداع  12935وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 11اندرو عادل داود غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  57403قيد فى  2020-09-28برقم ايداع 7358
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 12محمد عطيه عبد العاطى طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8262قيد فى  2013-03-31برقم ايداع
 1525وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 13عماد مصطفى ابراهيم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  17789قيد فى  2014-12-07برقم ايداع
 7965وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 14امل محمد عبدالمجيد مجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  34996قيد فى  2017-09-17برقم ايداع 7845
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 15محمد خميس محمد حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  62407قيد فى  2021-08-15برقم ايداع 7739
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 16عبدا احمد السيد شحاته سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  64897قيد فى  2022-01-10برقم ايداع
 384وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 17عبدالحميد حسن عبدالحميد الهريدى تاجر فرد سبق قيده برقم  34614قيد فى  2017-08-23برقم ايداع
 7213وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 18عمرو محمد حسن السيد حسن  -صيدليه دكتور عمرو محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  37169قيد
فى  2017-12-17برقم ايداع  11438وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
لترك التجاره
 - 19عمرو جمال احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40704قيد فى  2021-08-16برقم ايداع 7831
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء رئيسى اخر
 - 20عمرو جمال احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40704قيد فى  2018-04-26برقم ايداع 5016
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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 - 21عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم النفياوى تاجر فرد سبق قيده برقم  52371قيد فى  2019-10-15برقم
ايداع  10308وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 22ريمون طارق اسكندر سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  60469قيد فى  2021-04-01برقم ايداع
 3381وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 23محمد عبدالوهاب احمد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  63575قيد فى  2021-10-26برقم ايداع
 10465وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 24شهد نبيل حسن ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  66472قيد فى  2022-04-21برقم ايداع 5331
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 25شموع سعيد جابر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  8918قيد فى  2013-05-15برقم ايداع  2287وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 26محمد محمود حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15484قيد فى  2014-07-17برقم ايداع 5096
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 27تم تعديل السم التجارى الى طارق محمود عبدالمنعم احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم 38876
قيد فى  2018-02-21برقم ايداع  2194وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر
محو لترك التجاره
 - 28محمد عماد عبدالسلم محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  43949قيد فى  2018-09-12برقم ايداع
 10386وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 29محمد احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  49668قيد فى  2019-05-06برقم ايداع 5073
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 30احمد عبدالحميد السيد بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  51714قيد فى  2019-09-10برقم ايداع 9000
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 31عزيزه فاروق هشام جنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  62443قيد فى  2021-08-16برقم ايداع 7826
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 32ابراهيم رمضان مصطفى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  21689قيد فى  2015-08-23برقم ايداع
 4858وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 33شيماء جابر محمد عبدالرازق زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  25451قيد فى  2016-03-23برقم
ايداع  2339وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 34بيتر مكرم انور جندى تاجر فرد سبق قيده برقم  27941قيد فى  2016-07-31برقم ايداع  5870وفى
تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 35خالد السيد هزاع حسن زين تاجر فرد سبق قيده برقم  44038قيد فى  2018-09-17برقم ايداع
 10529وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 36احمد محمد محمد مصطفى رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  66391قيد فى  2022-04-17برقم ايداع
 5107وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 37هيثم منصور محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4724قيد فى  2022-01-11برقم ايداع 405
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الفرع
 - 38سعيده عبدا بدر السيد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  9196قيد فى  2013-05-29برقم ايداع
 2615وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 39احمد عبدالقادر سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  26588قيد فى  2016-05-22برقم ايداع
 4038وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
 - 40نهى فاروق ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41665قيد فى  2018-05-30برقم ايداع 6534
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 41ندا صلح الدين عبدالقوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  53097قيد فى  2019-11-19برقم ايداع
 11694وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 42محمد محمود رجب اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  60249قيد فى  2021-03-18برقم ايداع
 2826وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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 - 43احمد محمد احمد على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6201قيد فى  2012-11-08برقم ايداع 3670
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 44باسم بهجت محمد محمد الفحام تاجر فرد سبق قيده برقم  18348قيد فى  2015-01-13برقم ايداع
 174وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 45السيد محمد السيد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  28846قيد فى  2016-10-11برقم ايداع 7306
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
 - 46اسامة احمد محمد مسعود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54874قيد فى  2020-02-17برقم ايداع
 1849وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 47جابر عزت جابر عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  5931قيد فى  2012-10-16برقم ايداع 3342
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 48ابو النور نور الدين محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  7543قيد فى  2013-02-17برقم ايداع 697
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب الوفاه
 - 49اشرف بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  9414قيد فى  2013-06-13برقم ايداع 2882
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 50اشرف بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  9414قيد فى  2015-05-10برقم ايداع 2743
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 51احمد يحيى زكى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  30700قيد فى  2017-01-24برقم ايداع
 713وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 52حسنى محمد على عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  45147قيد فى  2018-10-28برقم ايداع 12416
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 53ابراهيم احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  60025قيد فى  2021-03-04برقم ايداع 2254
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 54عمرو عبد الحفيظ عبد الرازق عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  62128قيد فى  2021-07-26برقم
ايداع  7060وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 55محمود احمد عفيفى احمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  10711قيد فى  2013-10-09برقم ايداع
 4622وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 56محمود ابراهيم حسن بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  44716قيد فى  2018-10-14برقم ايداع
 11619وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 57ايمن عبدالرحيم احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  56778قيد فى  2020-08-18برقم ايداع
 5971وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 58نشات فواد تكل شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  63431قيد فى  2021-10-17برقم ايداع 10121
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 59حازم حسين رشدى محمود محمد الشعراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  63996قيد فى 2021-11-18
برقم ايداع  11483وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 60هانى ابراهيم عبدالفتاح العتيق تاجر فرد سبق قيده برقم  66594قيد فى  2022-05-09برقم ايداع
 5649وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 61جيهان بسيونى عبدالعزيز منصور  -جى جى كار تاجر فرد سبق قيده برقم  2790قيد فى
 2011-11-20برقم ايداع  2182وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك
التجاره
 - 62صوفى خيرى جعيفرى ابو طالب تاجر فرد سبق قيده برقم  5652قيد فى  2012-10-01برقم ايداع
 3034وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 63وليد فؤاد عفيفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  14012قيد فى  2014-04-29برقم ايداع 2453
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 64صبرى محمد محمود عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32118قيد فى  2017-04-09برقم ايداع
 2961وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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 - 65اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282قيد فى  2017-04-18برقم
ايداع  3254وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو للغاء الرئيسى الخر
 - 66رانيا عبدالرازق المهدى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  36945قيد فى  2017-12-07برقم ايداع
 11067وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 67فايز جاد شعتان مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  59264قيد فى  2021-05-31برقم ايداع  5099وفى
تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الرئيسى الخر
 - 68رشا عبد الحميد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13679قيد فى  2014-04-08برقم ايداع 2067
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 69مصطفى عبدالجيد عبدالفتاح جادا (مطعم مصطفى) تاجر فرد سبق قيده برقم  43930قيد فى
 2018-09-12برقم ايداع  10354وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
لترك التجاره
 - 70احمد سعد حسن شيكار تاجر فرد سبق قيده برقم  26779قيد فى  2016-05-29برقم ايداع 4298
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 71بدر رجب عبدالجيد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  46382قيد فى  2018-12-09برقم ايداع
 14466وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 72البير نجيب ارمانيوس يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  48420قيد فى  2020-12-23برقم ايداع
 10657وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لمحو المحل الرئيسى الخر
 - 73عزوز حسن عزوز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  56205قيد فى  2020-07-12برقم ايداع 4754
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 74احمد خليفه السيد الغرينى تاجر فرد سبق قيده برقم  58897قيد فى  2020-12-22برقم ايداع 10624
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 75عمرو صابر عبدالعظيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59192قيد فى  2021-01-11برقم ايداع
 238وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 76عماد احمد على احمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  62439قيد فى  2021-08-16برقم ايداع
 7819وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 77على يحى على عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  64347قيد فى  2021-12-08برقم ايداع 12294
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 78هدير ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4522قيد فى  2012-06-12برقم ايداع 1716
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 79وليد كمال عبد النبي هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  5072قيد فى  2012-08-14برقم ايداع 2356
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 80ذكري جمال لمعي ذكري تاجر فرد سبق قيده برقم  10304قيد فى  2013-09-10برقم ايداع 4035
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 81احمد كمال محمد محمد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  13039قيد فى  2014-03-06برقم ايداع
 1326وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 82ابراهيم عبدا ابوعرب منصور خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  58073قيد فى  2020-11-05برقم
ايداع  8807وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو ترك التجاره
 - 83عبد الرحمن كامل محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  63636قيد فى  2021-10-28برقم
ايداع  10607وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 84سعد امين عبدالفتاح امين تاجر فرد سبق قيده برقم  66825قيد فى  2022-05-29برقم ايداع 6427
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 85تم تصحيح السم الى هبه محمد عبد المنعم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  7200قيد فى
 2013-01-21برقم ايداع  295وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب
ترك التجارة

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

Page 48 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 86عبدالرحمن صلح محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  54924قيد فى  2020-02-19برقم
ايداع  1963وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 87رضا رجب هنداوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57509قيد فى  2020-10-04برقم ايداع 7586
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 88رضا احمد عبدالمغنى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  23142قيد فى  2015-11-26برقم ايداع 6869
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 89رشا احمد محمد عصافير تاجر فرد سبق قيده برقم  28473قيد فى  2016-09-05برقم ايداع 6714
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 90اسلم ممدوح زكى احمد المعاون تاجر فرد سبق قيده برقم  52897قيد فى  2019-11-11برقم ايداع
 11328وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 91محمود فرج عبداللطيف على عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  64777قيد فى  2022-03-31برقم
ايداع  4099وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب الغاء رئيسى اخر
 - 92عصام عبده محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  65748قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
 2882وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
 - 93عصام عبده محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  65748قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 7480وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
 - 94عادل محمد محمود محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  3793قيد فى  2012-04-01برقم ايداع
 846وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 95هاني محسب حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11412قيد فى  2013-12-02برقم ايداع
 5467وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 96عاصم احمد عبد النبى سليمان محمد ( العاصم للتوريدات العامه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  11667قيد
فى  2013-12-17برقم ايداع  5757وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
لترك التجاره
 - 97وليد عبدالفتاح عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  37245قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 11596وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 98حسين على سليمان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  39516قيد فى  2018-03-15برقم ايداع 3201
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 99صلح صديق احمد جادالرب-الصلح لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  49542قيد
فى  2019-04-28برقم ايداع  4859وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
لترك التجاره
 - 100بلل السيد سعد محفوظ حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  55523قيد فى  2020-05-13برقم ايداع
 3270وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 101عماد الدين محمود ابوالعز سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  65711قيد فى  2022-03-06برقم
ايداع  2759وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 102مصطفى السيد حسن عطيوه تاجر فرد سبق قيده برقم  66705قيد فى  2022-05-18برقم ايداع
 6033وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
 - 103تم تعديل السم التجارى الى عرابى للستيراد و تجاره الموبايل تاجر فرد سبق قيده برقم  2118قيد
فى  2011-08-08برقم ايداع  1405وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو
لترك التجاره
 - 104سعد يحيى سعد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  31036قيد فى  2017-02-13برقم ايداع
 1243وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 105عبدالواحد مصطفى محمد الشامى  -الشامى لعموم التصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  39143قيد فى
 2018-03-04برقم ايداع  2603وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب
ترك التجارة
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 - 106رضا فتحى خفاجة خفاجة عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  460قيد فى  2010-10-19برقم ايداع
 491وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 107حمدى محمد حميد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  2116قيد فى  2011-08-08برقم ايداع 1403
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لوفأه التاجر
 - 108ابراهيم محمود محمد محمود شابون تاجر فرد سبق قيده برقم  6539قيد فى  2012-12-02برقم ايداع
 4059وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 109يونس على يونس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  20450قيد فى  2015-05-24برقم ايداع
 3092وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 110نعمه طه عبدالخالق النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  27743قيد فى  2016-07-24برقم ايداع
 5619وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 111عمرو محمد احمد عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28363قيد فى  2016-08-28برقم ايداع
 6533وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره
 - 112سمير عبدا محمد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  39636قيد فى  2018-03-20برقم ايداع
 3388وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 113رحمه فوزى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  40104قيد فى  2018-04-03برقم ايداع 4064
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 114محمد سعيد عبدالباقى عبدربه(محمد سعيد للرحلت) تاجر فرد سبق قيده برقم  42860قيد فى
 2018-07-24برقم ايداع  8463وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك
التجاره
 - 115منى احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  60250قيد فى  2021-03-18برقم ايداع 2839
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة
 - 116رأفت فتحى فهيم جرجس  -رأفت فتحى فهيم للتطريز تاجر فرد سبق قيده برقم  60794قيد فى
 2021-04-25برقم ايداع  4152وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك
التجاره
 - 117ثروت عيد محمد الفى صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  61583قيد فى  2021-06-20برقم ايداع
 5840وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 118رامى محمد ابراهيم محمد السيد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  62464قيد فى  2021-08-17برقم
ايداع  7882وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 119اسامه عدلى محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62867قيد فى  2021-09-09برقم ايداع
 8770وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 120اسامه عدلى محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62867قيد فى  2021-12-15برقم ايداع
 12581وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب بسبب الغاء الفرع
 - 121ابوعلفه للستيراد و التصدير  -محمد صابر جمعه ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم  26871قيد فى
 2016-06-01برقم ايداع  4428وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو بسبب
ترك التجارة
 - 122السيد وهدان السيد وهدان سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  40932قيد فى  2018-05-07برقم
ايداع  5392وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 123محمد عبدالرحمن عبدالعظيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51408قيد فى  2019-08-26برقم
ايداع  8383وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 124وائل منير نجم العمورى تاجر فرد سبق قيده برقم  53723قيد فى  2019-12-19برقم ايداع
 12899وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 125حسام حسن عطا محمد الغرباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11346قيد فى  2013-11-28برقم ايداع
 5390وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
 - 126هاله الصافى سيداحمد عبدالحميدنصار تاجر فرد سبق قيده برقم  48902قيد فى  2019-04-01برقم
ايداع  3731وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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 - 127بكرى عبدالظاهر بكرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56938قيد فى  2020-08-26برقم ايداع
 6286وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 128سماح السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  57722قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 8077وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بام محو لترك التجاره
 - 129دنيا احمد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63705قيد فى  2021-11-01برقم ايداع
 10738وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
 - 130محمد حسن على محمد الشابورى تاجر فرد سبق قيده برقم  64299قيد فى  2021-12-07برقم ايداع
 12198وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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رأس المال
 - 1محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  9951قيد فى  2013-08-05برقم ايداع
 3613فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 2عمر عبد ا محمد حسن الصوت تاجر فرد سبق قيده برقم  44401قيد فى  2018-10-01برقم ايداع
 11110فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 3وليد عبدالمنعم احمد محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  58589قيد فى  2020-12-06برقم ايداع
 9955فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 4نجم الدين محمد ابازيد محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  63364قيد فى  2021-10-11برقم
ايداع  9923فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 5اشرف محمد عاشور عبد الحليم خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  20123قيد فى  2015-05-05برقم ايداع
 2630فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 6عبدالباسط عبدالعزيز عبدالباسط مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  52493قيد فى  2019-10-21برقم
ايداع  10549فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7ماجده ابراهيم عبدالموجود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55414قيد فى  2020-03-17برقم ايداع
 2957فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 8محمد عبد العزيز عبد المنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55624قيد فى  2020-05-20برقم ايداع
 3470فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 9محسن محمد السعيد محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  66223قيد فى  2022-04-04برقم ايداع
 4174فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10حمدى حجازى محمود جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  10407قيد فى  2013-09-17برقم ايداع
 4164فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11فرج هلل طاهر غيث تاجر فرد سبق قيده برقم  19397قيد فى  2015-03-22برقم ايداع  1579فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12محمد عاطف ابراهيم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  21580قيد فى  2015-08-16برقم ايداع 4685
فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13عادل ابراهيم عبدالرحيم محمدين (عادل ابراهيم للموبيليا ) تاجر فرد سبق قيده برقم  50495قيد فى
 2019-06-24برقم ايداع  6591فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 14وليد السيد عبدالنبى السيد سلمه (الوليد للتصدير و التوريدات العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 55801قيد فى  2020-06-14برقم ايداع  3845فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 500,000.000
 - 15صلح السيد دسوقى السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  62375قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 7679فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 16محمد باسم شعبان على محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  66753قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
 6149فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17تم تعديل السم التجارى الى احمد على احمد فتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  24700قيد فى
 2016-02-17برقم ايداع  1271فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
200,000.000
 - 18يوسف عبد السلم محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  35427قيد فى  2017-10-09برقم ايداع
 8567فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 19ايناس على ابراهيم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  49882قيد فى  2019-05-19برقم ايداع 5455
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 20عوض احمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  61255قيد فى  2021-06-01برقم ايداع
 5158فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 21مسعد محمود عبداللطيف دهمه تاجر فرد سبق قيده برقم  55819قيد فى  2020-06-15برقم ايداع
 3898فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22احمد نصرالدين عبدالغنى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1423قيد فى  2011-04-20برقم ايداع
 606فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 23احمد محمود احمد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  44633قيد فى  2018-10-10برقم ايداع
 11482فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 24صباح عبدالغنى محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  61096قيد فى  2021-05-24برقم ايداع
 4780فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 25البدرى مسعود البدرى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  64560قيد فى  2021-12-20برقم ايداع
 12786فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 26سميه اسامى عبدالنبى محمد غزاله تاجر فرد سبق قيده برقم  65366قيد فى  2022-02-14برقم ايداع
 1772فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,005,000.000
 - 27سمر محمد محمود محمد ملش تاجر فرد سبق قيده برقم  66978قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 6859فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28ملكه محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4065قيد فى  2012-04-29برقم ايداع  1164فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 29محمد الجرو محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7452قيد فى  2013-02-07برقم ايداع  583فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 30خالد المنوفى ابوسبع على تاجر فرد سبق قيده برقم  18361قيد فى  2015-01-13برقم ايداع 190
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 31سماح عبدالمولى احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  45417قيد فى  2018-11-05برقم ايداع
 12861فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 32عمرو احمد محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  55051قيد فى  2020-02-26برقم ايداع 2224
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 33السيد على رزق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  57688قيد فى  2020-10-14برقم ايداع  7994فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34رمزى نجيب حبيب خله تاجر فرد سبق قيده برقم  59213قيد فى  2021-01-12برقم ايداع  284فى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 35فتح ا محمد البدرى محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  60136قيد فى  2021-03-11برقم ايداع
 2551فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 36ابراهيم سليمان عبدالعزيز محمد الخولى  -الخولى للكريتال تاجر فرد سبق قيده برقم  60574قيد فى
 2021-04-08برقم ايداع  3611فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 37احمد امين محمد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61898قيد فى  2021-07-07برقم ايداع 6562
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38شهاب احمد شرف الدين محمد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  62781قيد فى 2021-09-02
برقم ايداع  8563فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 240,000.000
 - 39عزت محمد محفوظ القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم  67037قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 7040فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 40شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه  -الشروق لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم 33453
قيد فى  2017-06-20برقم ايداع  5147فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
4,000,000.000
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 - 41محمد رمضان عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  58340قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 9394فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 42عمرو محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  47069قيد فى  2019-01-09برقم ايداع  278فى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 43احمد عبدالمولى عبدالرسول عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  66684قيد فى  2022-05-16برقم
ايداع  5976فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 44ابراهيم محمد ابراهيم رزق الهنداوى ( هنداوى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  21372قيد فى
 2015-07-29برقم ايداع  4398فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 45مقار عادل لبيب مشرقى تاجر فرد سبق قيده برقم  33581قيد فى  2017-07-05برقم ايداع 5386
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 46انس صلح نعمان مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  61557قيد فى  2021-06-16برقم ايداع 5772
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 75,000.000
 - 47المختار للمقاولت العمومية و التوريدات العامه ( اسلم احمد مختار سيد احمد ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 66450قيد فى  2017-09-10برقم ايداع  3572فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 2,000,000.000
 - 48المختار للمقاولت العمومية و التوريدات العامه ( اسلم احمد مختار سيد احمد ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 66450قيد فى  2017-09-10برقم ايداع  3572فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 2,000,000.000
 - 49محمد محمد رجب شعبان رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  67063قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 7127فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50تم تعديل السم التجارى الى محمد طه محمود حسن(الطه لللتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم 19935
قيد فى  2015-04-22برقم ايداع  2343فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
250,000.000
خالد للمقاولت العامه و التوريدات تاجر فرد
 - 51تم تعديل السم التجارى الى /خالد سعيد سعد عبدالرحيم
سبق قيده برقم  30768قيد فى  2017-01-30برقم ايداع  819فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس
المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 52محمد على على يونس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46598قيد فى  2022-03-16برقم ايداع
 3385فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48641قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 1316
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 54امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48641قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 1316
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 55مرفت السيد حسن احمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  65310قيد فى  2022-02-09برقم ايداع
 1591فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 56تشارلز نشأت محروس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  3526قيد فى  2012-03-01برقم ايداع 543
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 57محمد محمود سعيد محمود رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  24635قيد فى  2016-02-15برقم ايداع
 1173فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 58محمد جمعة ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  53977قيد فى  2020-01-02برقم ايداع 50
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59محمد جلل محروس طنطاوى ( طنطاوى للمقاولت العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  2496قيد فى
 2011-10-09برقم ايداع  1837فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
100,000.000
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 - 60محمد ابراهيم محمد بدوى زيتون تاجر فرد سبق قيده برقم  4101قيد فى  2012-05-02برقم ايداع
 1204فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 61سمير السيد السيد احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  6506قيد فى  2012-11-29برقم ايداع
 4023فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 62احمد محمد سالم سلمه ميدان  -صيدليه د احمد سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  33414قيد فى
 2017-06-18برقم ايداع  4568فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
150,000.000
 - 63محمود سلمه محمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  39237قيد فى  2018-03-06برقم ايداع
 2771فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 64يسرا علء عبدالفتاح سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  49920قيد فى  2019-05-20برقم ايداع
 5518فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 65رومانى بخيت تاوضروس توما تاجر فرد سبق قيده برقم  53814قيد فى  2019-12-24برقم ايداع
 13074فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 66محمد خلف محمد خالد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  9875قيد فى  2013-07-29برقم ايداع
 3522فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 67محمد احمد احمد محمد على موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  25697قيد فى  2016-04-06برقم ايداع
 2721فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68وائل احمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  42568قيد فى  2018-07-11برقم ايداع  7958فى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 69محمد السيد محمد السيد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم  56269قيد فى  2020-07-14برقم ايداع
 4895فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 70محمود احمد محمود عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  57123قيد فى  2020-09-10برقم ايداع
 6744فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 71محمد احمدنبيل عبدالمجيد شوشه (شوشه) تاجر فرد سبق قيده برقم  66461قيد فى  2022-04-20برقم
ايداع  5297فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 72يعدل السم التجارى الى/ياسر نصر ابوالريش محمد ابوالقاسم(مكتب ابوالريش للتصدير) تاجر فرد سبق
قيده برقم  18260قيد فى  2015-01-05برقم ايداع  67فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 73حسام عبدالوهاب محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  42486قيد فى  2018-07-08برقم ايداع
 7823فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 74عبدالباسط جمال عبدالباسط نعمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49574قيد فى  2019-04-30برقم
ايداع  4914فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 75محمود على احمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  55430قيد فى  2020-03-23برقم ايداع 3003
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76وسام حسن جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58824قيد فى  2020-12-20برقم ايداع 10477
فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 77احمد منصور الشحات احمد ابوالفضل تاجر فرد سبق قيده برقم  62806قيد فى  2021-09-05برقم
ايداع  8620فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 78رائد محمد احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  4416قيد فى  2012-06-03برقم ايداع  1585فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 79ياسر جمعه على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8378قيد فى  2013-04-07برقم ايداع  1667فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 80احمد محمد عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29646قيد فى  2016-11-27برقم ايداع  8568فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
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 - 81عمرو احمد على شحاته ابو شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  38082قيد فى  2018-01-23برقم ايداع
 884فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 82وليد محمد عبده قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  41257قيد فى  2018-05-16برقم ايداع  5902فى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 83احمد محمد احمد الجمجمونى تاجر فرد سبق قيده برقم  53800قيد فى  2019-12-23برقم ايداع
 13038فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 84عبير عادل عبدالمعطى احمد خليل الدخس تاجر فرد سبق قيده برقم  56608قيد فى  2020-08-06برقم
ايداع  5602فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 85احمد الديب محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  63828قيد فى  2021-11-08برقم ايداع 11032
فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 86تم تعديل السم التجارى الى وسامه سليمان دومه حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9305قيد فى
 2013-06-05برقم ايداع  2748فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
30,000.000
 - 87مصطفى السيد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  51835قيد فى  2019-09-17برقم ايداع 9248
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 88محمد رمضان عبدالعال عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  58000قيد فى  2020-11-02برقم ايداع
 8652فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89رانيا محمود حامد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  50924قيد فى  2019-07-22برقم ايداع 7462
فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 90محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  28087قيد فى  2016-08-09برقم ايداع  6100فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 91احمد محمد عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29646قيد فى  2016-11-27برقم ايداع  8568فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 92نجاه على على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  63735قيد فى  2021-11-02برقم ايداع  10801فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 12,000.000
 - 93محمود محمد فوزى محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  67270قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 7712فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 94محمود عادل عبدالقادر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  52202قيد فى  2019-10-07برقم ايداع
 9956فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 280,000.000
 - 95محمود شعبان عبد الفتاح شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  1840قيد فى  2011-06-23برقم ايداع
 1084فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 96محمد عبد المنعم محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  21132قيد فى  2015-07-06برقم ايداع
 4051فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 170,000.000
 - 97السيد خميس نصر الكريونى تاجر فرد سبق قيده برقم  51064قيد فى  2019-07-31برقم ايداع
 7744فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000

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

Page 56 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  9951قيد فى  2013-08-05برقم ايداع
 3613وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش
الشيخ بخيت متفرع من ش السيد محمد كريم  -قسم الجمرك
 - 2هدى ابراهيم الدسوقى ضوى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24486قيد فى  2016-02-08برقم ايداع
 965وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 4 /حاره
الطائف  -شقه رقم  - 2الدور الول علوى  -قسم
 - 3رضاء سعيد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  25521قيد فى  2016-03-27برقم ايداع 2457
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نم افتتاح فرع بمحافظه القاهره بالعنوان /
النزهه  -النزهه 122 /شارع حسنى مبارك  -القاهره
 - 4محمود عنتر محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  32131قيد فى  2017-04-09برقم ايداع
 2979وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /مساكن
حجر النواتيه بلوك  6شقه  - 15قسم
 - 5نجلء نعمان على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32746قيد فى  2017-05-11برقم ايداع
 3972وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /شارع
فرن الشندويلى  -امام صيدليه (د/فايزه) ابو يوسف بحرى  -قسم
 - 6عبير شحاته ناصف الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  36940قيد فى  2017-12-06برقم ايداع
 11058وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 13 /
تنظيم شارع حسن عاصم
 - 7عبدالباسط عبدالعزيز عبدالباسط مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  52493قيد فى  2019-10-21برقم
ايداع  10549وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى
اخر نشاطه /صيانه سيارات و بيع قطع غيار سيارات جديده -و رأس ماله )100000( /مائه الف جنيه فقط ل
غير و عنوانه /ش  20من طريق ام زغيو  -بوابه  - 8البيطاش  -ورشه  -قسم
 - 8محمد عاطف ابراهيم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  21580قيد فى  2015-08-16برقم ايداع 4685
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعغديل العنوان الى/عقار رقم 7
شارع مدرسه المنار-المعموره البلد-قسم المنتزه
 - 9محمد الدكتور عبدالنبى محمد الجمل  -الجمل للتوريد والتوزيع تاجر فرد سبق قيده برقم  56726قيد فى
 2020-08-16برقم ايداع  5863وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم
افتتاح رئيسى اخر بمحافظه القليوبيه بالعنوان  59 /شارع  4عزبه العرب بهتيم بشبرا الخيمه ثانى  -القليوبيه -
ونشاطه  /معمل لخلط وتعبئه وتجاره المنظفات والمطهرات على البارد  -وسمته التجاريه  /جود كلين  -بدايه
نشاطه  - 2020/8/1 /وراس ماله ( )150000جنيها
 - 10صلح السيد دسوقى السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  62375قيد فى  2021-08-10برقم ايداع
 7679وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافه الفرع الكائن
بالعنوان  6 /ريجنسى علم شارع صديقات الكتاب  -مقر ادارى  -العصافره  -المنتزه  -السمندريه
 - 11احمد جابر صبحى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  1599قيد فى  2011-05-23برقم ايداع 811
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل عنوان الفرع بمحافظه البحيره
ليصبح /قطعه  30/3المنطقه الصناعيه النسيجيه بزمام شركه مصر للغزل و النسيج  -كفر الدوار بملك /حلمى
الحنفى حلمى  -قسم
 - 12تم تعديل السم التجارى الى  /اميره السيد على محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  38968قيد فى
 2018-02-26برقم ايداع  2341وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم تعديل العنوان الى  /بلوك  8ش  10ناصيه التقاطع الثانى عزبه سكينه بجوار غرفه الكهرباء ش  - 8قسم
 - 13عمرو جمال احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  40704قيد فى  2018-04-26برقم ايداع
 5016وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسى الخر
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 - 14تم تعديل السم التجارى الى محمد مسعد محمود محمد ابراهيم  -مسعد للنقل والمقاولت العموميه تاجر فرد
سبق قيده برقم  45833قيد فى  2018-11-19برقم ايداع  13546وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقه  5برج خالد بن الوليد امام بوابه المعموره الشاطى-ميدان الصلح-قسم
المنتزه
 - 15تم تعديل السم التجارى الى محمد مسعد محمود محمد ابراهيم  -مسعد للنقل والمقاولت العموميه تاجر فرد
سبق قيده برقم  45833قيد فى  2018-11-19برقم ايداع  13546وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ  1شارع مرسى مطروح تقسيم  - 4كفر الشيخ-نشاطه/مكتب مقاولت-برأسمال
قدره ( 10000عشره الف جنيها)-
 - 16عثمان فتحى عوض مصطفى المغلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  49541قيد فى  2019-04-28برقم
ايداع  4858وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى
 /ش السوق  -خورشيد  -الدور الثانى علوى  -قسم
 - 17ياسمين صبحى اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51745قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
 9064وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  5 /ش
اسكندر ابراهيم  -ميامى  -شقه  -قسم
 - 18عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  61252قيد فى  2021-06-01برقم
ايداع  5154وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  14شارع عبد الخالق
ثروت-لوران-ونشاطه/تجهيز اللحوم والدواجن-برأسمال قدره ( 2000الفان جنيها)-وتاريخ افتتاح المحل فى
 -2018/3/15قسم الرمل
 - 19حسام حسن امين احمد عفيفى -عفيفى جمله ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم  66695قيد فى
 2022-05-17برقم ايداع  6005وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان  /شارع طرابلس من شارع قصرالقويرى محل ( )4بالهانوفيل  -الدخيله -
السكندريه
 - 20حسام حسن امين احمد عفيفى -عفيفى جمله ماركت تاجر فرد سبق قيده برقم  66695قيد فى
 2022-05-17برقم ايداع  6005وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم تصحيح العنوان للمركز الرئيسى الى  /شارع طرابلس من شارع قصرالقويرى محل ( )5بالهانوفيل  -الدخيله
 السكندريه - 21محمود صالح محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6112قيد فى  2012-11-04برقم ايداع 3559
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه  /مكتب
توريدات عموميه (ماعدا توريد الكمبيوتر و مستلزماته و العماله و الملبس العسكريه)  -راس ماله 5000 /
خمسه الف جنيه  -عنوانه  18 /ش احمد ابوسليمان خلف مدرسه العاشر  -شقه بالدور الرضى  -قسم
 - 22عمرو عوض حسين سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  47456قيد فى  2022-03-06برقم ايداع 2784
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع
 - 23تم اضافة السم التجارى مؤسسة سعد للجهزه الكهربائيه والموبايلت  -عمرو عوض حسين سعد تاجر فرد
سبق قيده برقم  47456قيد فى  2019-01-29برقم ايداع  1019وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع الكائن بالعنوان  452 /طريق الحريه  -رشدى  -برج السلم -
قسم سيدى جابر
 - 24تم اضافة السم التجارى مؤسسة سعد للجهزه الكهربائيه والموبايلت  -عمرو عوض حسين سعد تاجر فرد
سبق قيده برقم  47456قيد فى  2019-01-29برقم ايداع  1019وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  452 /طريق الحريه  -رشدى  -برج السلم  -قسم
سيدى جابر
 - 25محمود السيد عبدالرحمن بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  50336قيد فى  2019-06-16برقم ايداع
 6263وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش من
مستشفى عجمى عام امام عماره البترول بوابه  - 8البيطاش  -قسم
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 - 26محمد عبدالفتاح عبدالسميع التراس تاجر فرد سبق قيده برقم  51608قيد فى  2019-09-05برقم ايداع
 8819وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /عقار
رقم ( )44شارع مسجد نور السلم  -ارض ديزى الحاجه  -محل  -سيدى بشر قبلى  -قسم المنتزه
 - 27ابرام رسمى كامل مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم  59018قيد فى  2020-12-28برقم ايداع
 10874وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع مسجد ناجى قبل
عصير ابو ضاحى ومسجد ناجى مباشره-محل-قسم الدخيله
 - 28محمد رضوان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  60819قيد فى  2021-04-26برقم ايداع
 4201وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  3 /ش
 9مساكن البحريه  -عزبه فرعون  -قسم
 - 29سعيد محمد سعيد النجيلى على تاجر فرد سبق قيده برقم  61499قيد فى  2021-06-15برقم ايداع
 5672وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /
تحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده والرز باللبن وسمته التجاريه ( الركن )وراس المال ( )10000
وعنوانه  3 /ش دكتور عبدالرازق السنهورى من ش جميله بوحريد  -السيوف شماعه  -قسم
 - 30ولء عصام مرتضى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  66715قيد فى  2022-05-18برقم
ايداع  6059وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى
 /شارع عزبه العمال  - -الرمل  -السكندريه
 - 31ماجد فخرى حنا ا عبد القدوس تاجر فرد سبق قيده برقم  8191قيد فى  2013-03-26برقم ايداع
 1437وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /عزبه
ناصر النزهه القبليه خلف شركه ارابيسكو  -قسم سيدى جابر
 - 32معتز محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  21951قيد فى  2015-09-07برقم ايداع 5223
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف الفرع الكائن فى /ك  16طريق
اسكندريه مطروح بجوار حلواني لؤلؤه دمياط امام مركز ابو العل الطبى ومعمل الفا-قسم الدخيله
 - 33معتز محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  21951قيد فى  2020-07-09برقم ايداع 4675
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف الفرع الكائن فى /ك  16طريق
اسكندريه مطروح بجوار حلواني لؤلؤه دمياط امام مركز ابو العل الطبى ومعمل الفا-قسم الدخيله
 - 34مصطفى ابراهيم على محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  28662قيد فى  2016-09-26برقم ايداع
 7019وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه/
بيع و توريد ادوات كهربائيه و رأس ماله )10000( /عشره الف جنيه فقط ل غير و عنوانه /ش عيد مبروك
امام مسجد ابوبكر الصديق عزبه علم بحرى  -الهانوفيل  -قسم
 - 35محمد جمعه شعبان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  43742قيد فى  2018-09-04برقم ايداع
 10049وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش
عيد عثمان  -ارض هديه ابيس ( - )2قسم
 - 36نسمه محمد منصور فخرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  44508قيد فى  2018-10-03برقم ايداع
 11269وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 26 /
ش الحدينى  -قسم محرم بك
 - 37احمد محمود احمد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  44633قيد فى  2018-10-10برقم ايداع
 11482وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى /
شارع عزبه ناصر ارابيسكو  -سيدى جابر
 - 38ياسر محمود احمد محمود حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  50124قيد فى  2019-05-29برقم ايداع
 5869وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان
 18 /شارع اسماعيل سرهنك  -لوران  -الرمل  -والنشاط  /تحضير وبيع ماكولت  -وراس ماله ( )1000جنيها
 وبدايه النشاط 2022/3/15 / - 39منى احمد محمد احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  59369قيد فى  2021-01-20برقم ايداع
 634وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان  10 /ش
 313محل  2من مصطفى كامل  -سموحه  -قسم سيدى جابر
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 - 40صباح عبدالغنى محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  61096قيد فى  2021-05-24برقم ايداع
 4780وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 30 /
شارع عثمان اباظه
 - 41حسام احمد السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  62907قيد فى  2021-09-12برقم ايداع 8851
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /النهضه -
الهاويس بجوار قريه خان خليجه  -ملك  /عادل ابراهيم  -قسم
 - 42محمد عيد عبدالرازق عمر حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  65976قيد فى  2022-03-20برقم ايداع
 3525وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش
النقل والهندسه  -محل رقمك  - 6عماره تراس  -سموحه  -قسم سيدى جابر
 - 43تم تعديل السم التجارى الى هيثم منصور محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4724قيد فى
 2012-07-04برقم ايداع  1935وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم تعديل العنوان الى  10 /ش محرم بك و ناصيه ش مسجد حجاج  -الدور الثالث علوى  -قسم
 - 44تم تعديل السم التجارى الى هيثم منصور محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4724قيد فى
 2012-07-04برقم ايداع  1935وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 10 /ش محرم بك و ناصيه ش مسجد حجاج  -الدور الثالث علوى  -قسم
 - 45محمد الجرو محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7452قيد فى  2013-02-07برقم ايداع 583
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /محل رقم 26
ناصيه ش جلل الدسوقى مع ش المفتش  -الحضره القبليه  -كومباوند البركه -قسم
 - 46يعدل السم التجارى الى/شريف موتورز لتجاره السيارات والدراجات الناريه(عبد الرحمن شريف عبد الدايم
شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم  49467قيد فى  2019-04-23برقم ايداع  4749وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الرئيسي الى  3 /ش عبد الفتاح
الشعشاعي السيوف شماعه من جميلة بو حريد-السيوف  -قسم
 - 47تم تعديل السم التجارى الى /عمرو جمعه احمد محمد  -عمرو للعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم 58596
قيد فى  2020-12-06برقم ايداع  9965وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح /شارع المدارس  -ابويوسف امام بنزينه السلم  -قسم
 - 48متى يوحنا يوسف عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  63110قيد فى  2021-09-26برقم ايداع
 9372وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /
مصنع لنتاج ادوات كهربائيه من البلستيك بدون اجزاء كهربائيه  -راس ماله  10000 /عشره الف جنيه -
عنوانه  /الوحده رقم ( )77بالمنطقه الصناعيه بمجمع مرغم  - 2قسم
 - 49احمد امير بدرى السيد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  6735قيد فى  2012-12-16برقم ايداع
 4285وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم تعديل العنوان للفرع الى  /قريه
ميت حبيش البحريه شارع الملبس الجاهز  -قسم
 - 50سامح صبرى حلمى شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  12444قيد فى  2014-02-02برقم ايداع 608
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش  30شمال
برج كرم بجوار محمصه جوجو  -قسم المنتزه
 - 51هانى العبادى السمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41352قيد فى  2018-05-21برقم ايداع
 6057وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه/
مزرعه دواجن و رأس ماله )50000( /خمسون الف جنيه فقط ل غير و عنوانه /العرقوب  -سيدى غازى -
ممدوح بسيونى ابراهيم صالح  -قسم
 - 52ثروت مكرم عدلى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  55182قيد فى  2020-03-03برقم ايداع
 2462وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 40 /
شارع  16عبدالرازق السنهورى  -السيوف  -قسم الرمل
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 - 53سميه ابراهيم عبد النبي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  63031قيد فى  2021-09-19برقم ايداع
 9172وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان  7 /ش
ابوبكر الصديق نمره  9عزبه محسن الكبرى  -شقه بالدور الول  -قسم المنتزه-اعتبارا من  2018/8/1طبقا
لوثيق الضرايب-
 - 54محمد عبد المنعم السيد عبد العال صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  67024قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  6992وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الطريق الدائرى امام
مدرسه المصريه المريكيه-ابيس العاشره -جزء - 1محل -قسم محرم بك ونشاطه /كافتيريا وراس ماله 10000 /
(عشره الف جنيه فقط لغير ) وسمته التجاريه /ايه .سى.ميلن a.c.milan
 - 55فاطمه عطيه محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  67025قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 6994
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر عنوانه/امام
ش77حجر النواتيه وحاليا2ش الجميل -محل4قسم الرمل -نشاطه/مكتب رحلت -رأس ماله/عشره الف جنيها
لغير -بدايه نشاطه/5 /25
 - 56محمد حسين عبد الهادي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  7691قيد فى  2013-02-24برقم ايداع
 864وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان /
 104شارع سيف اليزل  -الورديان  -مينا البصل  -ونشاطه  /تجاره مواد غذائيه  -واس ماله ( )1000جنيها
 - 57ياسر ابراهيم عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  20000قيد فى  2015-04-27برقم ايداع
 2439وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم  1338طريق
اسكندريه مطروح بوابه  8امام كنيسه الملك ميخائيل اول محل على اليمين-محل رقم -15ونشاطه/سوبر ماركت
لبيع المواد الغذائيه جمله وتسويق مستلزمات الطاقه المتجدده-برأسمال قدره ( 200000مائتان الف جنيها|)-قسم
الدخيله
 - 58جون اشرف وديع ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  25667قيد فى  2016-04-05برقم ايداع 2678
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  21 /شارع
 272عزبه سعد برج جرين فيو  -شقه  -بالدور الول علوى  -قسم
 - 59محمود عبدالنبى عدلن ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  40954قيد فى  2018-05-07برقم ايداع
 5426وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه/
استيراد (ما عدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه  )6و تصدير و توكيلت تجاريه و رأس ماله/
( )500000خمسمائه الف جنيه فقط ل غير و سمته التجاريه /مؤسسه سكاى هوك للستيراد و التصدير و
التوكيلت التجاريه و عنوانه 24 /ش مسجد مكه خلف ش بورسعيد  -السيوف شماعه  -نص الميزان بالطابق
يمين السلم  -قسم
 - 60ابراهيم محمد السيد احمد على منصور (المنصور للمقاولت العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 51466قيد فى  2019-08-28برقم ايداع  8531وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان 8 /ش احمد كمال  -شقه رقم ( )6بالدور الثانى  -قسم
 - 61عمرو رفعت محمود الجوهرى القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  55293قيد فى  2020-03-09برقم
ايداع  2706وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع
بالعنوان  12 /شارع حسن نبيه المصرى  -شقه بالدور الثانى شمال السلم  -قسم
 - 62عمر عبدالقادر محمد زكى ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57275قيد فى  2020-09-20برقم ايداع
 7082وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/عقار رقم 4
بالكرمه مول شارع متفرع من شارع مصطفى كامل-قسم المنتزه
 - 63المختار للمقاولت العمومية و التوريدات العامه ( اسلم احمد مختار سيد احمد ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 66450قيد فى  2017-09-10برقم ايداع  3572وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية رمل ش مسجد الهدايه برج الخليج ( أ ) الهدايه  -الرابع  -شقه 32
 - 64المختار للمقاولت العمومية و التوريدات العامه ( اسلم احمد مختار سيد احمد ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 66450قيد فى  2017-09-10برقم ايداع  3572وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحيرة -14ش-ثروت بملك /المرسى أحمد السيد مشعل
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 - 65ابراهيم جميل صالح يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  6545قيد فى  2012-12-02برقم ايداع 4067
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /مساكن مبارك
بلوك  167محل (  - ) 4قسم العامريه
 - 66احمد مجدى محمود عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  47844قيد فى  2019-02-14برقم ايداع
 1755وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى2 /
شارع المتراس  -الورديان  -شقه بالدور الول علوى  -قسم
 - 67ابودهب الشاذلى محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  55674قيد فى  2020-06-03برقم ايداع
 3591وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش
ابوطاسه  -محل  -قسم
 - 68محمد ابراهيم يوسف عبدالمتجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  57315قيد فى  2020-09-22برقم ايداع
 7178وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى115 /
شارع خالد بن الوليد بعد مسجد سيدى بشر امام مكتب بريد سيدى بشر  -قسم
 - 69ابراهيم محمد خليل حسن محمود المحتسب تاجر فرد سبق قيده برقم  22149قيد فى 2015-09-16
برقم ايداع  5480وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان
الى  48 /ش عبدالمحسن الحسينى  -قسم المنتزه
خالد للمقاولت العامه و التوريدات تاجر فرد
 - 70تم تعديل السم التجارى الى /خالد سعيد سعد عبدالرحيم
سبق قيده برقم  30768قيد فى  2017-01-30برقم ايداع  819وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /كيلو  6ونص  -طريق برج العرب بجوار الستاد -
شارع عبدالرحيم عبد الجليل-
 - 71اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282قيد فى  2017-04-16برقم
ايداع  3218وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان  6 /أ تنظيم شارع السماعيليه مع شارع فريد بك  -رشدى  -ناصيه  -مصطفى كامل
 - 72اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282قيد فى  2017-04-16برقم
ايداع  3218وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى
الخر
 - 73اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282قيد فى  2017-04-16برقم
ايداع  3218وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى
 66 /ش السماعيليه-رشدى محل رقم  2قسم سيدى جابر
 - 74محمد على على يونس ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  46598قيد فى  2018-12-17برقم ايداع
 14851وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل راس مال الرئيسى
الخر الى  )50000( /خمسون الف جنيها
 - 75امل محمود شعراوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48641قيد فى  2019-03-18برقم ايداع
 3214وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل رأس مال المحل
الرئيسى الخر ليصبح( 10000/عشره الف جنيها)
 - 76محمد خالد عبد القادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  50117قيد فى  2019-05-29برقم ايداع
 5859وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /ش 25
امام مزلقان البحريه  -المعموره البلد  -قسم المنتزه
 - 77عمرو محمود سعد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  57721قيد فى  2020-10-18برقم ايداع
 8076وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع كائن بالعنوان/
تقاطع شارع ممتاز مع شارع الملك حفنى عماره برج الشباب  -فيكتوريا  -قسم و نشاطه /مكتب اداره لمشغل
الملبس (ما عدا الملبس العسكريه)
 - 78فايز جاد شعتان مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  59264قيد فى  2021-01-14برقم ايداع  387وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /عزبه فرعون -
الراس السوداء  -قسم
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 387وفى

 - 79فايز جاد شعتان مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  59264قيد فى  2021-01-14برقم ايداع
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر
 - 80جمال عبدالفتاح عبدا محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  66351قيد فى  2022-04-13برقم ايداع
 4983وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان 33 /
ش محمد يوسف غالى تقاطع ش  15سيدى بشر بحرى  -محل رقم  - 5قسم
 - 81كريم محمد عباس محمد رضوان -كريم عباس لداره الشواطىءوالكافيتريات تاجر فرد سبق قيده برقم
 30258قيد فى  2017-01-02برقم ايداع  61وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /كافيتريا  -وراس ماله  5000 /خمسه الف جنيه  -و عنوانه /
استغلل المساحه الرمليه الخاصه بشاطئ الهانوفيل  -قسم
 - 82مصطفى محمد نظمى محمد محمود الفراش تاجر فرد سبق قيده برقم  59319قيد فى 2021-01-18
برقم ايداع  513وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان
الى  /دور اول علوى بجوار مسجد البنا الناصريه القديمه ملك ورثه حسين محمد عبدا  -قسم
 - 83ماجد عبدالعزيز حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59649قيد فى  2021-02-08برقم ايداع
 1270وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /محل
بشارع سلطنه الصعيدى متفرع من الروضه الخضراء  -ابو يوسف  -قسم
 - 84محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  62172قيد فى  2021-07-28برقم ايداع
 7181وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن
بالعنوان  4/شارع شيديا مع العقيد مصطفى توفيق-البراهيميه-قسم باب شرق
 - 85محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  62172قيد فى  2021-07-28برقم ايداع
 7181وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان -الفناء الخلفى بمقر جمعيه المبرات الخيريه السلميه برقم6ش السيد محمد كريم-النفوشى -قسم
الجمرك-
 - 86محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  62172قيد فى  2021-08-01برقم ايداع
 7304وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع
 - 87حسان محمد سعد محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  32417قيد فى  2017-04-24برقم ايداع
 3445وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى /قطعه
رقم  4خدمات المجاوره الولى الحى السكنى الول  -قسم
 - 88البير نجيب ارمانيوس يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  48420قيد فى  2019-03-10برقم ايداع
 2757وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف المحل الرئيسى الخر
الكائن بالعنوان /ى مشروع سيتى سكوير مول-مصطفى كامل-قسم سيدى جابر
 - 89عماد حمدين محمد ابراهيم خليفه  -الخليفه لتشكيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  29514قيد فى
 2016-11-20برقم ايداع  8374وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
برج العرب الجديده مجمع الصناعات الصغيره عنبر9وحده 5 ,6 ,11 ,12
 - 90كريم ابراهيم محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  38027قيد فى  2018-01-21برقم ايداع 794
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /شارع ابن بقاء
بجوار  - 82الغرناطى  -قسم مينا البصل
 - 91وائل احمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  42568قيد فى  2018-07-11برقم ايداع 7958
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم  10ش عبدالسلم محجوب
 الفلكى  -الدور الرضى  -قسم - 92يحيى حمدى زغلول عسل تاجر فرد سبق قيده برقم  51133قيد فى  2019-08-04برقم ايداع
 7864وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /يمين
كوبرى ابيس  -بجوار مزرعه كليه الزراعه  -قسم الرمل
 - 93عفاف محمود محمد عبدالدايم العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  59741قيد فى  2021-02-15برقم
ايداع  1533وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى
 117 /شارع السلم عزبه زقزوق  -شقه بالدور الول يسار السلم  -المنتزه  -السكندريه
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 - 94عصام عبده محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  65748قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
 2882وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /
مزرعه دواجن  -راس ماله  50000 /خمسون الف جنيه  -عنوانه  /ط الصحراوى ك  55غرب الطريق نجع
ابوراضى  -قسم
 - 95احمد السيد ابراهيم على الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  67117قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 7254وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى 33 /
شارع منيره ثابت  -قسم
 - 96تم تعديل السم التجارى امير للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  14640قيد فى
 2014-05-29برقم ايداع  3176وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم تعديل العنوان الى  /عقار رقم  36ش  60سيدى بشر قبلى  -قسم المنتزه
 - 97دعاء عاطف ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  45899قيد فى  2018-11-21برقم ايداع
 13652وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل مركز النشاط
ليصبح  /ك  31خلف مزرعه الشرقيين طريق اسكندريه القاهره الصحراوى  -قسم العامريه
 - 98عبدالباسط جمال عبدالباسط نعمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49574قيد فى  2019-04-30برقم
ايداع  4914وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان
الى 11/شارع سلمه حجازى-قسم العطارين
 - 99عبدالحميد احمد عبدالحميد السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  54230قيد فى  2020-01-16برقم
ايداع  520وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /
ابيس الولى خلف الجمعيه الستهلكيه  -خورشيد  -قسم الرمل
 - 100محمود احمد موسى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  54579قيد فى  2020-02-03برقم ايداع
 1190وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 72 /ش
ادهم  -شقه بالدور الول علوى ميزان  -قسم
 - 101وسام حسن جلل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  58824قيد فى  2020-12-20برقم ايداع
 10477وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر
نشاطه /محل توريدات ملبس جاهزه (ما عدا الملبس العسكريه) و رأس ماله )10000( /عشره الف جنيه فقط
ل غير و عنوانه 4 /ش تاج الرؤساء  -سابا باشا  -قسم
 - 102محمد جابر محمود نفادى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  12559قيد فى  2014-02-09برقم ايداع
 747وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافه السمه التجاريه (
سراى هوم ) الرئيسى الخر الكائن بالعنوان  45 /شارع مسجد مصطف كامل ( سابقا ) خليل الخياط حاليا رشدى
 سيدى جابر - 103باسم محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26106قيد فى  2016-04-27برقم ايداع
 3342وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 25 /ش
شامبليون  -شقه رقم ( )204بالدور الثانى السكنى  -الزاريطه  -قسم
 - 104محمد السيد عبدالحميد منسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33119قيد فى  2017-05-31برقم ايداع
 4584وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح/
الساعة تقاطع  1شارع احمد بن حنبل مع شارع جميله بوحريد  -السيوف محل رقم  - 6الدور الرضى شمال
مدخل العقار  -قسم
 - 105عمرو احمد على شحاته ابو شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  38082قيد فى  2018-01-23برقم
ايداع  884وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان
ليصبح /محل رقم  3برج المدينه رومانس  1تنظيم شارع  - 313سموحه  -قسم
 - 106هانى ابراهيم الدسوقى محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  42339قيد فى  2018-07-02برقم
ايداع  7586وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان
 122 /ش المكس  -قسم الدخيله
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 - 107اسلم عبدالمنعم انور احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  53837قيد فى  2019-12-25برقم
ايداع  13110وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش عبدالفتاح
الطلخاوى بعد مطعم الصالحين شمال تانى محل على اليمين -الدخيله ,ونشاطه /صاله العاب رياضيه (عدا اللعاب
القتاليه ) وراس ماله ( 20000 /عشرون الف جنيه فقط لغير ) ,وسمته التجاريه /المحترف
 - 108احمد للمقاولت -احمد خميس عبد القادر مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  60524قيد فى
 2021-04-05برقم ايداع  3512وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /تسمين و حلب العجول و رأس ماله )100000( /مائه الف جنيه فقط ل غير و
سمته التجاريه /الكوبرا لتسمين و حلب العجول و عنوانه /ابيس الرابعه  -قريه الزهور بجوار محطه المياه  -قسم
 - 109محمود فرج عبداللطيف على عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  64777قيد فى  2022-01-03برقم
ايداع  63وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/
نجع كاتب  -قسم
 - 110محمود فرج عبداللطيف على عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  64777قيد فى  2022-01-03برقم
ايداع  63وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر
بالعنوان /نجع الكاتب  -مزرعه  -ملك جميله احمد  -قسم
 - 111ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم  3538قيد فى  2012-03-01برقم ايداع 556
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  /عزبه
الهجانه  -برج المراء شارع الثلجه بجوار الوكاله  -العامريه
 - 112فريد احمد عبد العليم جاد الحق تاجر فرد سبق قيده برقم  20639قيد فى  2015-06-04برقم ايداع
 3364وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان الى10 /
شارع اسيوط  -البراهيميه  -قسم
 - 113حسام ابراهيم عبدالفضيل الجنزورى ( صيدليه د حسام الجنزورى ) تاجر فرد سبق قيده برقم 33915
قيد فى  2017-07-24برقم ايداع  5912وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تم تعديل العنوان الى111 /ش الزمخشرى متفرع من ش مصطفى كامل -باكوس -قسم الرمل-
 - 114محمد طلعت عباس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  51254قيد فى  2019-08-08برقم ايداع
 8075وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان 42 /شارع حسن رفعت  -سيدى بشر قبلى  -قسم
 - 115اثار محمد سليم عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64495قيد فى  2021-12-15برقم ايداع
 12623وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان /برج الخليج ش وادى الملوك  -السيوف  -محل  -ملك /محمد مصطفى  -قسم
 - 116محمد على محمد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  65805قيد فى  2022-03-09برقم ايداع
 3022وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  5شارع بن عدى -الورديان -
محل يمين الصاعد-القسم مينا البصل ,ونشاطه /محل ملبس ,وراس ماله ( 10000/عشره جنيه فقط لغير )
وسمته التجاريه /ايه كيه ام للملبس
 - 117محمد على محمد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  65805قيد فى  2022-03-09برقم ايداع
 3022وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  5شارع بن عدى من عبد
الملك بن مروان -الورديان -القسم مينا البصل ونشاطه /دراى كلين وخياطه ,وراس ماله ( 1000/الف جنيه فقط
لغير )وسمته التجاريه/دراى كلين ايه كيه م
 - 118شيماء فكرى زكى على حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  67238قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 7627وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان /ش كليه الدراسات السلميه من بنزينه توتال(-زمزم-)2قسم المنتزه
 - 119عيد رجب اسماعيل محمد قمر تاجر فرد سبق قيده برقم  1860قيد فى  2011-06-26برقم ايداع
 1107وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  /بهيج
شارع  20برج العرب  -السكندريه
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 - 120السيد حسن طلب بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  4942قيد فى  2012-07-31برقم ايداع 2209
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  1 /ش
عبدالعزيز الخراط غيط العنب  -قسم
 - 121محمد الحسينى عبد الرحمن مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  7806قيد فى  2013-03-03برقم
ايداع  995وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/
 38ش بورسعيد  -ابوقير  -شقه  -قسم
 - 122احمد ضيف ا السيد احمد ابو عجيله تاجر فرد سبق قيده برقم  20464قيد فى  2015-05-25برقم
ايداع  3112وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  19شارع ميرموان -
شقه -6الزرايطه -باب شرق
 - 123ضى للمقاولت العموميه  -ناجى ضى جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  26745قيد فى
 2016-05-26برقم ايداع  4250وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل العنوان الى  /بنجر نجع عبدالمولى سالم خلف دير مارى مينا -القسم
 - 124ايمن يحى محمد السرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  32707قيد فى  2017-05-09برقم ايداع
 3921وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن
بالعنوان 43 /ش الجيش  -البراهيميه  -قسم
 - 125عمر طارق عبدالرحمن عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم  65750قيد فى  2022-03-07برقم ايداع
 2890وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الشارع الجديد -السيوف
شماعه -المنتزه-ونشاطه /بيع اجهزه كهربائيه ,وراس ماله ( 50000/خمسون الف جنيه فقط لغير ) ,وبدايه
نشاطه الضريبيى 2022/5/21
 - 126اسلم محمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66329قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 4927وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 27 /
خلف  40ش البان حجازى  -محمد نجيب  -سيدى بشر  -قسم
 - 127تم تعديل السم التجارى الى محمد طه محمود حسن(الطه لللتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم 19935
قيد فى  2015-04-22برقم ايداع  2343وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تم تعديل العنوان الى /شارع  30برج سان مارك متفرع من شارع  45امام مستشفى النيل التخصصى
 العصافره قبلى  -قسم - 128تم تعديل السم التجارى الى محمد طه محمود حسن(الطه لللتصدير) تاجر فرد سبق قيده برقم 19935
قيد فى  2015-04-22برقم ايداع  2343وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان 41 /شارع المام مالك من شارع مسجد التائبين  -سيدى بشر قبلى  -قسم
 - 129هانى حامد عباس حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  24835قيد فى  2016-02-24برقم ايداع 1461
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  3 /شارع رشيد
رضا  -قسم
 - 130حسن على زكريا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  25656قيد فى  2016-04-04برقم ايداع 2663
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح محل رئيسى اخر بالعنوان/
شارع مسرح النجوم بجوار مسجد الفردوس-البيطاش-العجمى-ونشاطه/مصنع ملبس(ما عدا الملبس العسكريه)-
برأسمال قدره ( 100000مائه الف جنيها)-قسم الدخيله
 - 131محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  28087قيد فى  2016-08-09برقم ايداع 6100
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان  13 /ش عمرو بن
العاص خلف شركه ادفينا  -سيدى بشر قبلى  -قسم
 - 132سراج الدين السيد امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  34774قيد فى  2017-08-30برقم ايداع
 7477وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان
 13 /ش القبال  -الرمل  -بتاريخ 2022/4/21
 - 133هدى عطاا على الجمسى تاجر فرد سبق قيده برقم  40784قيد فى  2018-04-29برقم ايداع
 5150وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان /
بسيون  5 -ش الدقدوقى من الساحه الشعبه بملك فتحى سعيد النحراوى
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 - 134نوال احمد محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  42288قيد فى  2018-06-27برقم ايداع
 7490وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر  /نشاطه
 /مزرعه دواجن  -و راس ماله  20000 /عشرون الف جنيه مصرى  -و عنوانه  /نجع كاتب بجوار الجريسات
قسم
 - 135على محمود صادق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  54452قيد فى  2020-01-27برقم ايداع
 941وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 30 /ش
ابن سالم متفرع من القفال  -الورديان  -قسم
 - 136اسراء توحيد ابراهيم ابوزيد البرادعى تاجر فرد سبق قيده برقم  59366قيد فى  2021-01-20برقم
ايداع  623وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/
 633طريق الحريه جناكليس ابراج الزراعيين امام مصطفى السلب  -قسم
 - 137وائل محمد ابوالمجد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59926قيد فى  2021-02-28برقم ايداع
 2020وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه /
مزرعه دواجن وراس ماله (  )50000خمسون الف جنيها وعنوانه  /قريه مجمع ابو راضى العامريه ك 55
طريق اسكندريه القاهره الصحراوى  -قسم العامريه
 - 138اسامه عدلى محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  62867قيد فى  2021-09-09برقم ايداع
 8770وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع
 - 139حسن على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67249قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7646
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان  16 /شارع
الملك الفلكى  -المنتزه اول  -قسم
 - 140تم تصحيح السم التجارى الى احمد جابر ياسين الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  5881قيد فى
 2012-10-14برقم ايداع  3287وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تم تعديل العنوان الى /شارع النقابه من شهر العسل  -شقه  -برج امواج  -البيطاش  -قسم
 - 141عزه خميس جاب ا غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  58446قيد فى  2020-11-29برقم ايداع
 9614وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شارع
مشروع ناصر ارض الغرباوى خلف مدرسه الهلليه وبجوار محطه مياه المنشيه-قسم الرمل
 - 142عبدالرحمن حسن صابر على الطير تاجر فرد سبق قيده برقم  60112قيد فى  2021-03-10برقم
ايداع  2491وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى
 /ش الكوثر من ش مسجد اليمان  -الكيلو  17و نص  -محل  -الهانوفيل  -قسم
 - 143محمد على عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13063قيد فى  2014-03-09برقم ايداع
 1355وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /مساكن
المفروزه بلوك  - 7شقه  - 6بالدور الول علوى  -القبارى  -قسم مينا البصل
 - 144زكريا حربى عبدالجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم  56067قيد فى  2020-07-01برقم ايداع
 4446وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  /الرزاع
البحرى خلف كارفور العروبه  -بجوار سور قريه العروبه  -برج العرب  -السكندريه
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النشاط
 - 1محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  9951قيد فى  2013-08-05برقم ايداع
3613وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره وتعبئه وتوزيع العطاره
 - 2احمد محمد صديق صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  65086قيد فى  2022-01-23برقم ايداع 916وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /بيع عصائر و مشروبات ساخنه جاهزه
و مأكولت جاهزه
 - 3محمد باسم شعبان على محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  66753قيد فى  2022-05-22برقم ايداع
6149وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /توريدات عامه (ماعدا توريد
العماله و الملبس العسكريه و الكمبيوتر و مستلزماته)
 - 4اسامه على حسن على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  15896قيد فى  2014-08-17برقم ايداع 5590
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تصنيع مكانس وادوات نظافه بلستيك
وتصدير
 - 5محمود رمضان حسين الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18900قيد فى  2015-02-18برقم ايداع 899
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /بيع اعلف و مستلزمات انتاج
حيوانى و داجنى
 - 6هدى ابراهيم الدسوقى ضوى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24486قيد فى  2016-02-08برقم ايداع
965وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /مقاولت و استيراد العطور (ما
عدا المجموعه  19و الفقره  36من المجموعه  )6و مستحضرات التجميل
 - 7نجلء نعمان على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32746قيد فى  2017-05-11برقم ايداع 3972
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع ملبس (ماعدا الملبس
العسكريه) و كوافير
 - 8عبير شحاته ناصف الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  36940قيد فى  2017-12-06برقم ايداع 11058
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /سجاير  -مياه غازيه  -تاجير سيارات
 خدمه ليموزين ( ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء ) - 9حمدى حجازى محمود جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  10407قيد فى  2013-09-17برقم ايداع 4164
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تمت اضافه نشاط /تصنيع ملبس الى النشاط الصلى/
مطبعه فيما عدا الملبس العسكريه و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدراسيه و المصاحف و النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمه (موافقه امنيه رقم  2032/2791بتاريخ )2022/05/13
 - 10ثريا السيد محمد الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  20416قيد فى  2015-05-21برقم ايداع 3044
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره الملبس الجاهزه ( ماعدا
الملبس العسكريه )
 - 11محمد عاطف ابراهيم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  21580قيد فى  2015-08-16برقم ايداع 4685
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/ورشه تصنيع ملبس(ما عدا الملبس
العسكريه)
 - 12احمد خميس امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32718قيد فى  2017-05-10برقم ايداع 3937
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره اطارات وبطاريات
 - 13سعدالدين محمد فرج اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  38988قيد فى  2018-02-26برقم ايداع
2367وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع مخلفات عضويه فقط(بعد
الحصول على التراخيص اللزمه)
 - 14محمد عبدالمنعم شحاته محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48555قيد فى  2019-03-14برقم ايداع
3038وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /خدمات اعمال نظافه فقط (
ماعدا توريد العماله )

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

Page 68 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 15ماجدة الشحات خضر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  50338قيد فى  2019-06-16برقم ايداع
6270وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع موبايلت و اكسسوار
موبايلت
 - 16ماجدة الشحات خضر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  50338قيد فى  2019-06-16برقم ايداع
6270وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع موبايلت و اكسسوار
موبايلت
 - 17وليد السيد عبدالنبى السيد سلمه (الوليد للتصدير و التوريدات العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم 55801
قيد فى  2020-06-14برقم ايداع 3845وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل
النشاط ليصبح /عموم التوريدات (ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها) و
عموم التصدير لجميع المنتجات بجمهوريه مصر العربيه الزراعيه و الصناعيه و الحيوانيه و توريد مواد بناء و
ملبس (ما عدا الملبس العسكريه) و منسوجات و ادوات كهربائيه و تأجير معدات للغير
 - 18عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  64286قيد فى  2021-12-06برقم
ايداع 12162وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /اداره وتشغيل
الكافيتريات والبوفيهات بالنوادى والجهات والمصالح الحكوميه والنقابات
 - 19طارق يحيى احمد عبدا مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  64508قيد فى  2021-12-16برقم ايداع
12651وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع اسكوترات و درجات
ناريه
 - 20محمد محمود اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24467قيد فى  2016-02-07برقم ايداع 937
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم حذف نشاط  /صالون تجميل
 - 21محمود احمد ابراهيم عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  26440قيد فى  2016-05-15برقم ايداع
3816وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/توريد قطع غيار سيارات
 - 22تم تعديل السم التجارى الى  /اميره السيد على محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  38968قيد فى
 2018-02-26برقم ايداع 2341وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /
بيع لحوم مجمده وتوريدات مواد غذائيه
 - 23منى سعيد حسنين حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  40758قيد فى  2018-04-29برقم ايداع
5109وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تمت اضافه نشاط /تأجير سيارات
 - 24ياسمين صبحى اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51745قيد فى  2019-09-11برقم ايداع
9064وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مكتب توزيع مستحضرات
تجميل
 - 25محمد جمال الصافى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  60362قيد فى  2021-03-25برقم ايداع 3148
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع اسمنت والتوكيلت التجاريه
 - 26عوض احمد عبدالرحيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  61255قيد فى  2021-06-01برقم ايداع
5158وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /كافه مايصنع من العجين ماعدا
البسكويت
 - 27محمد محمود سعيد محمود رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم  24635قيد فى  2016-02-15برقم ايداع
1173وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /معمل منتجات البان
 - 28مسعد محمود عبداللطيف دهمه تاجر فرد سبق قيده برقم  55819قيد فى  2020-06-15برقم ايداع
3898وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مكتب توريد ملبس جاهزه (
ماعدا الملبس العسكريه)
 - 29محمود ابوالسعود محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  57112قيد فى  2020-09-09برقم ايداع
6698وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/نقل ركاب جماعى(بعد الحصول على
التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى)
 - 30بغدادى للمقاولت -احمد صالح حسن بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  61798قيد فى 2021-06-29
برقم ايداع 6310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /تسويق عقارى (
ماعدا التسويق اللكترونى)
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 - 31معتز محمد محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  21951قيد فى  2015-09-07برقم ايداع 5223وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/تشطيبات والتوريدات العموميه(فيما عدا توريد
العماله والكمبيوتر ومستلزماته)
 - 32تم تعديل السم التجارى الى  /العون للمقاولت العموميه وتاجير المعدات وتجاره السيارات تاجر فرد سبق
قيده برقم  37479قيد فى  2017-12-28برقم ايداع 12007وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط
ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مقاولت عموميه فقط
 - 33المير فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  41456قيد فى  2018-05-23برقم ايداع
6215وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مقاولت وتوريدات عامه
واستغلل محاجر ( فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسمريه وبعد الحصول على
الموافقات اللزمه من الجهات المعنيه)
 - 34ناديه فاروق حنا اقلديوس تاجر فرد سبق قيده برقم  58621قيد فى  2020-12-08برقم ايداع
10027وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/بيع اجهزه محمول
 - 35صباح عبدالغنى محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  61096قيد فى  2021-05-24برقم ايداع 4780
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تخليص جمركى
 - 36تعديل السم التجارى الى اشرف عبد ا عبد الحكيم عبد الواحد (عبد ا للنقل) تاجر فرد سبق قيده برقم
 15215قيد فى  2014-07-01برقم ايداع 3865وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم
تعديل النشاط الى  /مكتب خدمات نقل برى للبضائع بسيارته و سيارات الغير (ماعدا الرحلت السياحيه)
 - 37خالد المنوفى ابوسبع على تاجر فرد سبق قيده برقم  18361قيد فى  2015-01-13برقم ايداع 190
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريدات عامه ومستحضرات تجميل
وتصدير واداره مطاعم وكافيهات ( ماعدا توريد العماله  -الملبس العسكريه اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته )
 - 38محمد سامى مصطفى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31012قيد فى  2017-02-12برقم ايداع
1205وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /بيع اغذيه ومشروبات واداره
كافيتريات
 - 39يعدل السم التجارى الى/شريف موتورز لتجاره السيارات والدراجات الناريه(عبد الرحمن شريف عبد الدايم
شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم  49467قيد فى  2019-04-23برقم ايداع 4749وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/تجاره السيارات والدراجات الناريه
 - 40عزت محمد محفوظ القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم  67037قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
7040وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح رئيسى اخر  /مطعم بيتزا
 - 41وليد احمد حسن حنوره تاجر فرد سبق قيده برقم  13410قيد فى  2014-03-24برقم ايداع 1754وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تصحيح النشاط الى  /عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا
مجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 42ياسر ابراهيم عبد الفتاح مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  20000قيد فى  2015-04-27برقم ايداع
2439وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /بيع مواد غذائيه جمله
 - 43جون اشرف وديع ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم  25667قيد فى  2016-04-05برقم ايداع 2678وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريد ملبس اطفال
 - 44عمر جمال الصافى خليفه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  60330قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
3056وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع السمنت و التوكيلت
التجاريه
 - 45انس صلح نعمان مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  61557قيد فى  2021-06-16برقم ايداع 5772
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /ورشه نجاره
 - 46عابد سالم فايز جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  65560قيد فى  2022-02-23برقم ايداع 2276وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /مطعم كشرى
 - 47حسن عبدالمنعم عيد على دهيس تاجر فرد سبق قيده برقم  66476قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
5346وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريدات حديد ومعادن
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 - 48مروه عاطف محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  66608قيد فى  2022-05-10برقم ايداع 5699
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره الدراجات الناريه بكافه انواعها
 - 49ابراهيم محمد خليل حسن محمود المحتسب تاجر فرد سبق قيده برقم  22149قيد فى  2015-09-16برقم
ايداع 5480وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /جزاره
خالد للمقاولت العامه و التوريدات تاجر فرد
 - 50تم تعديل السم التجارى الى /خالد سعيد سعد عبدالرحيم
سبق قيده برقم  30768قيد فى  2017-01-30برقم ايداع 819وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط
ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مقاولت عامه و تشطيبات معماريه و توريدات (ماعدا الكمبيوترو مستلزماته و
توريد العماله و الملبس العسكريه)
 - 51اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282قيد فى  2017-04-16برقم ايداع
3218وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره مفروشات
 - 52فايز جاد شعتان مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  59264قيد فى  2021-01-14برقم ايداع 387وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تصنيع اثاث مكتبى(اعتبارا من
 2021/5/26طبقا لوثيقه الضرايب)
 - 53تم تعديل السم التجارى ليصبح /فادى عبدالعظيم عبدالحميد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم 65544
قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 2241وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تمت اضافه
نشاط /توكيلت و توريدات المواد الغذائيه و عموم التصدير ليصبح النشاط /تعبئه و تغليف مواد غذائيه و توكيلت
تجاريه و توريدات المواد الغذائيه و عموم التصدير
 - 54تشارلز نشأت محروس حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  3526قيد فى  2012-03-01برقم ايداع 543
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /عموم الستيراد والتصدير (فيما عدا
المجموعه  19والفقره  36من تامجموعه ) 6
 - 55محمود احمد عمروس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36506قيد فى  2017-11-20برقم ايداع
10324وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/تجاره اسمده ومخصبات زراعيه
 - 56صلح سعيد حافظ عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم  56079قيد فى  2020-07-01برقم ايداع 4466
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /التصنيع لدى الغير مستحضرات تجميل
ومكملت غذائيه
 - 57ماجد عبدالعزيز حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  59649قيد فى  2021-02-08برقم ايداع 1270
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /صيانه معدات ثقيله و توريدات
ميكانيكيه
 - 58ياسمين مجدى احمد العراقى محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  61218قيد فى  2021-05-31برقم
ايداع 5080وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /توريدات عموميه مع
الجهات الملزمه بالخصم و القطاع الحكومى (ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه)
 - 59سمير السيد السيد احمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم  6506قيد فى  2012-11-29برقم ايداع 4023
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم حذف نشاط  /الستيراد
 - 60تم تعديل السم التجارى الى /كريم مصطفى عبدالعليم عبدالنعيم زهران (مشروع جمعيتى المصطفى التابع
لوزاره التموين و التجاره الداخليه) تاجر فرد سبق قيده برقم  28445قيد فى  2016-09-01برقم ايداع
6656وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /بقاله عامه  -مشروع جمعيتى
التابع لوزاره التموين و التجاره الداخليه
 - 61محمود سلمه محمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  39237قيد فى  2018-03-06برقم ايداع
2771وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مركز تجميل واتيليه ملبس
حريمى ( ماعدا العمليات الجراحيه )
 - 62مصطفى فتحى يوسف الشرنوبى تاجر فرد سبق قيده برقم  59581قيد فى  2021-02-03برقم ايداع
1120وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بيع لحوم مجمده
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 - 63مازن عبد ا سلمه صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  515قيد فى  2010-10-26برقم ايداع 550وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تمت اضافه نشاط النشر و التوزيع الى النشاط الصلى /تخليص
جمركى و تصميمات داخليه و جرافيك و توريدات طباعه /فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و
المصاحف و الملبس العسكريه و توريد العماله بعد الحصول على التراخيص اللزمه (موافقه امنيه رقم
 )1252/1701بتاريخ 2022/04/01
 - 64عماد حمدين محمد ابراهيم خليفه  -الخليفه لتشكيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم  29514قيد فى
 2016-11-20برقم ايداع 8374وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى/
تصنيع ابواب وشبابيك upvc
 - 65كريم ابراهيم محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  38027قيد فى  2018-01-21برقم ايداع 794
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجاره الحديد والصاج
 - 66يحيى حمدى زغلول عسل تاجر فرد سبق قيده برقم  51133قيد فى  2019-08-04برقم ايداع 7864
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تغليف وتعبئه وتوزيع يدوى
 - 67سالم عبدالرحيم احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  52137قيد فى  2019-10-01برقم ايداع
9832وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /صناعه خبز شامى
 - 68شعبان السيد محمد خطاب عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  64639قيد فى  2021-12-26برقم ايداع
12956وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تجميع البان
 - 69يعدل السم التجارى الى/ياسر نصر ابوالريش محمد ابوالقاسم(مكتب ابوالريش للتصدير) تاجر فرد سبق قيده
برقم  18260قيد فى  2015-01-05برقم ايداع 67وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
حذف نشاط/الستيراد
 - 70حسام عبدالوهاب محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  42486قيد فى  2018-07-08برقم ايداع
7823وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط /عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا
المجموعه  19والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 71عبدالباسط جمال عبدالباسط نعمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  49574قيد فى  2019-04-30برقم
ايداع 4914وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/بيع لحوم مستورده
ودواجن
 - 72احمد اسماعيل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  56706قيد فى  2020-08-13برقم ايداع 5824
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /بيع قطع غيار اجهزه منزليه (فيما عدا
اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها)
 - 73يونس عادل محمد السيد زحير تاجر فرد سبق قيده برقم  60327قيد فى  2021-03-23برقم ايداع
3049وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /توريدات عامه ( ماعدا توريد العماله
والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته )
 - 74خالد احمدبهاءالدين عبدالجليل ابوالمجدالقرضاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  66922قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع 6698وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/اداره وتشغيل عربات
الطعام الثابته والمتنقله(بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه)
 - 75ياسر جمعه على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8378قيد فى  2013-04-07برقم ايداع 1667وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /عموم التوريدات والنقل بسيارات ( ماعدا
توريد العماله  -الملبس العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها  -بعد الحصول على التراخيص اللزمه من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 76محمد شمس الدين اسماعيل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  9585قيد فى  2013-06-25برقم ايداع
3187وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /المقاولت العموميه
 - 77محمد ابراهيم عبدالحميد زايد تاجر فرد سبق قيده برقم  24776قيد فى  2016-02-22برقم ايداع
1379وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /تصدير
 - 78باسم محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26106قيد فى  2016-04-27برقم ايداع 3342
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /اداره مطاعم و كافيتريات
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 - 79عمرو احمد على شحاته ابو شوشه تاجر فرد سبق قيده برقم  38082قيد فى  2018-01-23برقم ايداع
884وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط ليصبح /بيع خضار و فاكهه بالتجزئه
و سجائر و مياه غازيه
 - 80هانى ابراهيم الدسوقى محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  42339قيد فى  2018-07-02برقم ايداع
7586وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /تحضير وبيع المأكولت
 - 81هبه فتحى شنوده سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  51862قيد فى  2019-09-18برقم ايداع 9293وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /خردوات
 - 82احمد محمد احمد الجمجمونى تاجر فرد سبق قيده برقم  53800قيد فى  2019-12-23برقم ايداع
13038وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريدات عامه ( ماعدا
توريد العماله  -الملبس العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها )
 - 83احمد الديب محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  63828قيد فى  2021-11-08برقم ايداع 11032
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /مقاولت عامه والخدمات البيئيه(اعمال
النظافه فقط دون توريد العماله) والعمال البحريه ( مخلفات السفن )(ما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ)
 - 84محمود فرج عبداللطيف على عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  64777قيد فى  2022-01-03برقم ايداع
63وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /مزرعه دواجن
 - 85فريد احمد عبد العليم جاد الحق تاجر فرد سبق قيده برقم  20639قيد فى  2015-06-04برقم ايداع
3364وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /بيع ملبس جاهزه(ما عدا
الملبس العسكريه)
 - 86حسام ابراهيم عبدالفضيل الجنزورى ( صيدليه د حسام الجنزورى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  33915قيد
فى  2017-07-24برقم ايداع 5912وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط
الى /اداره صيدليه
 - 87محمد طلعت عباس بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  51254قيد فى  2019-08-08برقم ايداع 8075
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /تصنيع ملبس جاهزه (ما عدا
الملبس العسكريه)
 - 88احمد جابر مسعود مرسى مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  54317قيد فى  2020-01-21برقم ايداع
684وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /عموم الستيراد والتصدير (
فيما عدا المجموعه  19والفقره  36من المجموعه  ) 6وعموم التوريدات ( فيما عدا توريد العماله والملبس
العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته )
 - 89ضى للمقاولت العموميه  -ناجى ضى جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  26745قيد فى
 2016-05-26برقم ايداع 4250وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى /
مقاولت عموميه وصيانه اصلح الطلمبات والمحركات الديزل والكهرباء بكافه انواعها
 - 90شريف كمال محمد محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  50243قيد فى  2019-06-10برقم ايداع
6088وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /بيع ادوات منزليه بالجمله وسوبر
ماركت
 - 91عمرو احمد محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  55051قيد فى  2020-02-26برقم ايداع 2224
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريدات عموميه ( ماعدا توريد
العماله  -الملبس العسكريه  -اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته )
 - 92نشات وليام اديب بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  56115قيد فى  2020-07-07برقم ايداع 4537وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافه نشاط  /بيع قطع غيار السيارات
 - 93اسلم محمد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  66329قيد فى  2022-04-12برقم ايداع 4927
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تكييفات
 - 94هانى حامد عباس حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  24835قيد فى  2016-02-24برقم ايداع 1461وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /بيع اكسسوارات المحمول
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 - 95ناديه محمد على ابراهيم عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  43961قيد فى  2018-09-13برقم ايداع
10409وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /بقاله جافه وادوات كتابيه
بسيطه
 - 96ياسمين عادل عبدالرازق على شطا تاجر فرد سبق قيده برقم  66115قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
3918وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات مواد وخامات دوائيه
وغذائيه ومستلزمات طبيه مع جهات ملزمه بالخصم والضافه والستيراد والتصدير ( فيما عدا المجموعه 19
والفقره  36من المجموعه ) 6
 - 97حسن على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67249قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 7646وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /مخبز شامى
 - 98ناجى على حامد على حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم  67303قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
7814وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح مصنع رولت استرتش فيلم
 - 99محمد مسعد محمد نصر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  42857قيد فى  2018-07-24برقم ايداع
8458وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى  /توريدات عموميه ( فيما عدا
توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه )
 - 100محمود عادل عبدالقادر السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  52202قيد فى  2019-10-07برقم ايداع
9956وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/توريدات بحريه(فيما عدا مدينتى
دهب وشرم الشيخ وما عدا توريد العماله)
 - 101ابراهيم خميس احمد ابراهيم عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  63876قيد فى  2021-11-11برقم
ايداع 11165وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريدات هندسيه
ومعماريه ومقاولت تشطيبات معماريه وتركيبات هندسيه وتوريدات مهمات السلمه والصحه المهنيه
 - 102محمود شعبان عبد الفتاح شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  1840قيد فى  2011-06-23برقم ايداع
1084وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط الى /مكتب تصدير
 - 103انجى اسامه سليمان جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28400قيد فى  2016-08-30برقم ايداع
6586وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /تنظيم رحلت داخليه ( بعد
الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) وخدمه ليموزين ( ماعدا
محافظتى شمال وجنوب سيناء )
 - 104راضى حسنى فاضل مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  45351قيد فى  2018-11-04برقم ايداع
12754وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/توريدات الخضار والفاكهه بالتجزئه
 - 105السيد خميس نصر الكريونى تاجر فرد سبق قيده برقم  51064قيد فى  2019-07-31برقم ايداع
7744وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ال  /توزيع مستلزمات اطفال
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9769وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-18برقم ايداع  3,406.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى اليسر للعطاره والبقاله الجافه
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  9769وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-18برقم ايداع  3,406.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى  /ابوطيره ( طه دياب محمد
ابوطيره )
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9951وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-05برقم ايداع  3,613.000الى  :اضافه سمه تجاريه ماسه الماضى
 - 4فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  23537وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-17برقم ايداع  7,417.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /العمار اوتو  a t gايه تى جى
 - 5فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  35221وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-28برقم ايداع  8,243.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /اتش بى  -فيبوتك h b - vbotech
 - 6فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54742وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-11برقم ايداع  1,568.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /فاشون تكس
 - 7فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66484وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-24برقم ايداع  5,363.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /معرض المحبه لتجاره السيارات
 - 8فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66923وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  6,699.000الى  :مؤسسة الشروق للحاصلت الزراعيه والعطاره
 - 9فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  20416وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  3,044.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /الفنار للملبس الجاهزه
 - 10فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  21580وتم ايداعه
بتاريخ  2015-08-16برقم ايداع  4,685.000الى ( :الغاء السمه التجاريه)
 - 11فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66705وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-18برقم ايداع  6,033.000الى  :اضافه السمه التجاريه/حمامجو hamamgo
للمشويات
 - 12فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38968وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-26برقم ايداع  2,341.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /مؤسسه مكه فودز (منشأه
فرديه)
 - 13فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  38968وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-26برقم ايداع  2,341.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى  /اميره السيد على محمد قاسم
 - 14فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58923وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-23برقم ايداع  10,687.000الى  :تم اضافه السمه التجاريه  /ميلنو كافيه
 - 15فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60362وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-25برقم ايداع  3,148.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /بيتون للسمنت
والتوكيلت التجاريه
 - 16فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  47456وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-29برقم ايداع  1,019.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /مؤسسه الميزه للموبايل
والجهزه الكهربائيه
 - 17فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37479وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-28برقم ايداع  12,007.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /العون للمقاولت
العموميه
 - 18فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  41456وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-23برقم ايداع  6,215.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /دار السلم للمقاولت
والتوريدات العامه واستغلل المحاجر
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 - 19فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  43742وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-04برقم ايداع  10,049.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /الوطنيه لتجاره الدوات
الكهربائيه
 - 20فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61096وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-24برقم ايداع  4,780.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /القوه والمل للتخليص
الجمركى
 - 21فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65084وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-23برقم ايداع  911.000الى  :تم اضافه السمه التجاريه /مؤسسه الندلس للمقاولت
 - 22فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66978وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  6,859.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /بى تو بى b to b
 - 23فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  18361وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-13برقم ايداع  190.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /المكتب الفنى للتوريدات
واداره المطاعم والكافيهات ( توتكس )totcs
 - 24فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  49467وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-23برقم ايداع  4,749.000الى  :يعدل السم التجارى الى/شريف موتورز لتجاره السيارات
والدراجات الناريه(عبد الرحمن شريف عبد الدايم شريف)
 - 25فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  58596وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  9,965.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى /عمرو جمعه احمد محمد  -عمرو
للعلفه
 - 26فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  61898وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-07برقم ايداع  6,562.000الى  :تعديل السمه التجاريه/ايه سى بلس للتكيبف a c plus
 - 27فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65067وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-20برقم ايداع  856.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /فوال voila -
 - 28فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67037وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  7,040.000الى  :ليوجد
 - 29فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  67037وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  7,040.000الى  :عزت محمد محفوظ القصاص
 - 30فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50804وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-14برقم ايداع  7,210.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى/ريناتا للتصدير
 - 31فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  63364وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-11برقم ايداع  9,923.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /اوكسجين جيم
 - 32فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66261وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-06برقم ايداع  4,308.000الى  :تمت اضافه السمه التجاريه /المهـــا للتوزيع
 - 33فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67033وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  7,028.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /الفتح للمقاولت
 - 34فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51466وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-28برقم ايداع  8,531.000الى  :تمت اضافه السمه التجاريه /مكتب الياسمين للمقاولت (
منشأه فرديه)
 - 35فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  60330وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-23برقم ايداع  3,056.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /مؤسسه ديار لتجاره
السمنت و التوكيلت التجاريه (منشأه فرديه)
 - 36فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  22149وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-16برقم ايداع  5,480.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /جزاره اللؤلؤه
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 - 37فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  30768وتم ايداعه بتاريخ
خالد
 2017-01-30برقم ايداع  819.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى /خالد سعيد سعد عبدالرحيم
للمقاولت العامه و التوريدات
 - 38فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32282وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-16برقم ايداع  3,218.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /دن  doneللمفروشات
 - 39فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  65544وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-22برقم ايداع  2,241.000الى  :تم تعديل السم التجارى ليصبح /فادى عبدالعظيم عبدالحميد
محمد موسى
 - 40فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65544وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-22برقم ايداع  2,241.000الى  :تمت اضافه السمه التجاريه /المؤسسه العربيه للتوكيلت
و عموم التصدير
 - 41فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  59649وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-08برقم ايداع  1,270.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /السكندريه لصيانه
المعدات الثقيله
 - 42فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66111وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-28برقم ايداع  3,911.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /الخلص للمقاولت العموميه
 - 43فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66986وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  6,895.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /جولد كى اى gold k e
للمقاولت والتوريدات العموميه
 - 44فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  67151وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  7,344.000الى  :سعيد مرزوق عبدالشافى ناجى
 - 45فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67151وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  7,344.000الى  :الدهم لتجارة السيارات
 - 46فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  28445وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-01برقم ايداع  6,656.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى /كريم مصطفى عبدالعليم عبدالنعيم
زهران (مشروع جمعيتى المصطفى التابع لوزاره التموين و التجاره الداخليه)
 - 47فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  39237وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-06برقم ايداع  2,771.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /ستو انا seto ana
 - 48فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66427وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-19برقم ايداع  5,209.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /روبيز ايجى ( منشأه فرديه )
 - 49فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67153وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  7,358.000الى  :ل يوجد
 - 50فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  67153وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  7,358.000الى  :اسامه خنيزى محمد عبدالرحمن
 - 51فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  29514وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-20برقم ايداع  8,374.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى /الخليفه لتصنيع ابواب
وشبابيك upvc
 - 52فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  38027وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-21برقم ايداع  794.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /الفهد لتجاره الحديد والصاج
 - 53فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  40928وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-06برقم ايداع  5,384.000الى  :يعدل السم التجارى الى/شتيوى لتجاره العلف-عبد السلم
حسن عرابى شتيوى
 - 54فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  54642وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-05برقم ايداع  1,298.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /جى ار ترافيل
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 - 55فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66272وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-07برقم ايداع  4,361.000الى  :اضافه سمه تجاريه  /النهى لبيع وتوريد المواد الغذائيه
 - 56فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67117وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  7,254.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /الدوليه للتبريد و التكييف
 - 57فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  18260وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-05برقم ايداع  67.000الى  :يعدل السم التجارى الى/ياسر نصر ابوالريش محمد ابوالقاسم(مكتب
ابوالريش للتصدير)
 - 58فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  42486وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-08برقم ايداع  7,823.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /ايجيبت يونايتد للمقاولت
العموميه وعموم الستيراد والتصدير
 - 59فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  49574وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-30برقم ايداع  4,914.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى/القصى لبيع اللحوم
المستورده والدواجن
 - 60فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  58824وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  10,477.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه لتصبح /اليجانت ستور لتوريد
الملبس elegant store
 - 61فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  66456وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-20برقم ايداع  5,282.000الى  :تم تعديل السم التجارى الى  /سجق الشيخ
 - 62فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12559وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-18برقم ايداع  13,531.000الى  :تم اضافه السمه التجاريه ( سراى هوم )
 - 63فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26106وتم ايداعه
بتاريخ  2016-04-27برقم ايداع  3,342.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى /فايب لداره المطاعم و
الكافيتريات
 - 64فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  37174وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-17برقم ايداع  11,450.000الى  :تم اضافه السمه التجاريه /افريقيا كوفى africa
coffe
 - 65فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51862وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-18برقم ايداع  9,293.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى /البتول للخردوات
 - 66فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  63828وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-08برقم ايداع  11,032.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /الكيان للمقاولت
 - 67فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  9305وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-05برقم ايداع  2,748.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /معرض التوكل لتجاره السيارات
 - 68فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  65488وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-20برقم ايداع  2,082.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى /كوفال للدوات المنزليه
 - 69فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  67238وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  7,627.000الى  :تم اضافه السمه التجاريه /واندا ستورwanda -
store
 - 70فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  26745وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-26برقم ايداع  4,250.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى /تراست للمقاولت العموميه
 - 71فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  50243وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-10برقم ايداع  6,088.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /مؤسسه مسز ماركت
 ( missis markerمنشاه فرديه )
 - 72فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  55051وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-26برقم ايداع  2,224.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /صفوه الخير للتوريدات
العموميه
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 - 73فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66329وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-12برقم ايداع  4,927.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /اى بيور i pure -
 - 74فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  24835وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-24برقم ايداع  1,461.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /ماستر لبيع اكسسوارات
المحمول
 - 75فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  32282وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-16برقم ايداع  3,218.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى  /بانوه للمفروشات
 - 76فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66115وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-28برقم ايداع  3,918.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /اليكس فارما alex pharma
 - 77فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  67303وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  7,814.000الى  :ناجى على حامد على حسونه
 - 78فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  66066وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  3,762.000الى  :تم حذف السمه التجاريه
 - 79فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  1840وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-23برقم ايداع  1,084.000الى  :تم اضافه سمه تجاريه  /مكتب سيلء للتصدير
 - 80فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  28672وتم ايداعه
بتاريخ  2016-09-27برقم ايداع  7,038.000الى  :تم تعديل السمه التجاريه الى /نسر الصعيد للرحلت
 - 81فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  51064وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-31برقم ايداع  7,744.000الى  :تعديل السمه التجاريه الى  /المصريه لتوزيع مستلزمات
الطفال

الشخاص
 - 1نيفين سمير ياقوت محمد على وكيل مفوض المقيد برقم قيد  36434وتم ايداعه بتاريخ 2017-11-15
برقم ايداع 10195تم التأشير فى تاريخ  2017-11-15بــ
 - 2نجم الدين محمد ابازيد محمد عوض ا تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  63364وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع 9923تم التأشير فى تاريخ  2021-10-11بــ (تم تصحيح السم طبقا لبطاقه
للرقم القومى)
 - 3عماد الدين عبد السلم عطا ا جنيدى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  66115وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-28برقم ايداع 3918تم التأشير فى تاريخ  2022-03-28بــ
 - 4محمد حسنى على على بسيونى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  66990وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 6903تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 5عزت محمد محفوظ القصاص تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  67037وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع 7040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ
 - 6سعيد مرزوق عبد الشافى ناجى مدير فرع المقيد برقم قيد  67151وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع 7344تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ
 - 7اسامه خنيزي محمد عبدالرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  67153وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع 7358تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ
 - 8ناجي على حامد على حسونه تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  67303وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع 7814تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى و شريكته شركة سبق قيدها برقم  10072قيدت فى 2013-08-22
برقم ايداع  3762وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته
بمحضر تصديق رقم  415ظ لسنه  2022توثيق السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 2محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى و شريكته شركة سبق قيدها برقم  10072قيدت فى 2013-08-22
برقم ايداع  3762وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه
وتصفيتها نهائيا
 - 3السلم -احمد محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63850قيدت فى  2021-11-09برقم ايداع
 11082وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 4السلم -احمد محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  63850قيدت فى  2021-11-09برقم ايداع
 11082وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  2022/3/5ملخصه
مسجل برقم  495فى  2022/5/11شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 5محمود يسرى زكريا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  49985قيدت فى  2019-05-22برقم ايداع
 5637وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ ثابت التاريخ برقم  1984ش
لسنه  2022تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 6محمود يسرى زكريا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  49985قيدت فى  2019-05-22برقم ايداع
 5637وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفبتها نهائيا
 - 7نسيم زكى خله جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20166قيدت فى  2015-05-07برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 8نسيم زكى خله جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20166قيدت فى  2015-05-07برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ ثابت التاريخ برقم  791فى
 2022/6/6تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 9رومانى صليب بسالى وشريكه  -شركة بسالى للستيراد والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم
 29841قيدت فى  2016-12-08برقم ايداع  8861وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل
شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 10رومانى صليب بسالى وشريكه  -شركة بسالى للستيراد والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم
 29841قيدت فى  2016-12-08برقم ايداع  8861وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل
بموجب عقد فسخ  2022/5/31ملخصه مسجل برقم  579فى  2022/6/4ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 11طارق ابراهيم عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29523قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 8385وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 12طارق ابراهيم عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29523قيدت فى  2016-11-20برقم ايداع
 8385وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل برقم  600فى
 2022/6/7شرركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 13يعدل اسم الشركه الى سمر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  58579قيدت فى  2020-12-06برقم
ايداع  9929وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
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 - 14يعدل اسم الشركه الى سمر وشركاها شركة سبق قيدها برقم  58579قيدت فى  2020-12-06برقم
ايداع  9929وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/5/1
ملخصه مسجل برقم  587فى  2022/6/5شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 15مصطفى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25319قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع 2166
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق
رقم  946ظ فى  2022/6/11توثيق السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 16مصطفى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  25319قيدت فى  2016-03-16برقم ايداع 2166
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 17محمد حسن حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61423قيدت فى  2021-06-10برقم ايداع
 5521وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 18محمد حسن حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61423قيدت فى  2021-06-10برقم ايداع
 5521وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  2022/1/29مصدق
على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  171ى لسنه  2022توثيق السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 19ابراهيم عبد الحافظ على السيد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  7641قيدت فى  2013-02-21برقم
ايداع  809وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/6/1
ملخصه مسجل برقم 590فى  2022/6/5شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 20ابراهيم عبد الحافظ على السيد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  7641قيدت فى  2013-02-21برقم
ايداع  809وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 21ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم ايداع
 2831وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 22شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم
ايداع  2831وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 23ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم ايداع
 2832وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 24شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم
ايداع  2832وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 25ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم ايداع
 2833وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 26شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2021-03-18برقم
ايداع  2833وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 27ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2019-12-29برقم ايداع
 13211وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/2/28
ملخصه مسجل برقم  617فى  2022/6/11شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 28ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2019-12-29برقم ايداع
 13211وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 29ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-03-03برقم ايداع
 2438وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 30شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-03-03برقم
ايداع  2438وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
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 - 31ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-06-24برقم ايداع
 4229وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 32شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-06-24برقم
ايداع  4229وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 33ياسر ياقوت عبد الغنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-11-11برقم ايداع
 9036وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 34شركه فريندز لتوريد الملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم  53894قيدت فى  2020-11-11برقم
ايداع  9036وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها
نهائيا
 - 35هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى 2020-07-12
برقم ايداع  4745وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ
فى 2022/3/11مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  439ج لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ
الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 36هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى 2020-07-12
برقم ايداع  4746وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ
فى 2022/3/11مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  439ج لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ
الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 37هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى 2019-02-07
برقم ايداع  1431وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ
فى 2022/3/11مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  439ج لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ
الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 38دوتى جينز شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى  2019-02-07برقم ايداع  1431وفى تاريخ
 2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/3/11مصدق على توقيعاته
بمحضر تصديق رقم  439ج لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 39هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى 2016-06-01
برقم ايداع  4417وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ
فى 2022/3/11مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم  439ج لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ
الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 40هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864قيدت فى 2016-06-01
برقم ايداع  4417وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بموجب عقد لفسخ
مؤرخ فى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 41فادى يوسف عويضه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  27150قيدت فى  2016-06-16برقم ايداع
 4839وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  2022/4/2ملخصه
مسجل برقم  672فى  2022/6/23شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائبا
 - 42فادى يوسف عويضه وشريكته شركة سبق قيدها برقم  27150قيدت فى  2016-06-16برقم ايداع
 4839وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائبا
 - 43محمد سعد السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  14983قيدت فى  2014-06-18برقم ايداع
 3591وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 44محمد سعد السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  14983قيدت فى  2014-06-18برقم ايداع
 3591وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى  2022/6/13ثابت
التاريخ برقم  2109لسنه  2022توثيق محرم بك تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال
 - 1عبد الحليم محمد السيد عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  54590قيدت فى  2020-02-03برقم
ايداع 1208وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 2يعدل السم التجارى للشركه الى شركة شريف وشريكته اروند ورلد للتصدير Sherif And His Partner
 Around World Exportشركة سبق قيدها برقم  20494قيدت فى  2015-05-26برقم ايداع 3150
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000
 - 3محمد احمد عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35963قيدت فى  2017-10-29برقم ايداع
9393وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 4يعدل اسم الشركه ليصبح/سبيد ( SPEEDمحمد عماد الدين ابراهيم سيد احمد و شريكه) شركة سبق قيدها
برقم  55723قيدت فى  2020-06-08برقم ايداع 3673وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس
المال رأس مالها 60,000.000
 - 5يعدل السم التجارى للشركه الى/خالد حسن احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  51231قيدت فى
 2019-08-08برقم ايداع 8040وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 6محمود فوزى سعد اسماعيل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  16708قيدت فى  2014-09-30برقم
ايداع 6589وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 25,000.000
 - 7تعدل السم التجارى الى محمد السيد على محمد عبد ا و شريكه شركة سبق قيدها برقم  1170قيدت فى
 2011-03-07برقم ايداع 315وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 8يعدل اسم الشركه الى /محمد امين محمد عمران وشريكته شركة سبق قيدها برقم  7688قيدت فى
 2013-02-24برقم ايداع 861وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
10,000,000.000
 - 9التقى  -رزق على موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39209قيدت فى  2018-03-05برقم ايداع
2719وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 10يعدل اسم الشركه الى/محمد رافت محمد شبانه و شريكه محمد عباس محمود على شركة سبق قيدها برقم
 19287قيدت فى  2015-03-15برقم ايداع 1417وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس
مالها 300,000.000
 - 11يعدل اسم الشركه ليصبح/اكسبريس جلوبال فوروردنج -تامر اسحق وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 53299قيدت فى  2019-11-28برقم ايداع 12085وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس
مالها 300,000.000
 - 12ماجده سعيد عبد الوهاب الفيومى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  65667قيدت فى 2022-03-01
برقم ايداع 2629وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 13احمد محمود عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6652قيدت فى  2012-12-09برقم ايداع
4190وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 14محمد محمود فتحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  34307قيدت فى  2017-08-09برقم ايداع
6571وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
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 - 15تعديل اسم الشركه الى /شركه عبدالحميد مراجع عبدالجيد جمعه وشريكته شركة سبق قيدها برقم
 35749قيدت فى  2017-10-22برقم ايداع 9070وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس
مالها 2,000,000.000
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العناوين
 - 1شركه جمال يوسف عبد الوهاب محمد العبد وشريكه (العبد لتجاره الموتسيكلت وقطع الغيار ) شركة سبق
قيدها برقم  65611قيدت فى  2022-02-27برقم ايداع 2467وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية مول توب سنتر شارع مصطفى كامل بجوار شركه ادفينا-الرأس السوداء-قسم
المتنزه
 - 2شريف فخرى بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60035قيدت فى  2021-03-07برقم ايداع
2291وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل عنوان الفرع ليصبح/
غرفه رقم  1شقه  103بالعقار رقم  92تنظيم  149صفيحه شارع احمد شوقى-رشدى-قسم سيدى جابر-وتعيين/
شريف فخرى بقطر روفائيل(مديرا للفرع)
 - 3شريف فخرى بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60035قيدت فى  2021-05-20برقم ايداع
4688وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل عنوان الفرع ليصبح/
غرفه رقم  1شقه  103بالعقار رقم  92تنظيم  149صفيحه شارع احمد شوقى-رشدى-قسم سيدى جابر-وتعيين/
شريف فخرى بقطر روفائيل(مديرا للفرع)
 - 4السلم انتربيلد للنشاء والتعمير Elsalam interbuild for constructions and development
شركة سبق قيدها برقم  60035قيدت فى  2021-05-20برقم ايداع 4688وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل عنوان الفرع ليصبح/غرفه رقم  1شقه  103بالعقار رقم 92
تنظيم  149صفيحه شارع احمد شوقى-رشدى-قسم سيدى جابر-وتعيين/شريف فخرى بقطر روفائيل(مديرا للفرع)
 - 5يعدل اسم الشركه ليصبح/احمد حمدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1938قيدت فى 2011-07-06
برقم ايداع 1192وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان
الى/شقه  4رقم  2شارع الحى البيطاش-قسم الدخيله
 - 6سامى روجيه سامى بولس وشريكه-شركه اس اند ان للتجاره  S& N For Tradingشركة سبق قيدها برقم
 52161قيدت فى  2019-10-02برقم ايداع 9883وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة المحل الكائن فى  3السوق رقم  19مشروع اسكان شرق دجله -المعادى-التابع لمشروعات الشركه
الهليه للستثمار والتعمير-نيركو-القاهره-ونشاطه/مطعم وكوفى شوب-والمسه التجاريه للفرع/كوكوزاcocozza
 - 7يعدل اسم الشركه ليصبح/اكسبريس جلوبال فوروردنج -تامر اسحق وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 53299قيدت فى  2019-11-28برقم ايداع 12085وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية يعدل عنوان الشركه ليصبح/مكتب رقم  701الكائن بالدور السابع بالعقار رقم  12شارع
النصر-قسم الجمرك
 - 8تعديل اسم الشركه الى شركه محمد طه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  50353قيدت فى
 2019-06-16برقم ايداع 6299وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل عنوان المركز العام للشركه الى/شقه رقم  1بالدور الرضى بالعقار رقم  11شارع اسماعيل الفنجرى-كامب
شيزار-قسم باب شرق
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النشاط
 - 1السيد احمد السيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  64977قيدت فى  2022-01-16برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/اداره المطاعم

624

 - 2شريف فخرى بقطر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  60035قيدت فى  2021-03-07برقم ايداع
 2291وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح)1(/العمل فى مجال
السكان والتشييد والبناء ولها فى سبيل ذلك ان تقوم بشراء الراضى وتمهيدها وتقسيمها وبيعه والقيام بأعمال البناء
لها وللغير()2تجاره جميع مواد البناء والمستلزمات اللزمه لها ()3اداره الجراجات
 - 3يعدل اسم الشركه ليصبح/احمد حمدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1938قيدت فى 2011-07-06
برقم ايداع  1192وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه الى/التوريدات
العموميه(فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته)كافه اعمال المقاولت وتوريدات لزوم اعمال المقاولت
التشطيبات المعماريه وحمامات السباحه واللند سكيب وتأجير جميع انواع العدد واللت
 - 4احمد عبد الوهاب بسطويسى ابو دينا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  53785قيدت فى 2019-12-23
برقم ايداع  13018وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشضاط/تأجير سيارات-
بحيث يصبح غرض الشركه/تجاره وتوريدات مهمات المن الصناعى ومستلزماته والتوريدات العموميه فى قطع
الغيار والمعدات واللت ومهمات المن الصناعى وتأجير سيارات(فيما عدا تويرد العماله والكمبيوتر ومستلزماته)
 - 5محمود فوزى سعد اسماعيل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  16708قيدت فى  2014-09-30برقم
ايداع  6589وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه الى/عموم التصدير
 - 6الصفا للمقاولت والتوريدات العموميه  -موسى عبدالوهاب عبدالحميد عبدالجواد وشريكه شركة سبق قيدها
برقم  36550قيدت فى  2017-11-21برقم ايداع  10398وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط
ليصبح اضافه نشاط/اعمال صيانه وتشغيل محطات القوى الكهربائيه والخطوط والمحولت الكهربائيه )ليصبح
غرض الشركه/المقاولت والتوريدات العموميه (فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته)و اعمال صيانه
وتشغيل محطات القوى الكهربائيه والخطوط والمحولت الكهربائيه
 - 7يعدل اسم الشركه ليصبح/اكسبريس جلوبال فوروردنج -تامر اسحق وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 53299قيدت فى  2019-11-28برقم ايداع  12085وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
اضافه نشاط/الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى-ليصبح غرض الشركه/اعمال النقل وخدمات الشحن الدولى
والتوكيلت التجاريه والخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى
 - 8احمد محمود عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6652قيدت فى  2012-12-09برقم ايداع
 4190وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/الستيراد-ليصبح النشاط/التصدير
 - 9شركه احمد كمال جمعه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  20242قيدت فى  2015-05-12برقم ايداع
 2792وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/نقل المواد البتروليه(بعد الحصول على
التراخيص اللزمه)
 - 10محمد فريد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  55165قيدت فى  2020-03-03برقم ايداع  2418وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط/صناعه وبيع مخبوزات وكافه ما يصنع من العجين
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الكيان القانونى
 - 1التقى  -رزق على موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  39209قيدت فى  2018-03-05برقم ايداع
 2719وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2ماجده سعيد عبد الوهاب الفيومى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  65667قيدت فى  2022-03-01برقم
ايداع  2629وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3تعديل اسم الشركه الى /شركه عبدالحميد مراجع عبدالجيد جمعه وشريكته شركة سبق قيدها برقم 35749
قيدت فى  2017-10-22برقم ايداع  9070وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح توصية
بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  55723 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-08برقم ايداع  3673الى يعدل اسم الشركه ليصبح/سبيد ( SPEEDمحمد عماد
الدين ابراهيم سيد احمد و شريكه)
 - 2فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  51231 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  8040الى يعدل السم التجارى للشركه الى/خالد حسن احمد
وشريكه
 - 3فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1938 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-07-06برقم ايداع  1192الى يعدل اسم الشركه ليصبح/احمد حمدى وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  61194 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-30برقم ايداع  5013الى يعدل اسم الشركه الى /شركه احمد فتح ا وشريكه
 - 5فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7688 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-24برقم ايداع  861الى يعدل اسم الشركه الى /محمد امين محمد عمران وشريكته
 - 6فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  22178 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-09-20برقم ايداع  5516الى يعدل اسم الشركه ليصبح/عصام محمد محمود طياب
وشريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9428 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-06-16برقم ايداع  2998الى تعديل اسم الشركه الى /شركه احمد رجب احمد محمد
صالح وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19287 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-03-15برقم ايداع  1417الى يعدل اسم الشركه الى/محمد رافت محمد شبانه و شريكه
محمد عباس محمود على
 - 9فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  53299 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-28برقم ايداع  12085الى يعدل اسم الشركه ليصبح/اكسبريس جلوبال فوروردنج
تامر اسحق وشركاه - 10فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  51571 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-09-03برقم ايداع  8744الى يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد عبدالسلم حسن وشريكه
 - 11فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  35749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-10-22برقم ايداع  9070الى تعديل اسم الشركه الى /شركه عبدالحميد مراجع
عبدالجيد جمعه وشريكته
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الشخاص
 - 1احمد خميس عبد السلم الفخرانى مدير و شريك المقيد برقم قيد  4495وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-11برقم ايداع  1685تم التأشير فى تاريخ  2012-06-11بــ  :تعديل بند حق الداره والتوقيع
ليكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك الول المتضامن/احمد خميس عبد السلم
الفخرانى منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله
حق شراء وبيع السيارات لنفسه وللغير والتوقيع على كافه عقود الشراء والبيع للسيارات والتوقيع على ذلك امام
الشهر العقارى المختص وله حق توكيل الغير فى كل او بعض اعمال الداره المذكوره فيما عدا الشريك الموصى
 - 2محمد السيد علي محمد عبد ا مدير و شريك المقيد برقم قيد  1170وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-07برقم ايداع  315تم التأشير فى تاريخ  2012-07-04بــ  :يتم تعديل حق الداره والتوقيع عن
كافه تصرفات الشركه لتصبح للطرفان المتضامنان مجتمعين أو منفردين اما فى حاله القتراض من البنوك باسم
الشركه او التصرف فى اصول الشركه فل بد من وجود الشركاء مجتمعين وال فلن يعتد بهذه التصرفات فى
مواجهه باقى الشركاء
 - 3احمد عبد العال عبد العال الريدى مدير و شريك المقيد برقم قيد  1170وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-07برقم ايداع  315تم التأشير فى تاريخ  2012-07-04بــ ( :انضم الى الشركه)( /////تخارج
الشريك/عبد العال عبد العال شعبان الريدى من الشركه)
 - 4هادى محمد سعيد عبد المجيد الحمامصى مدير و شريك المقيد برقم قيد  26153وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-28برقم ايداع  3411تم التأشير فى تاريخ  2016-04-28بــ  :يكون حق الداره والتوقيع عن
الشركه للشريك الول المتضامن/هادى محمد سعيد عبد المجيد الحمامصى وله فى ذلك كافه الصلحيات فى
التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها ويكون له الحق فى التوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه
امام الموثق بالشهر العقارى لكافه الصول الثابته والمنقوله للشركه وبيع وشراء الوحدات البحريه والصنادل
الحديد والسفن والقوارب ايا كان نوعها سواء كانت معدات شحن وتفريغ كالوناش-الكباشات-الكلركات-اللوادر-
وايه معدات اخرى تكون مملوكه للشركه والسيارات وايه اموال اخرى خاصه بالشركه
 - 5محمد محمود فتحى احمد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  34307وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-09برقم ايداع  6571تم التأشير فى تاريخ  2017-08-09بــ :
 - 6عمرو هانئ عبدالحليم وهبه مدير و شريك المقيد برقم قيد  34307وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-09برقم ايداع  6571تم التأشير فى تاريخ  2017-08-09بــ  :تعدل حق الداره والتوقيع
ليصبح للشريكان المتضامنين (مجتمعين او منفردين )التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد
والجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر اما التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وحق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت
وغيرها باسم الشركه وحق التوقيع على كافه عقود القتراض وحق كفاله الغير باسم الشركه وكذا حق الرهن بكافه
أنواعه لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت اومنقول وذلك للنفس أو للغير وامام كافه الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه الخاصه بذلك وذلك لصالح البنوك او الغير لغراض الشركه امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود
التسهيلت الئتمانيه والقرض فتكون للشريكين المتضامنين (مجتمعين)ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر
 - 7محمد احمد عبدالحميد ابراهيم زبادى مدير و شريك المقيد برقم قيد  35963وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-29برقم ايداع  9393تم التأشير فى تاريخ  2017-10-29بــ ( ///// :انضام شريكه موصيه
مذكوره بعقد تعديل الشركه)
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 - 8محمد على حامد البستاوى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  38487وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-07برقم ايداع  1572تم التأشير فى تاريخ  2018-02-07بــ  :الداره والتوقيع /ان يكون
للشريك الول /محمد على حامد البستاوى وللشريك الثانى /رجب سيد عبدالحميد على حق التوقيع بالبنوك
مجتمعين او منفردين وكذلك امام كافه المؤسسات والهيئات والمصالح الحكوميه ولهما اوسع السلطات للتعامل
باسمهما واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وقبض ودفع كافه المبالغ وابرام جميع
العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكذا
شراء وبيع الراضى والسيارات والممتلكات الخاصه بالشركه وكذا حق القتراض من البنوك وفتح العتمادات
 - 9شعبان سعيد فهمى ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  39209وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-05برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2018-03-05بــ ( :تعديل صفه الشريك من شريك
متضامن ليصبح شريك موصى)
 - 10عوض مصطفى السيد عوض عبد الواحد مدير و شريك المقيد برقم قيد  39209وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-05برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2018-03-05بــ  :تكون اداره الشركه وحق التوقيع
للطرفين /رزق على موسى ميكائيل محمد  /و عوض مصطفى السيد عوض عبد الواحد (مجتمعين) فى كافه
السلطات لتحقيق غرض الشركه بما فى ذلك حق التصرف والبيع فى كافه اصول وعقارات ومنقولت الشركه
وحق رهن كافه منقولت وعقارات الشركه والقتراض بضمانها من كافه البنوك وابرام كافه العقود والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير أو احد الشركاء فى كل او بعض
ما ذكر
 - 11رزق على موسى ميكائيل محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  39209وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-05برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2018-03-05بــ :
 - 12اسلم سعيد فهمى ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  39209وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-05برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2018-03-05بــ ( :تعديل صفه الشريك من شريك
متضامن ليصبح شريك موصى)
 - 13محمد سعد السيد على عبد السيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  39209وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-05برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2018-03-05بــ ( :تعديل صفه الشريك من شريك
متضامن ليصبح شريك موصى)
 - 14سلوى محمد عبدالوهاب سكران مدير و شريك المقيد برقم قيد  8282وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-01برقم ايداع  1550تم التأشير فى تاريخ  2018-04-12بــ  :حق الداره والتوقيع عن الشركه
للشريكه المتضامنه/سلوى محمد عبدالوهاب سكران منفردا بصفتها الشريكه المتضامنه ومدير الشركه ولها الحق
فى تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها امام جميع الجهات والمصالح والمرافق الحكوميه وقطاع العمال والقطاع
الخاص والبنوك الحكوميه والستثماريه والشركات بكافه انواعها والمنشات الفرديه الخرى التى تتعامل معها
الشركه فى مباشره كافه العمال المتعلقه بغرضها ويحق لها توكيل الغير فى كل او بعض من اختصاصاتها كما
لها حق الرهن التجارى والعقارى والقتراض وابرام العقود الئتمانيه مع البنوك الحكوميه والغير حكوميه
والستثماريه بالضافه الى لها حق التصرف منفرده فى اصول الشركه(الثابت والمنقول)والسيارات والسهم بالبيع
والشراء والتوقيع على العقود البتدائيه والنهائيه وانهاء كافه الجراءات ولها الحق فى توكيل الغير فى كل ما سبق
ذكره بصفتها شريك والمدير المسئول
 - 15احمد عبد العزيز عزت على شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  43831وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-09برقم ايداع  10197تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 16عبدالعزيز عزت على احمد الجندى مدير و شريك المقيد برقم قيد  43831وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-09برقم ايداع  10197تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 17وائل يحيى محمد على زعلوك مدير و شريك المقيد برقم قيد  43831وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-09برقم ايداع  10197تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح للشركاء الول ولثانى والشريك المنضم مجتمعين أو منفردين ولهم حق القتراض من البنوك والرهن
ويجب توقيعهم معا على ذلك ويكون هذا التوقيع باسم وتحت عنوان الشركه ومتعلقاتها وتحقيق غرض الشركه
وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والداريه والمؤسسات العامه والخاصه والفراد والتعاقد وتوكيل وتفويض
الغير للعمل نيابه عن الشركه ولصالحها
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 - 18عادل فوزي حسن ابو شحاته مدير و شريك المقيد برقم قيد  43831وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-09برقم ايداع  10197تم التأشير فى تاريخ  2018-09-09بــ :
 - 19احمد محمود محمد المصرى مدير و شريك المقيد برقم قيد  12851وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-24برقم ايداع  1091تم التأشير فى تاريخ  2019-08-28بــ  :اتفق الشركاء على اضافه
صلحيات اوسع للشريك المتضامن بتمثيل الشركه امام جميع الجهات الحكوميه وله وحده التوقيع على كافه
معاملت الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلى الخص التعامل مع هيئه
الستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وحق فتح الحسابات
البنكيه باسم الشركه امام كافه البنوك وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والعتمادات البنكيه والمستنديه
وكافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين وقف وعزل وكلء ومستخدمى
الشركه وتحديد رواتبهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتمويل كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود
والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه سواء بالنقد او بالجل ووشراء وبيع جميع المواد والمهمات
والبضائع والسيارات والراضى والتوقيع على كافه العقود بالشهر العقارى والتوقيع على كافه عقود بيع جميع
السيارات والتوقيع على كافه عقود الرهن والقتراض امام كافه البنوك وكافه المعاملت الماليه للبنوك والحصول
على التسهيلت الئتمانيه من كافه البنوك والتوقيع على عقود التسهيلت وله حق القتراض والرهن والتمثيل وله
حق توكيل البنوك وحق توكيل الغير فى كل او جزء مما سبق وله الحق البيع للنفس او للغير لكل ما سبق
 - 20سامى روجيه سامى بولس مدير و شريك المقيد برقم قيد  52161وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-02برقم ايداع  9883تم التأشير فى تاريخ  2019-10-02بــ :
 - 21نادر نبيل رزيق عبد المسيح مدير و شريك المقيد برقم قيد  52161وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-02برقم ايداع  9883تم التأشير فى تاريخ  2019-10-02بــ  :اتفق الشركاء على تعديل بند
الداره والتوقيع عن الشركه ليصبح/يملك حق الداره والتوقيع عن الشركه كل من الشريكين مجتمعين أو منفردين
وذلك بالنسبه لجميع العمال المتعلقه بمزاوله نشاط الشركه وتحقيق أغراضها وتمثيلها امام كافه الجهات الداريه
والحكوميه والغير حكوميه والشركات والهيئات والتوكيلت التجاريه والصناعيه والخدميه وتعيين الموظفين
والعمال وكل ما تتطلبه الداره وحسن سير العمال وكذلك التوقيع على كل ما يتعلق بالمعلمات الماليه والتعامل مع
البنوك والتعهدات الناشئه عنها بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن أغراضها والتوقيع على الشيكات الصادره من
الشركه واستلم مستحقاتها قبل الغير والتوقيع امام الشهر العقارى على اثبات التاريخ على العقود والمحررات
واعتماد السجلت التجاريه واستخراج المستندات والصور الرسميه واستلمها ويملك حق التوقيع كل من الشريكين
مجتمعين فقط فى الحصول على تسهيلت من البنوك لغرض تمويل نشاط الشركه او فى اعمال التصرف فى
اصول الشركه من بيع او رهن ولهما الحق فى توكيل المحامين وغيرهم نيابه عنهم فى كل ما ذكر وفى جميع ما
يخص الجراءات الخاصه بالشركه
 - 22محمد فريد محمد ابوزيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  55165وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-03برقم ايداع  2418تم التأشير فى تاريخ  2020-03-03بــ (///// :تخارج شريك موصى
مذكور بعقد تعديل الشركه)
 - 23اسامه سعد كامل عبد الحليم مدير و شريك المقيد برقم قيد  57218وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-15برقم ايداع  6953تم التأشير فى تاريخ  2020-09-15بــ ( ////// :تخارج شريك موصى
مذكور بعقد تعديل الشركه)
 - 24منار شكرى احمد ابراهيم الشرقاوى شريك متضامن المقيد برقم قيد  61332وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-06برقم ايداع  2317تم التأشير فى تاريخ  2021-06-06بــ ( :انضمت الى الشركه)
 - 25السيد احمد السيد حجازى شحاته مدير و شريك المقيد برقم قيد  64977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-16برقم ايداع  624تم التأشير فى تاريخ  2022-01-16بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح
التعامل على حسبا البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات للشريك المتضامن فقط
 - 26احمد ابراهيم محمد محمود عيسى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  65667وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-01برقم ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2022-03-01بــ ( :تخارج من الشركه)
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 - 27ماجدة سعيد عبدالوهاب الفيومى مدير و شريك المقيد برقم قيد  65667وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-01برقم ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2022-03-01بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
للشريكه/ماجدة سعيد عبدالوهاب الفيومى وفى تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل مع
البنوك فى سحب وايداع واقتراض ورهن وبيع وشراء اصول الشركه وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات منفردا
وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 28محمد كريم سعيد عبدالوهاب الفيومى شريك موصى المقيد برقم قيد  65667وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-01برقم ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2022-03-01بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 29مصطفى محمود السيد ابو عتمان عتمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  55723وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-08برقم ايداع  3673تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 30مقار موريس عبدالمسيح عبدالملك قلده شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  55723وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-08برقم ايداع  3673تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ ( :تخارج من
الشركه)
 - 31سامح على حسن محمود شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  55723وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-08برقم ايداع  3673تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 32خالد حسن احمد محمد عبدا مدير و شريك المقيد برقم قيد  51231وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-08برقم ايداع  8040تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ (///// :تخارج عدد  2شركاء
موصيين مذكوريع بعقد التعديل)  /////تعديل بند الداره والتوقيع باضافه بند أنه يحق للشريك المتضامن/خالد حسن
احمد محمد عبدا التعامل مع البنوك منفردا وفتح حسابات باسم الشركه والسحب واليداع باسم الشركه وكفاله
الغير باسم الشركه فى القروض امام البنوك وكذا القتراض باسم الشركه وتوقيع الرهون التجاريه على اصول
ومنقولت الشركه بالجمله اجراء كافه أعمال البنوك منفردا
 - 33محمد احمد على حسان شريك متضامن المقيد برقم قيد  1938وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-06
برقم ايداع  1192تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ ( :تخارج الشريك/محمد احمد على حسان من
الشركه)
 - 34احمد السيد السيد البدرى مدير و شريك المقيد برقم قيد  1938وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-06
برقم ايداع  1192تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 35حمدي احمد عبد الغني احمد حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  1938وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-06برقم ايداع  1192تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ ( :انضم الى الشركه) /////تعديل
حق الداره والتوقيع للشركاء جميعهم مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها
امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والخاص والتعامل مع البنوك من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على عقود البيع
والشراء باسم الشركه ولمصلحتها وضمن أغراضها ولهم الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء لصول
الشركه وممتلكاتها والتوقيع على السندات الذنيه والتجاريه وابراك كافه العقود والمشارطات والصفقات ولهم الحق
فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 36محمد عبد السلم توفيق عبد السلم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  61194وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-30برقم ايداع  5013تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 37محمد أمين محمد محمد عمران مدير و شريك المقيد برقم قيد  7688وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-24برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :يتولى اداره الشركه الشريك
المتضامن/محمد أمين محمد محمد عمران منفردا يكون له حق الداره والتوقيع عن الشركه وتمثيل الشركاه امام
كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بما فيها التعامل مع البنوك من صرف وايداع النقود والوراق الماليه
والشيكات وكافه المستندات وفتح الحسابات والعتمادات المستنديه والتسهيلت الئتمانيه والقرض والرهن وبيع
الصول وكافه التصرفات اى كان نوعها وحق القرار والتصالح والتنازل منفردا وله حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 38احمد محمد مصلح حسين شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  7688وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-24برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ ( :تخارج الشريك/احمد محمد
مصلح حسين من الشركه)
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 - 39مصطفى عبد الفتاح عبد ا دسوقى مدير و شريك المقيد برقم قيد  22178وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-20برقم ايداع  5516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :يعدل حق الداره والتوقيع
ليصبح للطرف الثالث /عصام محمد محمود طياب -والطرف الرابع/مصطفى عبد الفتاح عبد ا دسوقى مجتمعين
أو منفردين أو من ينوب عنهم قانونا بأضافه حق الرهن والقتراض والتوقيع على عقود المديونيه عن الشرطه
للطرف الرابع /مصطفى عبد الفتاح عبد ا دسوقى فقط
 - 40محمد عبد ا محمود محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  22178وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-20برقم ايداع  5516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 41مازن محمد الصافى خليفه مصطفى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  22178وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-20برقم ايداع  5516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 42عصام محمد محمود طياب مدير و شريك المقيد برقم قيد  22178وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-20برقم ايداع  5516تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 43هبه رجب احمد محمد صالح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9428وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-16برقم ايداع  2998تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :رفع اسم الشريك المتضامن /
رجب احمد محمد صالح للوفاه وانضمام الوراثه الشرعيين ///تعديل حق الداره والتوقيع للطرفين الول والثانى (
احمد رجب احمد محمد صالح,نعيمه احمد محمد صالح )مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى التوقيع نيابه عن
الشركه امام المصالح الحكوميه والغير حكوميه ولها حق المثول امام البنوك وكذلك حق القتراض من البنوك
لصالح الشركه والتعامل مع كافه الشركات الحكوميه وشركات القطاع العمال العام والهيئات العامه ولهما كاوسع
السلطات لتحقيق غرض الشركه
 - 44هناء رجب احمد محمد صالح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9428وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-16برقم ايداع  2998تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 45امل رجب احمد محمد صالح مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9428وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-16برقم ايداع  2998تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 46محمود على محمد على شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  19287وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  1417تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 47محمد عباس محمود على مدير و شريك المقيد برقم قيد  19287وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  1417تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 48محمد رافت محمد شبانه مدير و شريك المقيد برقم قيد  19287وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  1417تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :اتفق الشركاء ان يكون حق
الداره والتوقيع للشريكين-محمد عباس محمود على  /و محمد رافت محمد شبانه مجتمعين أو منفردين
 - 49محمد اسحق محمد عبدالحفيظ مدير و شريك المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 50تامر اسحق محمد عبدالحفيظ قطوم مدير و شريك المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 51طه محمد طه محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-28
برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :انضم الى الشركه)
 - 52احمد السيد متولى السيد عامر مدير و شريك المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :انضم الى الشركه)
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 - 53محمود سامى صلح محمد زعتر مدير معين المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :اتفق الشركاء على تعيين السيد/
محمود سامى صلح محمد زعتر مديرا لنشاط الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى وتمثيل الشركه فيما يخص
ذلك النشاط والتعامل والتوقيع امام كافه الهيئات الجمركيه بصفته ممثل للشركه فى هذا المجال ول يجوز للمدير ان
يباشر العمال التى تجاوز غرض الشركه او تجاوز الغرض المعين من اجله باعتباره مديرا لنشاط الخدمات
الجمركيه والتخليص الجمركى فقط ول يجوز له ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه او يمارس نشاط من نوع
نشاط الشركه او يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره فى شركه تنافسها وفى حاله اخلل المدير باى التزام
من هذه اللتزامات كان للشركه مطالبته بالتعويض ويكون مسئول عن الضرر الذى يصيب الشركه او الشركاء
بسبب مخالفته لشروط عقد التأسيس او بسبب اهماله او تقصيره فى اداء عمله ويجوز عزله بقرار من الشركاء-
ول يجوز للمدير ان يعتزل الداره ال لعذر مقبول وفى وقت مناسب وان يبلغ الشركاء قبل نفذ قراره بوقت مناسب
ل يقل عن ثلثه اشهر وال كان مسئول عن التعويض ويحدد الشركاء راتبه
 - 54ياسر احمد عقل طه مراد مدير و شريك المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يعدل حق الداره والتوقيع
للطراف من الول الى الخامس منفردين أو مجتمعين على ان يكون ذلك التوقيع تحت اسم الشركه وعنوانها
وضمن أغراضها ولهم فى ذلك اوسع السلطات فى فتح الحسابات البنكيه وصرف الشيكات وايداعها وتمثيل الشركه
والتوقيع عنها امام كافه الجهات والمصالح والشركات سواء المحليه او الجنبيه وابرام كافه العقود داخل البلد
وخارجها وللشركاء مجتمعين أو منفردين التعامل مع البنوك والحق فى اليداع والسحب والرهن والقتراض باسم
الشركه
 - 55محمود سامى صلح محمد زعتر شريك متضامن المقيد برقم قيد  53299وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  12085تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ ( :انضم الى الشركه) ////تكون
حصته فى عقد الشركه فى (القيام بعمل)القيام بأعمال الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى وتمثيل الشركه فى
هذا المجال فقط وذلك نظير حصوله على نسبه تقدر  % 25من ارباح عمليات التخليص الجمركى والباقى % 75
يوزع على باقى الشركاء من الول وحتى الخامس فى الشركه كل حسب حصته فى رأس المال وليس للطرف
السادس/محمود سامى صلح محمد زعتر الحق فى المطالبه بأى ارباح خلف ذلك وذلك عن باقى نشاطات
الشركه المنصوص عليها بعقد التأسيس وليس له الحق ال فقط فى ارباح اعمال التخليص الجمركى دون غيرها من
نشاطات الشركه ويجب عليه اداء هذ العمل بصفه دوريه دون انقطاع طالما بقيت الشركه /////اداره الشركه
والتوقيع عنها يعدل حق الداره والتوقيع للطراف من الول الى الخامس منفردين أو مجتمعين على ان يكون ذلك
التوقيع تحت اسم الشركه وعنوانها وضمن أغراضها ولهم فى ذلك اوسع السلطات فى فتح الحسابات البنكيه
وصرف الشيكات وايداعها وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات والمصالح والشركات سواء المحليه او
الجنبيه وابرام كافه العقود داخل البلد وخارجها وللشركاء من الول حت الخامس مجتمعين أو منفردين التعامل
مع البنوك والحق فى اليداع والسحب والرهن والقتراض باسم الشركه ويكون للشريك المنضم(الطرف السادس)
تمثيل الشركه فى القيام بالعمال التى تخص نشاط الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى فقط ول يجوز للطرف
السادس ان يباشر العمال التى تجاوز ذلك الغرض فى اى نشاط اخر من نشاطات الشركه ول يكون له اداره
الشركه او التوقيع تحت اسمها او عنوانها وليس له الحق فى فتح الحسابات البنكيه او صرف الشيكات او ايداعها
باسم الشركه ول يحق له ابرام العقود باسم الشركه او التعامل مع البنوك باليداع او الرهن او السحب او
القتراض او يمارس نشاط من نوع نشاط الشركه او يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره فى شركه
تنافسها تمارس نفس النشاط فى حاله مخالفته لذلك يلتزم بتقديم حساب الى الشركه عما يكون قد حققه من كسب
ويصبح ذلك حق الشركه حقا خالصا ول يجوز له التنازل عن حصته فى الشركه لى شخص اى ما كان طبيعيا او
معنويا ( /////الغاء تعيين /محمود سامى صلح محمد زعتر مديرا لنشط التخليص الجمركى وتعديل صفته من
مدير معين الى شريك)
 - 56محمد عبدالسلم حسن عبدالسلم بخيت مدير و شريك المقيد برقم قيد  51571وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-03برقم ايداع  8744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ ( :انضم الى الشركه) /////يعدل
حق الداره والتوقيع وكذلك التعاملت مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك وحق ةالقتراض مكفول
للطرف الثالث/محمد عبد السلم حسن عبد السلم بخيت منفردا
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 - 57ايهاب درويش مصطفى الفاضلى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  51571وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-03برقم ايداع  8744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ ( :تخارج من الشركه)
 - 58علء محمد محمد امين غزاله شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  35749وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-22برقم ايداع  9070تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :تخارج الشريك /علء محمد
محمد امين غزاله من الشركه //انضمام شريكه موصيه بوليه والدها /اسيل عبدالحميد مراجع عبدالجيد جمعه ///
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تجديد افراد
 - 1حسن محمد على القمارى تاجر فرد سبق قيده برقم  1900 :قيدت فى  2011-07-03برقم ايداع
 1153وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 2محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم  9951 :قيدت فى  2013-08-05برقم
ايداع  3613وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-04
 - 3عمرو سعيد السيد عز العرب برهامى تاجر فرد سبق قيده برقم  10500 :قيدت فى 2013-09-24
برقم ايداع  4275وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-23
 - 4وليد عبد العزيز احمد التركى تاجر فرد سبق قيده برقم  11216 :قيدت فى  2013-11-18برقم ايداع
 5226وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-17
 - 5مكتب عمران للرحلت الداخليه -اسلم طلعت محمد حسن عمران تاجر فرد سبق قيده برقم 20700 :
قيدت فى  2015-06-07برقم ايداع  3441وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-06
 - 6احمد محمد احمد ريان تاجر فرد سبق قيده برقم  30787 :قيدت فى  2017-01-31برقم ايداع
 846وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
 - 7وليد محمد محمد السيد الجمال (كوافير وليد) تاجر فرد سبق قيده برقم  30878 :قيدت فى
 2017-02-05برقم ايداع  987وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-04
 - 8بهاء محمد عبد اللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  32784 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 4038وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 9شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه  -الشروق لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم 33453 :
قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع  5147وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-19
 - 10محمود رمضان حسين الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  18900 :قيدت فى  2015-02-18برقم
ايداع  899وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-17
 - 11احمد على احمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  22891 :قيدت فى  2015-11-15برقم ايداع
 6504وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-14
 - 12احمد محمد سليمان الطنوبى تاجر فرد سبق قيده برقم  25128 :قيدت فى  2016-03-08برقم ايداع
 1874وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-07
 - 13ابراهيم عبد النبى يوسف شاهين  -الشاهين للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم 27762 :
قيدت فى  2016-07-24برقم ايداع  5643وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-23
 - 14منى محمود ياسين محمود مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  31311 :قيدت فى  2017-02-26برقم
ايداع  1669وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 15محمود عنتر محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  32131 :قيدت فى  2017-04-09برقم
ايداع  2979وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 16محمود ناصر حسين على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  32609 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  3767وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 17هانى مرقص معوض جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  33315 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  4890وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 18مهدى منصور محمود بريك تاجر فرد سبق قيده برقم  1720 :قيدت فى  2011-06-08برقم ايداع
 948وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-07
 - 19محمد عطيه عبد العاطى طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  8262 :قيدت فى  2013-03-31برقم
ايداع  1525وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-30
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 - 20حمدى حجازى محمود جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  10407 :قيدت فى  2013-09-17برقم ايداع
 4164وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-16
 - 21احمد حافظ شبيب عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18317 :قيدت فى  2015-01-11برقم ايداع
 139وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-10
 - 22محمد عاطف ابراهيم طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  21580 :قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع
 4685وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-15
 - 23ابراهيم احمد ابراهيم برسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27950 :قيدت فى  2016-08-01برقم ايداع
 5881وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-31
 - 24احمد محمد على محمود ابوسمره تاجر فرد سبق قيده برقم  28188 :قيدت فى  2016-08-16برقم
ايداع  6259وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-15
 - 25جمال عبد الناصر زكرى بولس تاجر فرد سبق قيده برقم  28545 :قيدت فى  2016-09-18برقم
ايداع  6831وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 26اضافه اسم تجارى خالد سعد كامل عبدالحليم ( سعد لتعبئه المواد الغذائيه ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 29003قيدت فى  2016-10-19برقم ايداع  7543وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-10-18
 - 27هانى محمد محمد مصطفى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  31105 :قيدت فى 2017-02-16
برقم ايداع  1351وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 28رانيا ايمن محمد المتولى الشنيطى تاجر فرد سبق قيده برقم  32034 :قيدت فى  2017-04-02برقم
ايداع  2805وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-01
 - 29السيده رجائى السيد احمد مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم  32364 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  3356وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 30احمد خميس امين اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32718 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 3937وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 31شوكت همام عبد الرحيم محمود ( ابو همام لعموم الستيراد و التصدير و المقاولت ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  5270 :قيدت فى  2012-09-06برقم ايداع  2585وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2022-09-05
 - 32هشام كامل احمد كامل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  6728 :قيدت فى  2012-12-13برقم ايداع
 4278وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-12
 - 33عمرو كامل احمد مزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  14304 :قيدت فى  2014-05-12برقم ايداع
 2787وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-11
 - 34صموئيل دانيال نعيم ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  19797 :قيدت فى  2015-04-15برقم
ايداع  2137وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 35كريم عبد الهادى السيد احمد ابو ريده تاجر فرد سبق قيده برقم  20297 :قيدت فى 2015-05-14
برقم ايداع  2872وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-13
 - 36ممدوح صابر خليفه مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  29416 :قيدت فى  2016-11-13برقم ايداع
 8202وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-12
 - 37بيشوى رزق ا عبدربه عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30058 :قيدت فى  2016-12-21برقم
ايداع  9168وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 38عمر عبد الوهاب احمد محمد احمد عشرى تاجر فرد سبق قيده برقم  31177 :قيدت فى
 2017-02-20برقم ايداع  1455وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-19
 - 39اشرف عطا ا مسعد غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  32864 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 4170وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 40دعاء بحيرى حسن محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  766 :قيدت فى  2010-12-08برقم
ايداع  825وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
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 - 41شريف عبدالحميد عبدالحميد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  1577 :قيدت فى  2011-05-22برقم
ايداع  788وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 42امال احمد محمد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم  2846 :قيدت فى  2011-11-30برقم ايداع
 2254وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-29
 - 43ولء كامل حسن محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  3449 :قيدت فى  2012-02-22برقم
ايداع  453وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-21
 - 44عواطف محمد محمد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  3939 :قيدت فى  2012-04-15برقم ايداع
 1013وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 45سعد محمد سعد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4077 :قيدت فى  2012-04-30برقم ايداع
 1178وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 46اسلم احمد حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  4407 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع
 1576وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 47عصام عبد الوهاب احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  4599 :قيدت فى  2012-06-21برقم
ايداع  1800وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 48محمد محمود حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  15484 :قيدت فى  2014-07-17برقم ايداع
 5096وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-16
 - 49محمد على حسنين على تاجر فرد سبق قيده برقم  22029 :قيدت فى  2015-09-10برقم ايداع
 5321وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-09
 - 50حسن محمد محمد محمد هانى تاجر فرد سبق قيده برقم  22285 :قيدت فى  2015-10-01برقم
ايداع  5665وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-30
 - 51يوسف السيد محمود بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  23345 :قيدت فى  2015-12-08برقم ايداع
 7144وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-07
 - 52هشام السيد حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  27217 :قيدت فى  2016-06-21برقم ايداع
 4932وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 53على عبدالفتاح كامل عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  28981 :قيدت فى  2016-10-18برقم
ايداع  7514وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-17
 - 54اسلم محمد خميس السيد جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  31603 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  2117وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-11
 - 55محمود محمد عبدالجليل هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  32229 :قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع  3125وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-11
 - 56سامح عباس زكى عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  32349 :قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع
 3335وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-19
 - 57هانى محمود عبدالقوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32756 :قيدت فى  2017-05-11برقم
ايداع  3987وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 58فكرى سعد ابراهيم يوسف جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2710 :قيدت فى  2011-10-31برقم
ايداع  2087وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 59يحيى احمد عبدالرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  3125 :قيدت فى  2012-01-04برقم ايداع
 51وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-03
 - 60امانى عبد الهادى محمد عبد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  4511 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  1704وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 61ايمن على محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  20910 :قيدت فى  2016-02-15برقم ايداع
 1192وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-14
 - 62ايمن على محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  20910 :قيدت فى  2015-06-21برقم ايداع
 3751وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-20
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 - 63ابراهيم رمضان مصطفى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  21689 :قيدت فى  2015-08-23برقم
ايداع  4858وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-22
 - 64شيماء جابر محمد عبدالرازق زقزوق تاجر فرد سبق قيده برقم  25451 :قيدت فى 2016-03-23
برقم ايداع  2339وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-22
 - 65مصطفى ابراهيم على محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  28662 :قيدت فى 2016-09-26
برقم ايداع  7019وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 66ربيع عبيد سالم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  31186 :قيدت فى  2017-02-20برقم ايداع
 1464وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 67محمد صلح عبده غندر تاجر فرد سبق قيده برقم  31203 :قيدت فى  2017-02-21برقم ايداع
 1498وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 68خالد احمد عبدالحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  31267 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 1601وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 69اشرف شوقى بخيت عابدين تاجر فرد سبق قيده برقم  33201 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 4715وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 70سعد ابراهيم سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34168 :قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع
 6350وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 71دعاء عطيه على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  4133 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع
 1238وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 72سلمى مصطفى امام محمود فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  4513 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  1706وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 73تم تعديل السم التجارى الى هيثم منصور محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  4724 :قيدت فى
 2012-07-04برقم ايداع  1935وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-03
 - 74تم تعديل السم التجارى الى الضبع للثاث المكتبى تاجر فرد سبق قيده برقم  4759 :قيدت فى
 2012-07-08برقم ايداع  1975وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 75تم تعديل السم التجارى الى نصره رياض عبد المنعم محمد  -نصره رياض للرحلت تاجر فرد سبق قيده
برقم  15254 :قيدت فى  2014-07-03برقم ايداع  3911وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2024-07-02
 - 76خالد المنوفى ابوسبع على تاجر فرد سبق قيده برقم  18361 :قيدت فى  2015-01-13برقم ايداع
 190وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-12
 - 77على عبدالحميد احمد الشوادفى تاجر فرد سبق قيده برقم  20051 :قيدت فى  2015-04-29برقم
ايداع  2505وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-28
 - 78محمد محمود بسيونى غزال تاجر فرد سبق قيده برقم  26308 :قيدت فى  2016-05-08برقم ايداع
 3619وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-07
 - 79احمد عبدالقادر سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم  26588 :قيدت فى  2016-05-22برقم ايداع
 4038وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 80شريف خالد جاد ا سوتيه تاجر فرد سبق قيده برقم  30562 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 501وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 81محمد سامى مصطفى عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  31012 :قيدت فى  2017-02-12برقم
ايداع  1205وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 82احمد عبدالسميع عبدالقادر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3267 :قيدت فى  2012-02-02برقم
ايداع  232وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 83احمد محمد احمد على عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6201 :قيدت فى  2012-11-08برقم ايداع
 3670وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-07
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 - 84سامح صبرى حلمى شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  12444 :قيدت فى  2014-02-02برقم ايداع
 608وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-01
 - 85ايمن فاروق محمد واصل تاجر فرد سبق قيده برقم  17825 :قيدت فى  2014-12-09برقم ايداع
 8008وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-08
 - 86باسم بهجت محمد محمد الفحام تاجر فرد سبق قيده برقم  18348 :قيدت فى  2015-01-13برقم
ايداع  174وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-12
 - 87امير حسن منصور علم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22293 :قيدت فى  2015-10-01برقم
ايداع  5679وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-30
 - 88الهانى سليمان موسى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  22667 :قيدت فى  2015-11-01برقم
ايداع  6203وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-31
 - 89خالد انور محمد النكلوى(النكلوى لبيع الدواجن) تاجر فرد سبق قيده برقم  25123 :قيدت فى
 2016-03-08برقم ايداع  1869وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-07
 - 90السيد محمد السيد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  28846 :قيدت فى  2016-10-11برقم ايداع
 7306وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 91تم تعديل السم التجارى الى الحمادى للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم 31559 :
قيدت فى  2017-03-09برقم ايداع  2058وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-08
 - 92شيماء عيد مصطفى عبدالعال محمد ابوهيف تاجر فرد سبق قيده برقم  33194 :قيدت فى
 2017-06-05برقم ايداع  4699وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-04
 - 93حسن محمد على احمد القمارى تاجر فرد سبق قيده برقم  33318 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  4894وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 94محمد فكيه محمد ابراهيم غنيم ( غنيم للمقاولت ) تاجر فرد سبق قيده برقم  33623 :قيدت فى
 2017-07-09برقم ايداع  5457وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-08
 - 95عوض حماد خليل عبد الرواف تاجر فرد سبق قيده برقم  2579 :قيدت فى  2011-10-17برقم
ايداع  1936وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-16
 - 96جابر عزت جابر عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  5931 :قيدت فى  2012-10-16برقم ايداع
 3342وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-15
 - 97اشرف بكار فهيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  9414 :قيدت فى  2013-06-13برقم ايداع
 2882وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-12
 - 98سيد عبدالرزاق سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26851 :قيدت فى  2016-05-31برقم ايداع
 4397وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-30
 - 99احمد يحيى زكى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  30700 :قيدت فى  2017-01-24برقم
ايداع  713وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 100هناء محمد عبدالعظيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  32399 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  3412وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 101محمد السيد محمد فتح ا شخلوت تاجر فرد سبق قيده برقم  32554 :قيدت فى 2017-05-02
برقم ايداع  3678وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-01
 - 102عماد الجعفرى عباس حامد (عماد الجعفرى للتوريدات العموميه) تاجر فرد سبق قيده برقم 17282 :
قيدت فى  2014-11-09برقم ايداع  7334وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-08
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 - 103تادرس جاد تادرس معوض (الجاد للبقاله العامه) تاجر فرد سبق قيده برقم  21166 :قيدت فى
 2015-07-08برقم ايداع  4106وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-07-07
 - 104مصطفى بشير جمعه حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  26242 :قيدت فى  2016-05-05برقم
ايداع  3532وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 105مايكل بشير ملك فلتس تاجر فرد سبق قيده برقم  28583 :قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع
 6897وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 106شيرين ايهاب احمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  31399 :قيدت فى  2017-03-01برقم
ايداع  1815وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 107محمد عبدالقادر خميس المكباتى تاجر فرد سبق قيده برقم  32335 :قيدت فى  2017-04-19برقم
ايداع  3311وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 108جيهان بسيونى عبدالعزيز منصور  -جى جى كار تاجر فرد سبق قيده برقم  2790 :قيدت فى
 2011-11-20برقم ايداع  2182وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-19
 - 109عزت لحظى بخيت غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  4319 :قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع
 1471وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 110اسلم سعد عبد ا عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  7839 :قيدت فى  2013-03-05برقم
ايداع  1032وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-04
 - 111خالدعلى خليل على عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم  8630 :قيدت فى  2013-04-23برقم ايداع
 1957وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-22
 - 112وليد فؤاد عفيفى معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  14012 :قيدت فى  2014-04-29برقم ايداع
 2453وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-28
 - 113فتح ا على سعد على سليم ( فتح ا للستيراد و التصدير ) تاجر فرد سبق قيده برقم 17204 :
قيدت فى  2014-11-04برقم ايداع  7229وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-03
 - 114وليد محمد محمد على الشافعى(الشافعى لتجاره الدوات الكهربائيه) تاجر فرد سبق قيده برقم 22482 :
قيدت فى  2015-10-18برقم ايداع  5944وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-10-17
خالد للمقاولت العامه و التوريدات تاجر فرد
 - 115تم تعديل السم التجارى الى /خالد سعيد سعد عبدالرحيم
سبق قيده برقم  30768 :قيدت فى  2017-01-30برقم ايداع  819وفى تاريخ  2022-06-15تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 116اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282 :قيدت فى 2017-04-16
برقم ايداع  3218وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-15
 - 117اسماء رشاد محمد محمد عبده غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  32282 :قيدت فى 2017-04-18
برقم ايداع  3254وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 118احمد طه فرغلى حسان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  401 :قيدت فى  2010-10-13برقم ايداع
 430وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 119احمد طه فرغلى حسان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  401 :قيدت فى  2016-05-05برقم ايداع
 3554وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 120رشا عبد الحميد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13679 :قيدت فى  2014-04-08برقم ايداع
 2067وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-07
 - 121اسماعيل السيد مرعى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  16993 :قيدت فى  2014-10-23برقم
ايداع  6959وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-22
 - 122رشا سعيد السيد حميده خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  30788 :قيدت فى  2017-01-31برقم
ايداع  847وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-30
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 - 123تعديل السم التجارى الى  /صيدليه د  /وليد جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31034 :قيدت فى
 2017-02-13برقم ايداع  1239وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-12
 - 124حسن يوسف احمد زغلول تاجر فرد سبق قيده برقم  32666 :قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع
 3864وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 125على احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33338 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع
 4936وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 126محمد جلل محروس طنطاوى ( طنطاوى للمقاولت العموميه ) تاجر فرد سبق قيده برقم 2496 :
قيدت فى  2011-10-09برقم ايداع  1837وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-08
 - 127احمد عبدالوهاب السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  4004 :قيدت فى  2012-04-22برقم
ايداع  1091وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 128مصطفى احمد مصطفى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  4292 :قيدت فى  2012-05-21برقم
ايداع  1436وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 129الحمدى للخروب  -خروب كليه طب تاجر فرد سبق قيده برقم  18149 :قيدت فى 2014-12-28
برقم ايداع  8427وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-27
 - 130مؤسسه ابو العينين للمحمول -احمد خميس محمود ابو العينين تاجر فرد سبق قيده برقم 25694 :
قيدت فى  2016-04-06برقم ايداع  2718وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-05
 - 131ضياء سعيد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26560 :قيدت فى  2016-05-18برقم
ايداع  3994وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-17
 - 132هشام على احمد محمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  26634 :قيدت فى 2016-05-23
برقم ايداع  4101وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 133جابر محمد حسين سالم (الحسين لتصنيع المعاء) تاجر فرد سبق قيده برقم  28067 :قيدت فى
 2016-08-08برقم ايداع  6063وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-07
 - 134منيره محمد عبدالمنعم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30626 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  596وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 135سعد شحاته محمد جبر(جبر للرحلت) تاجر فرد سبق قيده برقم  33002 :قيدت فى
 2017-05-24برقم ايداع  4390وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-23
 - 136تم تعديل السم التجارى الى سليمان سعد فتح ا صالح (الصالح تجاره السيارات و التوك توك) تاجر
فرد سبق قيده برقم  33021 :قيدت فى  2017-05-25برقم ايداع  4421وفى تاريخ 2022-06-19
تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 137احمد محمد سالم سلمه ميدان  -صيدليه د احمد سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  33414 :قيدت
فى  2017-06-18برقم ايداع  4568وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-17
 - 138ابراهيم ماهر عبدالعظيم الروبى تاجر فرد سبق قيده برقم  1865 :قيدت فى  2011-06-27برقم
ايداع  1113وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 139هدير ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4522 :قيدت فى  2012-06-12برقم ايداع
 1716وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 140محمد احمد محمود عيسى القصاص تاجر فرد سبق قيده برقم  4616 :قيدت فى 2012-06-24
برقم ايداع  1817وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 141وليد كمال عبد النبي هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  5072 :قيدت فى  2012-08-14برقم ايداع
 2356وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-13
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 - 142احمد كمال محمد محمد دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  13039 :قيدت فى  2014-03-06برقم
ايداع  1326وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-05
 - 143رافت عبدالغنى هيبه عبيده تاجر فرد سبق قيده برقم  20250 :قيدت فى  2015-05-12برقم ايداع
 2804وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-11
 - 144جاكلين سعد قاصد مرقص تاجر فرد سبق قيده برقم  31465 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع
 1924وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-05
 - 145على ابراهيم محمد حسن النباصى تاجر فرد سبق قيده برقم  32270 :قيدت فى 2017-04-13
برقم ايداع  3195وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 146تم تعديل السم التجارى الى المصريه للتوريدات الكهربائيه  -سالم عون داود متموح تاجر فرد سبق قيده
برقم  32723 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع  3942وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 147مصطفى حسن مصطفى حسن حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  32955 :قيدت فى 2017-05-22
برقم ايداع  4327وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-21
 - 148شادى حسن على على عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  33068 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  4498وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 149اياد على السيد السيد شغت تاجر فرد سبق قيده برقم  33146 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 4626وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-31
 - 150جيهان محمد موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  33465 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع
 5167وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 151محمد احمد السعيد البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  817 :قيدت فى  2010-12-20برقم ايداع
 878وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 152معتز محمود عبدالمجيد القاضى تاجر فرد سبق قيده برقم  1975 :قيدت فى  2011-07-13برقم
ايداع  1238وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-12
 - 153شريف وجدى قاسم ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  4408 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع
 1577وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 154عماد عياد عزيز سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  4414 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع
 1583وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 155مصطفى احمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4466 :قيدت فى  2012-06-06برقم ايداع
 1646وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 156تم تصحيح السم الى هبه محمد عبد المنعم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  7200 :قيدت فى
 2013-01-21برقم ايداع  295وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-01-20
 - 157يعدل السم التجارى الى/ياسر نصر ابوالريش محمد ابوالقاسم(مكتب ابوالريش للتصدير) تاجر فرد سبق
قيده برقم  18260 :قيدت فى  2015-01-05برقم ايداع  67وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2025-01-04
 - 158محمد سعيد احمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  20006 :قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
 2448وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-26
 - 159محمد عبد العزيز احمد بسيونى-صيدليه د محمد سيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  20386 :قيدت فى
 2015-05-20برقم ايداع  2998وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-19
 - 160رضا جمال محمد عبدالفتاح مطر تاجر فرد سبق قيده برقم  30614 :قيدت فى 2017-01-19
برقم ايداع  577وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 161كريم حمدى عبدالشافى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31738 :قيدت فى  2017-03-19برقم
ايداع  2330وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-18
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 - 162شيرين محسن امين محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  32097 :قيدت فى  2017-04-05برقم
ايداع  2928وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 163احمد مصطفى رضوان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33326 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  4908وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-11
 - 164رائد محمد احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  4416 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع
 1585وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 165هدى جبريل ميشيل نعمه تاجر فرد سبق قيده برقم  4793 :قيدت فى  2012-07-11برقم ايداع
 2024وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 166سيد صلح علي ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10305 :قيدت فى  2013-09-10برقم ايداع
 4036وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-09
 - 167ياسر جمال ابو ضيف حسن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13855 :قيدت فى 2014-04-17
برقم ايداع  2268وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-16
 - 168رمضان على محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  17645 :قيدت فى  2014-11-30برقم ايداع
 7787وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-29
 - 169رضا احمد عبدالمغنى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  23142 :قيدت فى  2015-11-26برقم
ايداع  6869وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-25
 - 170باسم محمد على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  26106 :قيدت فى  2016-04-27برقم
ايداع  3342وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 171فيروز فوزى احمد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  29547 :قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
 8419وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 172نبيله سماح بشاره بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  30755 :قيدت فى  2017-01-30برقم ايداع
 799وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-29
 - 173اشرف لبيب شنوده واصف تاجر فرد سبق قيده برقم  31448 :قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  1898وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 174عماد عبدالعظيم عبدالمعطى بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  31731 :قيدت فى  2017-03-16برقم
ايداع  2317وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 175ابراهيم محمد حسين محمد صلح تاجر فرد سبق قيده برقم  32596 :قيدت فى 2017-05-04
برقم ايداع  3751وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 176نجوى ميخائيل حنا ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32894 :قيدت فى  2017-05-18برقم
ايداع  4230وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 177محمد السيد عبدالحميد منسى تاجر فرد سبق قيده برقم  33119 :قيدت فى  2017-05-31برقم
ايداع  4584وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 178تامر ابراهيم حسين غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  33598 :قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع
 5417وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-05
 - 179سعيد عبد الرؤوف على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  41647 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  6507وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 180محمد فاروق يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3346 :قيدت فى  2012-02-12برقم ايداع
 326وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 181ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم  3538 :قيدت فى  2012-03-01برقم ايداع
 556وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 182محمد عوض محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم  10198 :قيدت فى  2013-09-03برقم ايداع
 3908وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-02
 - 183هاني محسب حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11412 :قيدت فى  2013-12-02برقم
ايداع  5467وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-01
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 - 184عادل كمال احمد ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  24208 :قيدت فى  2016-01-26برقم
ايداع  576وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-25
 - 185احمد هريدى عبدالرحمن احمد ( بقاله هريدى ) تاجر فرد سبق قيده برقم  29331 :قيدت فى
 2016-11-08برقم ايداع  8072وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-07
 - 186محمد محمود محمد محمد التونى تاجر فرد سبق قيده برقم  31829 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  2464وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 187محمود حلمى الرشيدى عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32510 :قيدت فى 2017-04-30
برقم ايداع  3607وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 188ناديه فؤاد حبيب يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  33207 :قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع
 4726وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 189حسام ابراهيم عبدالفضيل الجنزورى ( صيدليه د حسام الجنزورى ) تاجر فرد سبق قيده برقم :
 33915قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع  5912وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-23
 - 190محمود احمد عبد الجواد على تاجر فرد سبق قيده برقم  3872 :قيدت فى  2012-04-08برقم
ايداع  933وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-07
 - 191يوسف مرزوق جاد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  26446 :قيدت فى  2016-05-15برقم
ايداع  3830وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 192ضى للمقاولت العموميه  -ناجى ضى جمعه صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  26745 :قيدت فى
 2016-05-26برقم ايداع  4250وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-25
 - 193عصمت صديق جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  30022 :قيدت فى  2016-12-20برقم
ايداع  9118وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 194ماجد سامى رشدى مسيحه (ماجد للمحمول) تاجر فرد سبق قيده برقم  30023 :قيدت فى
 2017-03-05برقم ايداع  1884وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-04
 - 195ماجد سامى رشدى مسيحه (ماجد للمحمول) تاجر فرد سبق قيده برقم  30023 :قيدت فى
 2016-12-20برقم ايداع  9119وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-19
 - 196بيشوى مجدى سركيس اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  30633 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  605وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 197احمد صلح الدين محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  31987 :قيدت فى  2017-03-29برقم
ايداع  2709وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 198ياسر فتحى عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  32618 :قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع
 3787وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 199ايمن يحى محمد السرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  32707 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 3921وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 200كريم احمد فتحى محمد شريف تاجر فرد سبق قيده برقم  33398 :قيدت فى  2017-06-15برقم
ايداع  4539وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
 - 201اسامه محمد السيد سليمان رداد  -الرداد للمقاولت العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  33438 :قيدت
فى  2017-06-19برقم ايداع  4622وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-18
 - 202رضا فتحى خفاجة خفاجة عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  460 :قيدت فى  2010-10-19برقم
ايداع  491وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-18
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 - 203احمد السيد عبدالستار السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3728 :قيدت فى  2012-03-25برقم ايداع
 776وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 204يوسف الزناتى يوسف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  19413 :قيدت فى  2015-03-23برقم
ايداع  1606وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-22
 - 205هانى حامد عباس حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  24835 :قيدت فى  2016-02-24برقم ايداع
 1461وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-23
 - 206هشام السعيد السعيد الشاذلى تاجر فرد سبق قيده برقم  24838 :قيدت فى  2016-02-24برقم
ايداع  1464وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-23
 - 207محمد حفظى احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  26471 :قيدت فى  2016-05-15برقم ايداع
 3857وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-14
 - 208عمرو محمد احمد عبدالحليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28363 :قيدت فى 2016-08-28
برقم ايداع  6533وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-27
 - 209نصر مصطفى رفاعى حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32394 :قيدت فى 2017-04-23
برقم ايداع  3406وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 210ايهاب حسنى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  33270 :قيدت فى  2017-06-11برقم
ايداع  4829وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 211احمد حافظ حسن حافظ مليس تاجر فرد سبق قيده برقم  33547 :قيدت فى  2017-07-03برقم
ايداع  5315وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 212احمد عصام سعيد احمد سرور تاجر فرد سبق قيده برقم  3946 :قيدت فى  2012-04-15برقم
ايداع  1020وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 213امانى يسرى ابوالفتوح القطب تاجر فرد سبق قيده برقم  4000 :قيدت فى  2012-04-22برقم
ايداع  1087وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 214ابوعلفه للستيراد و التصدير  -محمد صابر جمعه ابوعلفه تاجر فرد سبق قيده برقم  26871 :قيدت
فى  2016-06-01برقم ايداع  4428وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-31
 - 215عبدالرواف منصور منبى سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  27798 :قيدت فى  2016-07-25برقم
ايداع  5695وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-24
 - 216ايمان رجب القطب ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  29538 :قيدت فى 2016-11-21
برقم ايداع  8406وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-20
 - 217احمد محمد رفعت رجب تاجر فرد سبق قيده برقم  32142 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 2993وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 218محمد انور محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1179 :قيدت فى  2011-03-08برقم ايداع
 324وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-07
 - 219محمود شعبان عبد الفتاح شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  1840 :قيدت فى  2011-06-23برقم
ايداع  1084وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-22
 - 220محمد موسى محمد موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4468 :قيدت فى  2012-06-06برقم
ايداع  1648وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-05
 - 221حسن جمعه عبد الموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24954 :قيدت فى  2016-03-01برقم
ايداع  1641وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-28
 - 222سرحان على حسن مصطفى رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  27426 :قيدت فى 2016-07-03
برقم ايداع  5212وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 223مريم خلف برسوم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  27924 :قيدت فى  2016-07-31برقم ايداع
 5847وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-30
 - 224انجى اسامه سليمان جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28400 :قيدت فى  2016-08-30برقم
ايداع  6586وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-29
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 - 225امينه اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  28672 :قيدت فى  2016-09-27برقم
ايداع  7038وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-26
 - 226محمد السيد محمد صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  28761 :قيدت فى  2016-10-04برقم ايداع
 7184وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-03
 - 227اضافه السم التجارى بلل لتوريد الحاصلت الزراعيه وتجاره القطان-محمد صبرى محمد بلل تاجر
فرد سبق قيده برقم  33567 :قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع  5351وفى تاريخ 2022-06-29
تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-03
 - 228ابراهيم محمد عبدالرحيم عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  34020 :قيدت فى 2017-07-27
برقم ايداع  6076وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-26
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تجديد شركات
 - 1محمد ابراهيم محمد ابراهيم ماضى و شريكته شركة سبق قيدها برقم  10072 :قيدت فى
 2013-08-22برقم ايداع  3762وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/08/2023ص
 - 2غزالى صابر غزالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33109 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 4562وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 3تعدل السم التجارى للشركه الى-احمد محمد عثمان احمد المطوبسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 4478قيدت فى  2012-06-07برقم ايداع  1662وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 4مكه للستيراد و التصدير  -معتز فاروق محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  3928 :قيدت فى
 2012-04-12برقم ايداع  1001وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2027ص
 - 5تعدل السم التجارى للشركه الى-اسامه فوزى نظير وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4222 :قيدت فى
 2012-05-14برقم ايداع  1352وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/05/2027ص
 - 6محمد السيد عقال السيد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  24445 :قيدت فى  2016-02-07برقم ايداع
 900وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2026ص
 - 7جون اشرف وديع و شريكه شركة سبق قيدها برقم  2822 :قيدت فى  2011-11-24برقم ايداع
 2222وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/11/2026ص
 - 8شركه الفخفاخ للملحه-محمد عبد العزيز محمد وشركاه -شركة سبق قيدها برقم  4526 :قيدت فى
 2012-06-13برقم ايداع  1721وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 9تامر لزمى خليل و شركاؤه شركة سبق قيدها برقم  12492 :قيدت فى  2014-02-05برقم ايداع
 670وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2024ص
 - 10نسيم زكى خله جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم  20166 :قيدت فى  2015-05-07برقم ايداع
 2687وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/05/2025ص
 - 11هشام حامد عبد الرحمن زيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29190 :قيدت فى  2016-10-30برقم
ايداع  7846وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/10/2026
12:00:00ص
 - 12رومانى صليب بسالى وشريكه  -شركة بسالى للستيراد والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم :
 29841قيدت فى  2016-12-08برقم ايداع  8861وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/12/2026ص
 - 13محمد اسماعيل حسين محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32592 :قيدت فى  2017-05-03برقم
ايداع  3745وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/05/2027
12:00:00ص
 - 14تعديل اسم الشركه الى محمد محمد احمد محمود عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  32392 :قيدت
فى  2017-04-23برقم ايداع  3403وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/04/2027ص
 - 15يعدل اسم الشركه ليصبح/احمد حمدى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1938 :قيدت فى
 2011-07-06برقم ايداع  1192وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/07/2026ص
 - 16شركه صلح فؤاد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  11499 :قيدت فى  2013-12-08برقم ايداع
 5566وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/12/2023ص
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 108 of 110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 17شركة ورثة منصور حميدو عبدالعزيز وعنهم محمد منصور حميدو وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 31512قيدت فى  2017-03-07برقم ايداع  1991وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2027ص
 - 18مجدى محمد لطفى بديوى وشركاه (معامل الدكتور بديوى للتحاليل الطبيه) شركة سبق قيدها برقم :
 32463قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع  3528وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027ص
 - 19ليوجد شركة سبق قيدها برقم  32463 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع  4091وفى تاريخ
 2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
 - 20مجدى محمد لطفى على بديوى وشركاه(معامل الدكتور بديوى للتحاليل الطبيه) شركة سبق قيدها برقم :
 32463قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع  4091وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
 - 21طارق ابراهيم عبدالحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  29523 :قيدت فى  2016-11-20برقم
ايداع  8385وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/11/2026
12:00:00ص
 - 22يعدل اسم الشركه ليصبح/مصطفى عزاز همام عبد المنطلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم 4481 :
قيدت فى  2012-06-10برقم ايداع  1667وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 09/06/2027ص
 - 23الصيل لتوريد القمشه  -احمد كامل احمد عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  7834 :قيدت
فى  2013-03-04برقم ايداع  1027وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/03/2023ص
 - 24ابراهيم عبد الحافظ على السيد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  7641 :قيدت فى 2013-02-21
برقم ايداع  809وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/02/2023
12:00:00ص
 - 25محمد اسماعيل محمد ملش وشركاه شركة سبق قيدها برقم  26030 :قيدت فى  2016-04-21برقم
ايداع  3222وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/04/2026
12:00:00ص
 - 26يعدل السم التجارى للشركه الى عبدالرحمن مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30046 :قيدت
فى  2016-12-20برقم ايداع  9152وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/12/2026ص
 - 27تعديل اسم الشركه الى /شركه احمد رجب احمد محمد صالح وشركاه شركة سبق قيدها برقم 9428 :
قيدت فى  2013-06-16برقم ايداع  2998وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/06/2023ص
 - 28جرجس عازر امر ا و شركاه شركة سبق قيدها برقم  20248 :قيدت فى  2015-05-12برقم ايداع
 2801وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2025ص
 - 29احمد محمود عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6652 :قيدت فى  2012-12-09برقم ايداع
 4190وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/12/2022ص
 - 30هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  26864 :قيدت فى 2016-06-01
برقم ايداع  4417وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/05/2026
12:00:00ص
 - 31عصام حليم جرجس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33373 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 4999وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 32اشرف القويرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  14250 :قيدت فى  2014-05-11برقم ايداع
 2724وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/05/2024ص
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 - 33حسام الدين رجب عبدالعظيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32371 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  3366وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2027
12:00:00ص
 - 34محمود مرسى قطب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  33257 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 4804وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 35شركة اولد خميس الفخرانى للسيارات شركة سبق قيدها برقم  4495 :قيدت فى  2012-06-11برقم
ايداع  1685وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/06/2027
12:00:00ص
 - 36محمد سعد السيد محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  14983 :قيدت فى  2014-06-18برقم
ايداع  3591وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2024
12:00:00ص
 - 37محمود السيد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32943 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 4312وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 38تم تعديل اسم الشركه الى طارق هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  31864 :قيدت فى
 2017-03-22برقم ايداع  2510وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/03/2027ص
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