جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب برج العرب 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)

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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قيود أفراد
 - 1حمدى محمد على خليفة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2432
ورقم قيد  15634محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش رجب الطيار من ش البيطاش فوق سوبر ماركت توب ماركت
العجمى البيطاش الدخيلة  -شقة -
 - 2فؤاد لعموم التصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2433ورقم قيد
 15635محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  56ش العراق الهوارية العامرية -
ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 3محمد السيد عبدالمقصود اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2434ورقم قيد  15636محل رئيسى عن معرض سيارات ومعدات ثقيلة ,بجهة محافظة السكندرية النهضة
سند  3العامرية  -دور ارضى  -محل  -قسم العامرية
 - 4فتحي محمد محمود جابر محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2435ورقم قيد  15637محل رئيسى عن توريدات مواد غذائية ,بجهة محافظة السكندرية العامرية عقار
بلوك رقم  26شقة رقم  2مساكن مبارك  -قسم العامرية
 - 5احمد مصطفي عبداللطيف محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2436ورقم قيد  15638محل رئيسى عن خدمات نقل بعد الحصول علي ترخيص جهاز النقل البري الداخلي
والدولي ,بجهة محافظة السكندرية العامرية مساكن  21بلوك  3مدخل  - 6قسم العامرية
 - 6مينا بولس فهيم دوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2437ورقم
قيد  15639رئيسى آخر عن محل مشروبات غازيه ,بجهة محافظة السكندرية دخيله  -شارع السلم الهانوفيل
رقم  11بملك  /محمد حمدى سيف النصر
 - 7مينا بولس فهيم دوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2437ورقم
قيد  15639رئيسى آخر عن محل مشروبات غازيه ,بجهة محافظة سوهاج شارع احمد عرابى بحرى سلمون
بطما بملك  /ابوالحسن كمال احمد
 - 8سمر عادل عبدالفتاح سالم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2438
ورقم قيد  15640محل رئيسى عن تحضير المشروبات الباردة والساخنة والرز بلبن ,بجهة محافظة
السكندرية مساكن الصينية بلوك  42مدخل  3امام صيدلية شريف علم الدين الهانوفيل العجمى الدخيلة  -ارضى -
محل
 - 9حسن مصطفى حسن محمد  -معرض حسن لتجارة التوكتوك والدراجات النارية تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2446ورقم قيد  15642محل رئيسى عن تجارة
التوكتوك والدراجات النارية ,بجهة محافظة السكندرية العراوة ش الجيش القديم ناصية عمارة ابو رؤوف -
ارضى  -محل  -قسم العامرية
 - 10محمد عبدالفتاح ابوالفتوح احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  2447ورقم قيد  15643محل رئيسى عن توكيلت تجارية ,بجهة محافظة السكندرية ش  64سيدى
بشر قبلى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 11احمد ابراهيم محمد عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2448ورقم قيد  15644محل رئيسى عن مقاولت عامة وعموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  29ش
 36ارض الفضالى المنتزة ثانى  -شقة -قسم المنتزة
 - 12صفوت عبدالعزيز اسماعيل عمارة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2449ورقم قيد  15645محل رئيسى عن توزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة السكندرية  8ش  1عزبة فتى
سيدى جابر  -الرضى  -البر القبلى  -شقة  -قسم سيدى جابر
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 - 13بهاء الدين سلمة سالم الصنفاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2449ورقم قيد  15645محل رئيسى عن توزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة السكندرية  8ش  1عزبة فتى
سيدى جابر  -الرضى  -البر القبلى  -شقة  -قسم سيدى جابر
 - 14حازم مصطفى حسين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2451ورقم قيد  15647محل رئيسى عن عطور وادوات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية  954طريق
الحرية ميامى المنتزة  -محل  -قسم المنتزة
 - 15محمد محمود شعبان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 2455
ورقم قيد  15650محل رئيسى عن محل بيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة السكندرية ش مستشفى الصفوة
العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 16شعبان رجب شعبان احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 2456ورقم قيد  15652محل رئيسى عن تنظيم المعارض ,بجهة محافظة السكندرية  4ش عبدالفتاح الطويل
فلمنج الرمل  -شقة  -قسم الرمل
 - 17امير على احمد على شلبى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2457
ورقم قيد  15653محل رئيسى عن خدمات وتوريد وتاجير سيارات السعاف لشركات النقل وشركات البترول
والمواقع النشائية والمستشفيات ,بجهة محافظة السكندرية  28ش النصر المعمورة البلد المنتزة  -الدور الثالث -
شقة  - 303 -قسم المنتزة
 - 18حمزة محمد يونس البديوى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2462
ورقم قيد  15656محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  72ش الصفا عزبة العراوة -
شقة  -قسم العامرية
 - 19هدى مصطفى عبدالعظيم ورد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2463ورقم قيد  15657محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  36ش ابن بطوطه
عزبة المغاربة العامرية  -شقة -قسم العامرية
 - 20ياسر محمد عبدالرسول عبده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2466ورقم قيد  15658محل رئيسى عن ادارة كافيهات ومطاعم وشواطئ ,بجهة محافظة السكندرية 224
طريق الحرية البراهيمية  -شقة -قسم سيدى جابر
 - 21محمد سعد عبدالقادر سلطان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2467
ورقم قيد  15659محل رئيسى عن ورشة خراطة معادن ,بجهة محافظة السكندرية العامرية عزبة التمير
خلف مستشفي العامريه العام  -قسم العامرية
 - 22محمد عبدالحسيب محمود رشوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2468ورقم قيد  15660محل رئيسى عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة ,بجهة محافظة السكندرية قرية
الجزائر بعد مركز الشباب العامرية
 - 23زينب ابراهيم محمد عثمان محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2469ورقم قيد  15661محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية خلف  42ش  45سيدى
بشر  -شقة  -قسم المنتزة
 - 24الفت حلمى محمد ندا الديب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2471
ورقم قيد  15662محل رئيسى عن مركز تجميل بيوتى سنتر ,بجهة محافظة السكندرية عزبة العرب
الصغرى النتزة  -الول علوى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 25ماجد العفيفى لتجارة القمشة والمنسوجات تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  2472ورقم قيد  15663محل رئيسى عن تجارة القمشة والمنسوجات ,بجهة محافظة السكندرية
 49ش الشهيد مصطفى حافظ ناصية ش مولى محمد  -محل  -قسم المنشية
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 - 26رمضان محمود رمضان محمود بدر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  2473ورقم قيد  15664محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد التقوى بجوار
الوحدة الصحية  -برج العرب القديم
 - 27محمد عادل محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2474
ورقم قيد  15665محل رئيسى عن تقديم مشروبات ساخنة وباردة وماكولت سريعة ,بجهة محافظة السكندرية
 104ش السكندرانى محرم بك  -محل  - 22قسم محرم بك
 - 28محمد زكريا حسين سيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2475
ورقم قيد  15666محل رئيسى عن توريدات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ) وتشطيبات
معمارية ,بجهة محافظة السكندرية  56ش دنا العمومى بجوار زكى البقال الرمل  -شقة -
 - 29هيام محمد حسين محمود تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2476
ورقم قيد  15667محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  47ش ابو حنيفة نجع كاتب
العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 30مهتدى عبدالوهاب مهتدى راجح تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2477ورقم قيد  15668محل رئيسى عن مكتب رحلت وتجارة السيارات ( بعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية ش السلم ابو يوسف قبلى العجمى الدخيلة  -ارضى  -شقة -
 - 31محمود محمد ابوالمجد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2478ورقم قيد  15669محل رئيسى عن بيع مستلزمات وقطع غيار الموتسيكلت والتكاتك ,بجهة محافظة
السكندرية  44ش د  /محمد عبدالمنعم ماهر  -محل  -قسم الرمل
 - 32كريم سعيد سالم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2479ورقم
قيد  15670محل رئيسى عن معرض سيارات ومعدات ثقيلة ,بجهة محافظة السكندرية  5ش الجمهورية سند
 3النهضة العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 33محمد حسن احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2480
ورقم قيد  15671محل رئيسى عن محل بيع اطارات وبطاريات ,بجهة محافظة السكندرية  21ش المحمدية
فيكتوريا الرمل  -محل  -قسم الرمل
 - 34سالم محمود سالم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2481
ورقم قيد  15672محل رئيسى عن تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة ,بجهة محافظة السكندرية  38ش الثقيفة
متفرع من ش مصطفى كامل امام نقطة باكوس  -محل  -قسم الرمل
 - 35محمد احمد عيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2482
ورقم قيد  15673محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  8ش ابو النصر  -شقة  -قسم
الجمرك
 - 36عادل حسن مغاورى المرابع  /عادل حسن مغاورى المرابع تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  2483ورقم قيد  15674محل رئيسى عن عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا
الفقرة  36من المجموعة  6و  ,) 19بجهة محافظة السكندرية  37ش  25المستشارين طوسون المنتزة  -شقة -
قسم المنتزة
 - 37احمد حمدى عبدالرزاق عمارة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2484ورقم قيد  15675محل رئيسى عن مستلزمات ديكور ,بجهة محافظة السكندرية  12ش ابراهيم
شريف مصطفى كامل سيدى جابر  -شقة-
 - 38زينب على عبدالعظيم ورد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2485
ورقم قيد  15676محل رئيسى عن عموم تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  33ش الثورة عزبة المغاربة
العامرية  -شقة  -قسم العامرية
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 - 39محمد عصام احمد مامون تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 2486
ورقم قيد  15677محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات فى مجال النشاط ,بجهة محافظة السكندرية ش
 66بجوار مسجد مكه سيدى بشر المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 40محمود محمد امبيوه عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2487ورقم قيد  15678محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  8ش مشتل الجميلة ك
 20ابو يوسف العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 41جمال محمد على يوسف  -يوسف للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-02
برقم ايداع  2488ورقم قيد  15679محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  6الهلل
الناصرية القديمة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 42هارون ابوبكر يوسف سحيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2489ورقم قيد  15680محل رئيسى عن محل تجارة اسمنت وحديد ,بجهة محافظة السكندرية  7ش
الشريف نجع كاتب العامرية  -ارضى  -محل  -قسم العامرية
 - 43نادر محمود فتحى محمود غريب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 2490ورقم قيد  15681محل رئيسى عن توريدات عامة ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ),
بجهة محافظة السكندرية  27ش اولد عثمان من ش مسجد الصالح الرمل  -ارضى  -شقة  -قسم الرمل
 - 44محمد ناجي عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 2496ورقم قيد  15684محل رئيسى عن مستلزمات انتاج حيواني واعلف ,بجهة محافظة السكندرية برج
العرب القديم بجوار مطعم موال بشارع المحطه  -قسم برج العرب
 - 45رضا مصطفى عجمى محمدالخولى  /الخولى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  2504ورقم قيد  15685محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  77ش النوار عزبة المغاربة العامرية  -شقة -قسم العامرية
 - 46عدى عطية سليم سالمان  -سالمان للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  2506ورقم قيد  15686محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  15ش
الرياضة نجع كاتب العامرية  -شقة -قسم العامرية
 - 47محمد حويل سعد علوانى  -علوانى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  2507ورقم قيد  15687محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  22ش
البطال عزبة الهجانة العامرية  -شقة -قسم العامرية
 - 48سحر رفعت احمد موسى  -معرض موسى للجهزة الكهربائية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  2512ورقم قيد  15689محل رئيسى عن معرض اجهزة كهربائية ,بجهة محافظة
السكندرية  52ش ابوبكر الصديق عزبة العراوة  -محل  -قسم العامرية
 - 49احمد ابراهيم احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2513
ورقم قيد  15690محل رئيسى عن توريد وتجارة قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة السكندرية ش عيد
مبروك خلف مسجد القويرى العجمى  -قسم الدخيلة
 - 50ماجدة فاروق مخلوف مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2514ورقم قيد  15691محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة السكندرية ش محمد اغا راس التين الجمرك  -شقة  -قسم الجمرك
 - 51احمد فرحات عبداللطيف احمد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2515ورقم قيد  15692محل رئيسى عن عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا المجموعة  36من المجموعة
 6و  ,) 19بجهة محافظة السكندرية  25ش ابراهيم الطلخاوى من ش الهانوفيل  -شقة  -قسم الدخيلة
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 - 52طه عطية المولى عبدالحميد زيدان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2516ورقم قيد  15693محل رئيسى عن خدمات النظافة واعمال مكافحة الحشرات والقوارض الزاحفة,
بجهة محافظة السكندرية خورشيد ش الرحمه منزل رقم  12بجوار مطعم ابو اشرف للفول والفلفل  -شقة  -قسم
المنتزة
 - 53جهاد مسلم سالمان صباح سالمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2517ورقم قيد  15694محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ),
بجهة محافظة السكندرية  19ش الفتح نجع ابو بسيسة الهوارية  -شقة  -قسم العامرية
 - 54سامية ابراهيم محمد على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2518
ورقم قيد  15695محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  26مساكن القوات المسلحة
النفوشى الجمرك  -شقة  -قسم الجمرك
 - 55هانى ناصف عبدالونيس عوض تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2519ورقم قيد  15696محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  6اكتوبر ش 57
عمارة  31العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 56اميرة جمال الدين احمد محمد زهران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2521ورقم قيد  15697محل رئيسى عن توريدات عمومية وتوريد اقمشة ومنسوجات ,بجهة محافظة
السكندرية ش البيطاش الرئيسى بجوار كبدة الحرش امام صيدلية د  /عاصم المنفى العجمى البيطاش  -قسم الدخيلة
 - 57نوال عبدالعزيز شعبان فوده تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2522
ورقم قيد  15698محل رئيسى عن تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  36ش المرسلين المريكان شدس
الرمل  -شقة  -قسم الرمل
 - 58فوزية حسين عبده سليم عرفه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2523ورقم قيد  15699محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية عمارة  16مساكن
القوات المسلحة الجمرك  -الثانى  -شقة  -قسم الجمرك
 - 59محمد عصام محمد مصطفى الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  2524ورقم قيد  15700محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والبرى ) ,بجهة محافظة السكندرية  12ش محمود حسنى ميامى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 60كارم محمود محمد عبدالودود  -كارم للتوريدات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  2525ورقم قيد  15701محل رئيسى عن توريدات فى مجال المقاولت ,بجهة
محافظة السكندرية طريق الكافورى ش  20اول العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 61احمد ناصف فتحى سليمان الحيص تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2526ورقم قيد  15702محل رئيسى عن ورشة اصلح اجزاء ميكانيكية ,بجهة محافظة السكندرية  5ش
الورشة نجع حبون العامرية  -ارضى -محل  -قسم العامرية
 - 62محمد عباس مرسى زيتون  -زيتون لمستلزمات الدش والجهزة الليكترونية تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  2527ورقم قيد  15703محل رئيسى عن بيع مستلزمات
دش واجهزة اليكترونية ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش ملك حفنى فيكتوريا -
المنتزة  -ارضى  -محل  -قسم المنتزة
 - 63محمد ابراهيم محمد محمد زيدان  /معرض زيدان لمستحضرات التجميل تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  2528ورقم قيد  15704محل رئيسى عن تجارة
مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية  8ش الشيخ محمد عبده الجمرك  -ارضى  -شقة  -قسم الجمرك
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 - 64عوض محمد جويدة عوض تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2529
ورقم قيد  15705محل رئيسى عن مكتب نقل ومعدات ثقيلة ( بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية ك  18ش متفرع من ش خير ا العجمى الهانوفيل  -الدخيلة  -قسم الدخيلة
 - 65سرحان زارع سالم عودة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2530
ورقم قيد  15706محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته
) ,بجهة محافظة السكندرية  32ش السبع نجع كاتب العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 66انشراح محمد ابراهيم الدياش  -الدياش للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  2531ورقم قيد  15707محل رئيسى عن عموم تصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  25ش المرشدى عزبة العراوة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 67امل محمد خميس ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2532
ورقم قيد  15708محل رئيسى عن اتيلية ,بجهة محافظة السكندرية  6ش الرضا عزبة المغاربة العامرية -
اول علوى  -شقة  -قسم العامرية
 - 68هاشم السيد سيد احمد عبده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2534
ورقم قيد  15709محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية قرية احمد عرابى منزل
فريد صالح بعد شركة الكهرباء حجرة من شقة دور ارضى  -قسم العامرية
 - 69منصور عبدالصبور خلف حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2535ورقم قيد  15710محل رئيسى عن محل ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية مساكن البردول اول موقف السوق  -محل  -قسم العامرية
 - 70محمد سعيد احمد حجازي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2536
ورقم قيد  15711محل رئيسى عن ورشة اصلح سيارات ,بجهة محافظة السكندرية العامرية شارع مرغم
بجوار قيادة مرور مرغم  -قسم العامرية
 - 71عبدالرحمن فرج مراجى عيسى  -معرض عبدالرحمن لتجارة السيارات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2537ورقم قيد  15712محل رئيسى عن معرض
سيارات ,بجهة محافظة السكندرية طريق البرج قبلى العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 72محمد سعيد ابراهيم عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2538ورقم قيد  15713محل رئيسى عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ,بجهة محافظة السكندرية ش فريد
الشندويلى اول اكتوبر العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 73احمد سعيد عبدالحميد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2540ورقم قيد  15714محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة السكندرية  18ش غبر
باكوس  -شقة  -قسم الرمل
 - 74عبدالرحمن صبرى محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2541ورقم قيد  15715محل رئيسى عن محمصة وبازار ,بجهة محافظة السكندرية ش عقل برج الصيل
سيدى بشر قبلى  -محل  -قسم المنتزة
 - 75محمود ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2542ورقم قيد  15716محل رئيسى عن صاله ألعاب رياضيه ,بجهة محافظة السكندرية المنتزه  28شارع
السباعي ميامي  -قسم أول المنتزه
 - 76عرابى عبدالحافظ عرابى على  -عرابى لتجارة اكسسوارت وقطاعات اللمنيوم تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2543ورقم قيد  15717محل رئيسى عن تجارة
اكسسوارت اللمنيوم ,بجهة محافظة السكندرية  22ش الورش عزبة العامرية  -محل  -قسم العامرية
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 - 77احمد ايمن محمود احمد ابوالنجا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2544ورقم قيد  15718محل رئيسى عن ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  4ش  7نجع العرب  -محل  -قسم مينا البصل
 - 78شريف السعيد ربيع كشك تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2545
ورقم قيد  15719محل رئيسى عن قطع غيار واكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة السكندرية سوق المل
 57مجاورة  7الحى الول  -محل -
 - 79عبده فرج ا احمد حامد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2546
ورقم قيد  15720محل رئيسى عن مقهى ,بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر بحرى مرغم  -محل  -قسم
العامرية
 - 80محمد رزق خيرى محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2547
ورقم قيد  15721محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  10ش احمد صبرى الرمل -
شقة  -قسم الرمل
 - 81ايمن محروس ابراهيم سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2548ورقم قيد  15722محل رئيسى عن تجارة وتوريد المستلزمات المكتبية ,بجهة محافظة السكندرية ك
 19.5ابو يوسف ش ريدميكس بجوار مدرسة الضوى الخاصة لغات العجمى الدخيلة  -الول  -شقة رقم 2
 - 82احمد عدلى عبدالغفار حمادة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2549
ورقم قيد  15723محل رئيسى عن صيانة اجهزة الكترونية ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة
السكندرية  67ش الفتح فلمنج  -شقة  -قسم الرمل
 - 83الء سعيد متولى سيف النصر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2550ورقم قيد  15724محل رئيسى عن مزرعة مواشى وانتاج حيوانى ( دون التصنيع ) ,بجهة محافظة
السكندرية نجع العقارى البرج القديم برج العرب
 - 84منى مختار ابراهيم جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2551
ورقم قيد  15725محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة السكندرية ط  aمطروح الدرايسة بحرى
اول ش ابوزيد علم الهانوفيل الدخيلة  -الخامس  -شقة -
 - 85عادل فيليب مهنى جرجس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 2552
ورقم قيد  15726محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة
محافظة السكندرية  37ش الوداد عزبة المغاربة العامرية  -الول  -شقة  -قسم العامرية
 - 86محمد عبدالهادى السيد احمد ابوريده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2553ورقم قيد  15727محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  116طرق الحرية
مجمع الوطنية البراهيمية  -باب شرق  -محل
 - 87محمد نعيم محمد عبدالمنعم باقوت الدده  -نعيم للمقاولت العمومية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-07برقم ايداع  2554ورقم قيد  15728محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  8ش سعيد ابوزيد متفرع من ش هارون الهانوفيل  -الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 88عايده محمد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2556
ورقم قيد  15730محل رئيسى عن فرم وتنسيل وأعادة تدوير القمشه والسجاد ,بجهة محافظة السكندرية
العامرية خلف مساكن عبدالقادر الجديدة بالهالي بجوارارض محمد  -قسم العامرية
 - 89بسمه وحيد ابراهيم زيدان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2558
ورقم قيد  15731محل رئيسى عن تجارة الكترونية فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والمصاحف والمن
والحراسه والكاميرات اللسلكيه ,بجهة محافظة السكندرية المنتزه عقار رقم  18ميامي من اسكندر ابراهيم برج
اكاديمي بالس  -قسم المنتزه
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 - 90نورهان مختار عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2559ورقم قيد  15732محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  49ش الشيخ عزبة
الهجانة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 91على عبدالمنعم حسن على طايل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2564ورقم قيد  15733محل رئيسى عن توريد وتجارة المعدات ,بجهة محافظة السكندرية  35ش 62
سيدى بشر قبلى  -المنتزة  -ارضى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 92الشرقاوى للمقاولت العمومية  /عبدا عبدالمنعم عبدا الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  2565ورقم قيد  15734محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  54ش يونس الدرايسة بحرى الهانوفيل  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 93محمود امين امين مدبولى الطحان  -الطحان لتجارة وتوريد المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  2566ورقم قيد  15735محل رئيسى عن تجارة وتوريد
المواد الغذائية ,بجهة محافظة السكندرية  26ش الجمهورية عزبة الهجانة العامرية  -ارضى  -شقة -قسم العامرية
 - 94احمد جلل عبدالفتاح محمد على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2567ورقم قيد  15736محل رئيسى عن عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6و
 ) 19والتوكيلت التجارة والتوريدات العامة ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ) والمقاولت العامة
المتكاملة والستثمار العقارى وتجهيز الراضى بالمرافق وتوريد وتركيب المعدات الخاصة بتوليد وتوزيع ونقل
الطاقة الكهربائية وصيانتها وتجميع وتصنيع لوحات الكهرباء والقياس والتحكم والوقاية لتنظيم الكهرباء ومقاولت
اعمال الكهرباء والتيار الخفيف وكافة اعمال البنية الساسية وخراطة وجلفنة وتشكيل وطلء المعادن ,بجهة
محافظة السكندرية الكيلو  23.5طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -بحرى الطريق  -العامرية  -ارضى  -شقة
 قسم العامرية - 95فتح ا محمد بخيت ابراهيم  -فتح ا للمقاولت العمومية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  2568ورقم قيد  15737محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية وادى الملوك سيدى بشر قبلى ارض الفضالى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 96علي عبدالواحد السيد محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2569ورقم قيد  15738محل رئيسى عن مقاولت عمومية اعمال النجارة والتسليح ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية المسيري النهضة خلف المسجد الكبير  -قسم اول العامرية
 - 97هبه ابراهيم محمد ابراهيم عثمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2570ورقم قيد  15739محل رئيسى عن مصوغات ومجوهرات ( بعد الحصول على التراخيص اللزمة من
مصلحة دمج الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) ,بجهة محافظة السكندرية  26ش الهلل عزبة
المغاربة العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 98صافى ابراهيم صابر ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2571ورقم قيد  15740محل رئيسى عن تجارة سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  1ش شركة الصفا
للزيوت بجوار مدرسة غيث الطريق الصحراوى مرغم العامرية اول  -ارضى  -محل
 - 99اسلم فادى عوض طنطاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2572
ورقم قيد  15741محل رئيسى عن تجارة الدراجات والموتوسيكلت وقطع غيارها ,بجهة محافظة السكندرية
ش الجامع العمومى عزبة النخل خورشيد البحرية  -قسم المنتزة
 - 100نادية وهبه سليمان حجازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2573ورقم قيد  15742محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته
) ,بجهة محافظة السكندرية  57ش الفتح عزبة المغاربة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
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 - 101سلوى سالم ناجى عون تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2580
ورقم قيد  15743محل رئيسى عن حظيرة مواشى ,بجهة محافظة السكندرية قرية الصحابة مصطفى كامل
حوشه  13زراعة  3مريوط  -قسم العامرية
 - 102المعداوى للمقاولت العامة  -اسلم سعد فرج المعداوى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  2581ورقم قيد  15744محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية-قرية اللماني بجوار المسجد الكبير النهضة  -قسم العامرية
 - 103عبدالنبى محمد عبدالنبى عثمان سعد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  2582ورقم قيد  15745محل رئيسى عن تصدير الحاصلت الزراعية ,بجهة محافظة السكندرية 23
ش محمد العجمى الدرايسة بحرى الهانوفيل الدخيلة  -قسم الدخيلة
 - 104عامر محمود محمود على زيتون  /صالون زيتون تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  2583ورقم قيد  15746محل رئيسى عن صالون حلقة ,بجهة محافظة
السكندرية  3ش اسامة بن زيد المنتزة  -محل  -قسم المنتزة
 - 105محمد بسيونى عبدالجواد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2584ورقم قيد  15747محل رئيسى عن مزرعة مواشى وانتاج حيوانى ( فيما عدا التصنيع والتعبئة ) ,بجهة
محافظة السكندرية فرع  13مكرر برج العرب القديمة برج العرب
 - 106نصر خيرا عدلى عطية  -معرض خير ا لقطع غيار السيارات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  2585ورقم قيد  15748محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة
محافظة السكندرية امام  25ش الحياتى من ش عرفان محرم بك  -قسم محرم بك  -محل
 - 107ياسر جمعه محمد خلف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 2586
ورقم قيد  15749محل رئيسى عن تجارة المصوغات والمجوهرات ( بعد الحصول على موافقة مصلحة دمج
الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ) ,بجهة محافظة السكندرية  6ش حافظ السيد برج قصر جليم -
محل  -قسم الرمل
 - 108وائل حسن محمد امين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 2587ورقم قيد  15750محل رئيسى عن توريد ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  18ش النصر الجمرك  -الخامس  -شقة  - 12قسم الجمرك
 - 109محمود سعد على محمد  -مكتب رحلت محمود سعد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2590ورقم قيد  15751محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على
موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية ك  40الطريق الصحراوى  -قرية
فلسطين بجوار شركة اوسكار والطاحونه  -شقة  -قسم العامرية
 - 110محمد رزق محمد شعبان تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2597
ورقم قيد  15753محل رئيسى عن محل ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة السكندرية
بنجر السكر قرية  1نجع محمد كامل العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 111رافت خليل عطية ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2598
ورقم قيد  15754محل رئيسى عن تجارة ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة السكندرية
ش السنترال بهيج بجوار مركز الشباب -محل
 - 112فوزى عبدالعاطى محمد محمد داود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  2601ورقم قيد  15755محل رئيسى عن عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من
المجموعة  6و  ,) 19بجهة محافظة السكندرية  58ش الكفاح عزبة العراوة  -شقة  -قسم العامرية
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 - 113رجب محمد رجب عوض تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2602
ورقم قيد  15756محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية ش جانبى من ش السيدة عائشة
العماروة الصغرى  -محل  -قسم المنتزة
 - 114احمد عبدالفتاح على احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2603ورقم قيد  15757محل رئيسى عن بيع اكسسوارت محمول ,بجهة محافظة السكندرية ش الزعيم
حسنى مبارك اول العامرية  -قسم العامرية
 - 115السيد فوزى محمود خميس السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2604ورقم قيد  15758محل رئيسى عن عموم التصدير التوريدات المستلزمات الطبية التوكيلت التجارية,
بجهة محافظة السكندرية  8مساكن صندوق تمويل السكان  -شقة -قسم الرمل
 - 116علء ابراهيم لتجارة السيارات  -علء ابراهيم محمد عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-12برقم ايداع  2605ورقم قيد  15759محل رئيسى عن تجارة السيارات ,بجهة محافظة
السكندرية برج العرب شارع اسكندرية الصحراوي مساكن حسن علم ناصية شارع القسم  -قسم برج العرب
 - 117حميدو محمد حميدو خميس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2606ورقم قيد  15760محل رئيسى عن مستلزمات ديكور ,بجهة محافظة السكندرية  5ش الفردوس خلف
بامبو البدر الهانوفيل العجمى الدخيلة -شقة  -قسم الدخيلة
 - 118رفعت التهامى سيد احمد الزيات  -التهامى للتوريدات الكهربائية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-12برقم ايداع  2607ورقم قيد  15761محل رئيسى عن توريدات كهربائية ,بجهة محافظة
السكندرية  54ش الهلل عزبة العراوة  -شقة  -قسم العامرية
 - 119احمد اسماعيل عوض حسب ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2608ورقم قيد  15762محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية بالجملة ,بجهة محافظة السكندرية عقار
رقم  4ش خورشيد القبلية بجوار جامع خورشيد الكبير  -قسم المنتزة
 - 120اسلم عبدالناصر سعد زايد  -زايد للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-12برقم ايداع  2609ورقم قيد  15763محل رئيسى عن مقاولت عمومية وعموم التصدير,
بجهة محافظة السكندرية العامرية  36 -ش الصفا والمروة عزبة المغاربة العامرية  -شقة -
 - 121محمد عبدالعال احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2610ورقم قيد  15764محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة السكندرية عزبة الرحامنه متفرع
من ش مصطفى كامل  -قسم المنتزة
 - 122ميادة عبدالفتاح محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2611ورقم قيد  15765محل رئيسى عن توريد وتجارة بيع المواد الغذائية جملة وقطاعى وبقالة جافة ,بجهة
محافظة السكندرية  8ش عيدالطلخاوى بجوار مصنع حلوانى ايه الهانوفيل  -الدخيلة  -ارضى  -شقة  -قسم
الدخيلة
 - 123محمد سعيد محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2612ورقم قيد  15766محل رئيسى عن اكسسوار حريمى ,بجهة محافظة السكندرية  7ش الملك متفرع من
ش  16الفلكى  -قسم المنتزة
 - 124تامر محمد عاشور على محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  2613ورقم قيد  15767محل رئيسى عن توريد وتجارة وبيع المواد الغذائية جمله وقطاعى وبقالة جافة,
بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل العجمى امام مدرسة العجمى النموذجية  -الرضى -شقة -قسم الدخيلة
 - 125سحر علم الدين عبداللطيف السيد  ///سحر للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2614ورقم قيد  15768محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  184ش بورسعيد كليوباترا سيدى جابر  -شقة
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 11 of 45

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 126شعبان عبدالجيد عيدعبدالنبى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2615ورقم قيد  15769محل رئيسى عن عموم تصدير ,بجهة محافظة السكندرية  25ش احمد عرابى عزبة
المغاربة العامرية  -ارضى -شقة  -قسم العامرية
 - 127جمال محمد عطية ابوالريش  -ابوالريش للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2616ورقم قيد  15770محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  57ش البوسطة عزبة العراوة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 128محمد حسين محمد جاب ا  -جاب ا للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2617ورقم قيد  15771محل رئيسى عن عموم تصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  49ش الورشه عزبة التميز العامرية  -ارضى -شقة  -قسم العامرية
 - 129كريم مجدى راغب عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2618
ورقم قيد  15772محل رئيسى عن توريد قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة السكندرية  28ش مسجد التقوى
من ش الهانوفيل العجمى الدخيلة  -شقة -
 - 130نجوى حسنى محمد محمد الجرجاوى  /الجرجاوى للمقاولت والتصدير تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2619ورقم قيد  15773محل رئيسى عن مقاولت عامة
وعموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  37ش الكوثر عزبة المغاربة العامرية  -شقة -قسم العامرية
 - 131عبدا عبدالسلم عبدا جمعه اسماعيل مراد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2620ورقم قيد  15774محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  22ش الرحمة عزبة المغاربة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 132ايمان كمال على عبدالحميد فرج العمراوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  2621ورقم قيد  15775محل رئيسى عن تنمية مهارات فوق الربع سنوات ( بموجب موافقة امنية
) فيما عدا المن والحراسة بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة محافظة السكندرية العماروه الكبرى
متفرع من ش مصطفى كامل بجوار سوق العمراوى  -قسم المنتزة
 - 133حامد عبدالهادى القط ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2622ورقم قيد  15776محل رئيسى عن بقالة جافة ,بجهة محافظة السكندرية ك  21بجوار مبرة العصافرة
العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 134عبدالنبى فرج صالح عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 2623ورقم قيد  15777محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  75ش الكوثر عزبة
العراوى العامرية  -ارضى -شقة  -قسم العامرية
 - 135مصطفى محمد عاشور رزق  /عاشور للمقاولت العامة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2624ورقم قيد  15778محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة
السكندرية  57ش الفتح عزبة المغاربة  -ارضى  -شقة -قسم العامرية
 - 136سعد عطية موسى على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2625
ورقم قيد  15779محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريداتها ,بجهة محافظة السكندرية  39ش الفجر
عزبة العجارمة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 137عاطف عبدا محمد الحصرى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2632ورقم قيد  15781محل رئيسى عن مبيدات واسمدة وتقاوى ,بجهة محافظة السكندرية الهجانة امام
سوق الثلثاء امام الوكالة محل رقم  1اول العامرية
 - 138امل عبدالرحمن محمد على الفلح  /الفلح للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  2635ورقم قيد  15782محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ( فيما عدا
الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة السكندرية  22ش النصر عزبة المغاربة العامرية  -محل  -قسم العامرية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 139ايات محمد عبدالرازق نصر تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2638ورقم قيد  15783محل رئيسى عن مصنع جلود ,بجهة محافظة السكندرية  117ش مسجد العطارين -
الثالث  -شقة  -قسم العطارين
 - 140عاطف لويز غالى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2640
ورقم قيد  15784محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  272ش جمال عبدالناصر
ميامى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 141محمد نشأت ابراهيم السيد يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2641ورقم قيد  15785محل رئيسى عن تجارة الملبس الجاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة السكندرية  26ش توت عنخ امون سموحة  -الرضى  -شقة  -قسم سيدى جابر
 - 142رجب شريف طاهر جاد ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2642ورقم قيد  15786محل رئيسى عن تجارة اغنام ,بجهة محافظة السكندرية نجع ابودومة الهوارية
العامرية  -قسم العامرية
 - 143على عبدالرحمن ابراهيم زيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2643ورقم قيد  15787محل رئيسى عن عموم التصدير والتوكيلت التجارية ,بجهة محافظة السكندرية 35
ش مسجد القويرى عزبة علم بحرى الهانوفيل  -ارضى  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 144راضى توفيق عبدالمنعم احمد  -مكتب راضى للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  2644ورقم قيد  15788محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  62ش الهلل عزبة عسكر العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 145الحسين حمدى فرغلى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2645ورقم قيد  15789محل رئيسى عن تجارة الجهزة الكهربائية ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة
محافظة السكندرية ش  516برج الكرم العصافرة بحرى المنتزة  -محل  -قسم المنتزة
 - 146محمد حسن احمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2646
ورقم قيد  15790محل رئيسى عن تاجير وتشغيل القوارب واليخوت ,بجهة محافظة السكندرية ك 31
الطريق الساحلى بحرى الطريق العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 147ندى محمد طه محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2647ورقم قيد  15791محل رئيسى عن بيع لعب اطفال وادوات مكتبة وهدايا ,بجهة محافظة السكندرية
 29ش مسجد الموحدين سيدى بشر المنتزة  -محل  -قسم المنتزة
 - 148رامز سعيد شوقى مسعود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2648
ورقم قيد  15792محل رئيسى عن خردوات ,بجهة محافظة السكندرية  8ش النصر كوبرى الناموس الرمل -
محل  -قسم الرمل
 - 149محمد فتحى عبدالغنى رمضان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2649ورقم قيد  15793محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  23ش الجمعية عزبة
الهجانة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 150محمد ابراهيم خليل ابراهيم التركى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  2650ورقم قيد  15794محل رئيسى عن ورشة مكانيكا ,بجهة محافظة السكندرية  29ش ابن الدرداء
اللبان  -قسم اللبان
 - 151يحيى مصطفى سمير مصطفى مبروك الشرقاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  2651ورقم قيد  15795محل رئيسى عن تجارة وتوزيع السلع المعمره ,بجهة
محافظة السكندرية  34ش الفاروق عمر عزبة العراوة العامرية  -اول علوى  -شقة -قسم العامرية
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 - 152عبدا محمد محمد الجداوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2652ورقم قيد  15796محل رئيسى عن سوبر ماركت وبقالة جافة ,بجهة محافظة السكندرية زاوية
عبدالقادر نجع الحرابى مرغم  -محل  -قسم العامرية
 - 153ابراهيم كامل ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2653ورقم قيد  15797محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائية ,بجهة محافظة السكندرية المنتزه 44
شارع محمد حسين هيكل المندره قبلي  -قسم المنتزه
 - 154الطنوبي للمقاولت والتصدير  -عطيه حامد عطيه الطنوبي تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  2654ورقم قيد  15798محل رئيسى عن مقاولت عمومية وعموم التصدير,
بجهة محافظة السكندرية المنتزه  36شارع  3عزبة البحر عوايد شماعه اول علوي  -قسم المنتزه
 - 155فصيح للمقاولت العمومية  -مجدى فصيح عبدالجليل مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  2656ورقم قيد  15799محل رئيسى عن مكتب مقاولت عمومية ,بجهة
محافظة السكندرية بلوك  36ابيس الثانية الرمل  -شقة  -قسم الرمل
 - 156محمد عبدالمنعم محروس زهران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2657ورقم قيد  15800محل رئيسى عن اكسسوارات حريمى ,بجهة محافظة السكندرية  9ش المام على
جانوتى الرمل  -قسم الرمل
 - 157على محمد على فايز عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2658ورقم قيد  15801محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  34ش الجبل المندرة
قبلى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 158رامى محمد السيد عباس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2659
ورقم قيد  15802محل رئيسى عن قص وتجهيز ورق زبدة وفويل واستريتش ( دون التصنيع ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش الملك بجوار المن المركزى عزبة العرب الصغرى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 159نسمة محمد محمد دياب تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2660
ورقم قيد  15803محل رئيسى عن محل بيع ملبس حريمى ,بجهة محافظة السكندرية  272ش جمال
عبدالناصر محل  2باب مطل على ش  56ميامى  -المنتزة  -محل
 - 160حمدى محمد محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 2661
ورقم قيد  15804محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية  21ش الغدير غيط العنب  -قسم
كرموز
 - 161مرشدى شعبان محمد ابوسمرة  -مرشدى للتوريدات العمومية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-14برقم ايداع  2662ورقم قيد  15805محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد
العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية عزبة العمراوى الصغرى امام مدرسة القدس المنتزة -
شقة  -قسم المنتزة
 - 162كريم عبدالناصر مرعى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2663ورقم قيد  15806محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة السكندرية  35ش البيطاش
الرئيسى الدخيلة  -التاسع  -شقة رقم  9الدور الثالث
 - 163محمود على محمد مصطفى عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2664ورقم قيد  15807محل رئيسى عن اكسسوارات حريمى ولعب اطفال ,بجهة محافظة السكندرية ش
رضوان عمارات الطاهرة بجوار بيت الجملة الهانوفيل -قسم الدخيلة
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 - 164محمود محمد محمود عبدالحليم  /عبدالحليم لتجارة وتوريد الخضر والفاكهه تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  2665ورقم قيد  15808محل رئيسى عن توريد وتجارة
الخضر والفاكهه بالتجزئة ,بجهة محافظة السكندرية  9ش الهانوفيل الرئيسى امام مسجد محمد موسى الهانوفيل
العجمى  -الدخيلة  -ارضى  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 165جبريل السيد عبدالهادى يحيى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2667ورقم قيد  15810محل رئيسى عن مكتب مقاولت وجميع انواع المخلفات ,بجهة محافظة السكندرية
العامرية مرغم الكيلو  19قبلى الطريق القاهرة  -قسم العامرية
 - 166محمد عبداللطيف محمود عبداللطيف سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  2679ورقم قيد  15812محل رئيسى عن توريد علب شفط بلستيك ,بجهة محافظة السكندرية
بهيج نجع القبطان ش  20امام مستشفى برج العرب -
 - 167جويده ادم علي ادم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2681ورقم
قيد  15813محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة السكندرية العامرية متفرع من
شارع اسماء بنت ابي بكر الهجانه  -قسم العامرية
 - 168احمد فوزى عبدالرحيم احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  2685ورقم قيد  15814محل رئيسى عن تصنيع وتجهيز القطان ,بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر
بحرى الترعة العامرية  -قسم العامرية
 - 169عادل عبدالعظيم احمد السيد عزب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  2687ورقم قيد  15815محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة السكندرية بهيج الشارع
الرئيسى بجوار صيدلية هناء برج العرب  -محل
 - 170صلح شحاته عبدالعظيم مصطفي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  2689ورقم قيد  15816محل رئيسى عن توريدات عامه فيما عدا توريد العماله وأجهزة الكمبيوتر
ومستلزماته ,بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة مساكن  1040عماره 26ب شقة  3دور ثاني  -قسم
برج العرب
 - 171نعمه عبدا عويس ابوخزيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 2690ورقم قيد  15817محل رئيسى عن تحضير وتجهيز الوجبات الجاهزة ,بجهة محافظة السكندرية محل
رقم  1شمال مدخل العقار من مسجد بدر من ش مصطفى كامل خلف بنزينة توتل الراس السوداء  -محل قسم
المنتزة
 - 172ماجدة محمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 2691
ورقم قيد  15818محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  12ش ياسين عزبة عسكر
العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 173حمدان جمعه ابراهيم فرج ا  -فرج ا للمقاولت العمومية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  2692ورقم قيد  15819محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  6ش الدوحة عزبة المغاربة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 174احمد محمد عبداللطيف امين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  2693ورقم قيد  15820محل رئيسى عن مكتب رحلت ,بجهة محافظة السكندرية زاوية عبدالقادر
قبلى السكة الحديد العامرية  -محل -قسم العامرية
 - 175اسماء السيد السيد عطاا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2696
ورقم قيد  15821محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  7ش زويل عزبة التمير العامرية  -اول علوى  -شقة  -قسم العامرية
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 - 176باسم احمد عبدالسلم احمد القزاز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2697ورقم قيد  15822محل رئيسى عن ورشة تصنيع اثاث ,بجهة محافظة السكندرية ش حوض 10
البرنس الملحة خلف قسم ثالث  -قسم المنتزة
 - 177مروان جابر محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2698ورقم قيد  15823محل رئيسى عن توريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  10ش محمد
بك الصيرفى سيدى بشر بحرى المنتزة  -شقة -قسم المنتزة
 - 178مبروك حلمى جمال مبروك الدسوقى  /مبروك للملبس الجاهزة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  2699ورقم قيد  15824محل رئيسى عن اتيليه ملبس جاهزة ,بجهة محافظة
السكندرية  30ش النصر المعمورة البلد منتزة اول  -اول علوى -شقة  -قسم المنتزة
 - 179سيد موسى سيد موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2700
ورقم قيد  15825محل رئيسى عن تجارة اخشاب ,بجهة محافظة السكندرية برج العرب  -ك  21بحرى على
الترعة طرق اسكندرية مطروح العامرية  -ارضى
 - 180شيماء محمد سلمة محمود سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2701ورقم قيد  15826محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ,بجهة محافظة السكندرية
 2ش  228خلف بنك مصر من ش مسجد ناجى الدخيلة  -شقة -قسم الدخيلة
 - 181محمد احمد شاكر محمد المرسى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2703ورقم قيد  15827محل رئيسى عن تصنيع ادوات منزلية من البلستيك ,بجهة محافظة السكندرية 38
برج العرب الجديدة الورشة الغربية ق  38خلف مول الروضة  -قسم العامرية
 - 182الجزيرى للستثمار الحيوانى  -حسانين محمود محمد الجزيرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  2705ورقم قيد  15828محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلب ,بجهة
محافظة السكندرية قرية الجزائر مريوط فرع  14عامرية ثان -
 - 183محمد ضيف ا احمد ضيف ا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2709ورقم قيد  15829محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية عزبة الهجانة امام
الثلجة خلف الوكالة العامرية  -محل -قسم العامرية
 - 184محمد محمود احمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2710
ورقم قيد  15830محل رئيسى عن ورشة ميكانيكة ,بجهة محافظة السكندرية العامرية عزبة الهجانة سوق
التلت خلف الثلجة  -محل
 - 185سامح محمد احمد رضوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2711
ورقم قيد  15831محل رئيسى عن توريد قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة السكندرية اول ش الهانوفيل
عمارة الجوهرة الدور الرضى  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 186عبدالمجيد السيد زكى عبدالمجيد بسيونى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2712ورقم قيد  15832محل رئيسى عن توريد قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية  18ش
محمد العجمى الدرايسة بحرى  -الهانوفيل  -عجمى الدخيلة  -ارضى  -شقة
 - 187مياده ابراهيم ابراهيم على ابراهيم الخلوى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  2714ورقم قيد  15833محل رئيسى عن عموم الستيراد والتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من
المجموعة  6و  ,) 19بجهة محافظة السكندرية  92ش الندلس متفرع من ش القاعدة البيطاش الدخيلة  -شقة -
قسم
 - 188وسام طلعت فهمى السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2715
ورقم قيد  15834محل رئيسى عن مكتب بيع وشراء السيارات ,بجهة محافظة السكندرية  16ش  25طوسون
المستشارين المنتزة  -ارضى  -شقة  -قسم المنتزة
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 189رغده عادل محمد محمود علم  -بيوتى سنتر رغده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  2716ورقم قيد  15835محل رئيسى عن كوافير ( بيوتى سنتر ) ,بجهة محافظة
السكندرية بلوك  8مدخل  2شقة  1مساكن طلعت مصطفى الهانوفيل  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 190فنوش للمقاولت والتصدير تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2717ورقم قيد  15836محل رئيسى عن مقاولت عامة وعموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  22ش
هدى السلم نجع كاتب العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 191راضى كريم مرتاح جاب ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2718ورقم قيد  15837محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  21ش عيسى عزبة
ابراهيم صالح  -العامرية  -ارضى  -شقة
 - 192محمود محمد سليمان جويده تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2719ورقم قيد  15838محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  36ش الزهراء عزبة
المغاربة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 193سلمه مصرى عوض عبدالجليل  /مصرى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  2720ورقم قيد  15839محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  14ش البطل عزبة الهجانة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 194صوفى ابوطالب  /صوفى خيرى جعيفرى ابوطالب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  2722ورقم قيد  15840محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة
السكندرية برج العرب الجديدة  -مول العرب  -بجوار فتح ا  -ارضى  -محل
 - 195ابراهيم محمد هريدى محمد  /هريدى للمواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  2723ورقم قيد  15841محل رئيسى عن توريد مواد غذائية ,بجهة محافظة
السكندرية  42ش التوفيقية كرموز  -ارضى -شقة  -قسم كرموز
 - 196محمد السعيد محمد ممدوح دراز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2724ورقم قيد  15842محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية  18عزبة اسكوت المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 197رامى راضى سمعان عبدالشهيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2725ورقم قيد  15843محل رئيسى عن ورشة رخام ,بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر بحرى مرغم
العامرية  -ارضى-
 - 198معرض سليم كار لتجارة السيارات  /السيد يوسف محمد محمد سليم تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2726ورقم قيد  15844محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية  - 27 -ارضى  -محل  -قسم العامرية
 - 199عبدالغفار مصطفى كامل مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  2727ورقم قيد  15845محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية ابيس السابعة
خلف المخبز محرم بك  -شقة -
 - 200مغوارى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2728ورقم
قيد  15846محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  45ش المروة عزبة التمير العامرية
 شقة  -قسم العامرية - 201وائل عيد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2729
ورقم قيد  15847محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  11ش فارس عزبة سعيد
هاشم  -شقة  -قسم العامرية

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

 - 202ياسر محمد ابوهاشم مجاهد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2730ورقم قيد  15848محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية امتداد ابيس قرية / 7
 3محرم بك  -شقة -
 - 203محجوب للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2731ورقم
قيد  15849محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  57ش ابو عميرة عزبة العراوة -
شقة  -قسم العامرية
 - 204معرض سليم كار لتجارة السيارات  -السيد يوسف محمد محمد سليم تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2732ورقم قيد  15850محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية رقم  27ش السعاده عزبة عسكر  -قسم العامرية
 - 205صلح رجب شحاته مسعود محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2733ورقم قيد  15851محل رئيسى عن مصنع للشنط الحريمي والكياس البلستيك ,بجهة محافظة
السكندرية المنتزه شارع متفرع من شارع الملك الفلكي المنتزه  -قسم المنتزه
 - 206محمد المهدى سليمان على عزوز  /عزوز للمقاولت العمومية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  2735ورقم قيد  15852محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  35ش البصره عزبة العراوى العامرية  -شقة -
 - 207النجار للستشارات الهندسية  /سعاد حسن محمد النجار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  2737ورقم قيد  15853محل رئيسى عن مكتب هندسى ,بجهة محافظة
السكندرية  1برج العرب الجديدة مجاورة  - 7الول علوى  -شقة 4
 - 208ماهر محمود احمد محمد ابراهيم هزاع تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-19
برقم ايداع  2738ورقم قيد  15854محل رئيسى عن مكتب تسويق عقارى ,بجهة محافظة السكندرية ش
نادى الجمارك بجوار صيدلية رشا شهبو الهانوفيل  -العجمى  -برج زهراء البادية  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 209محمد ابراهيم شحاته حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2739
ورقم قيد  15855محل رئيسى عن مستلزمات اطفال ,بجهة محافظة السكندرية برج الرحاب قصر المنتزة ش
 30من ش النبوى المهندس المنتزة  -شقة -
 - 210عطيات احمد محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2740ورقم قيد  15856محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته
) ,بجهة محافظة السكندرية  32ش النور من ش العلم المصرى ارضى جانوتى الرمل  -شقة  -قسم الرمل
 - 211ماجدة ابراهيم امين ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2741ورقم قيد  15857محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  33ش الصفا الدرايسة
قبلى عزبة علم الهانوفيل  -شقة -
 - 212احمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 2742
ورقم قيد  15858محل رئيسى عن تجارة وتوريد معدات هيدوليكيه وكهربائية ومستلزمات الطاقة ,بجهة
محافظة السكندرية  44ش الصفا عزبة المغاربة العامرية  -شقة -
 - 213محمد مصطفى ابراهيم محمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2743ورقم قيد  15859محل رئيسى عن مصنع ملبس جاهزة ( فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية ),
بجهة محافظة السكندرية  10ش عبدالفتاح الطلخاوى البوابه  8البيطاش العجمى  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 214على حسين ابراهيم حسين عفيفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2744ورقم قيد  15860محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة السكندرية عقار  23ش الشجر خلف سنترال الهوارى  -بجوار فيل عبدالمولى المستعمرة  -شقة  -قسم
العامرية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 215فيروز احمد ممدوح احمد عرفه تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  2745ورقم قيد  15861محل رئيسى عن خدمات بحرية ,بجهة محافظة السكندرية ش احمدعبدالوهاب
الراس السوداء المنتزة اول  -شقة  -قسم
 - 216صبرى محمد محمود عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2746ورقم قيد  15862محل رئيسى عن بوفيه مشروبات ساخنة وباردة ,بجهة محافظة السكندرية  3ش
البزار من حجر النواتية الرمل  -قسم الرمل
 - 217نبيه احمد عبدالمولي الشرشابي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2747ورقم قيد  15863محل رئيسى عن محل بيع ملبس ,بجهة محافظة السكندرية العامرية شارع مؤسسة
الكهرباء بجوار مستشفي الولده  -قسم العامرية
 - 218سامح عبدالبارى على يونس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2748ورقم قيد  15864محل رئيسى عن تجارة اغنام ,بجهة محافظة السكندرية سيدى كرير ك  26بحرى
الطريق خلف فيل الهوارى  -العامرية  -برج العرب
 - 219على محمد السيد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2749ورقم قيد  15865محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  39ش الرحمن من ش
المستقبل عزبة علم قبلى الهانوفيل  -الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 220رمضان السيد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2751ورقم قيد  15866محل رئيسى عن مخبز وحلوانى ,بجهة محافظة السكندرية  2ش النخيل غيط العنب
كرموز  -قسم كرموز
 - 221غريانى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  2752ورقم
قيد  15867محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  29ش الروضة عزبة الهجانة
العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 222نصر الدين للمقاولت  /نصر الدين انصارى عبدالحميد فله تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  2753ورقم قيد  15868محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  23ش عمربن الخطاب  -المراغى  -المنتزة  -ارضى  -شقة
 - 223احمد سعدا زهنى خليل حجاج تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2754ورقم قيد  15869محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية برج العرب  11 -ش
البصرة عزبة العراوة العامرية  -شقة -
 - 224محمد فرغلى سويفى جمعه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2755ورقم قيد  15870محل رئيسى عن مكتب نقل وشحن بضائع ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية وادى القمر خلف شركة السمنت بجوار مكتب الصحة
الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 225يوسف محمد العقباوى الصيفى  /الصيفى للتصدير تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  2756ورقم قيد  15871محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة
السكندرية  34ش الشهداء عزبة التمير العامرية  -شقة -
 - 226ابراهيم نيازى ابراهيم ناصر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 2757ورقم قيد  15872محل رئيسى عن صالة العاب رياضية جيم ,بجهة محافظة السكندرية  18ش 57
ميامى اول المنتزة  -شقة
 - 227شريف للمقاولت والتوريدات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2758ورقم قيد  15873محل رئيسى عن مقاولت عمومية وتوريدات ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية  54ش السد العالى الناصرية القديمة  -شقة  -قسم العامرية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 228عمر ابوضيف عبدالحافظ ابوضيف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  2759ورقم قيد  15874محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية ش السلم بجوار مدرسة الراشدين الهانوفيل  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 229محمد حسن المرغنى عطية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2760ورقم قيد  15875محل رئيسى عن مستلزمات الديكور ,بجهة محافظة السكندرية  24ش منصور من
ش البيطاش العجمى  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 230فارس محمد سليم سلمة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2761
ورقم قيد  15876محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية  27ش ابن السلطان عزبة عسكر العامرية  -شقة-
 - 231ايمان عبدالرازق السيد خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2772ورقم قيد  15879محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل ,بجهة محافظة السكندرية خلف  112ش
من محطة السوق باكوس رمل ثانى  -اول علوى  -شقة  -قسم الرمل
 - 232على سعد مبروك سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2774ورقم قيد  15880محل رئيسى عن بقالة عامة ,بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية  - 15محل
 - 233ابو العينين لصيانه وتجارة المحمول  -حسن خميس محمود ابوالعنين تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  2775ورقم قيد  15881محل رئيسى عن تجارة وصيانة المحمول ,بجهة
محافظة السكندرية  34ش اسماعيل سير هنلك لوران  -الرضى -شقة  -قسم الرمل
 - 234حسن عبده عبدالسلم العريضة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 2776ورقم قيد  15882محل رئيسى عن مكتب ديكور وتشطيبات ,بجهة محافظة السكندرية  8ش السعد من
ش الجمهورية العامرية  -الول علوى  -شقة  -قسم العامرية
 - 235يحى كامل محمد يعقوب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2777
ورقم قيد  15883محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط نجع المطاريد
العامرية  -برج العرب
 - 236محمد فوزي أحمد غريب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2778ورقم قيد  15884محل رئيسى عن معمل تجميع وتوزيع ألبان ,بجهة محافظة السكندرية العامرية
النهضة حارس  3شارع الفرن  -قسم العامرية
 - 237كريم ابراهيم الصاوى احمد الخللى  /الخللى لللعات المائية وحمامات السباحة تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  2780ورقم قيد  15885محل رئيسى عن صالة العاب
مائية وحمامات سباحة ,بجهة محافظة السكندرية  6ش الغندور عزبة محسن الكبرى العوايد  -قسم المنتزة
 - 238همام لكسسوار السيارات تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2781
ورقم قيد  15886محل رئيسى عن تجارة اكسسوارات السيارات ,بجهة محافظة السكندرية ارضى جانوتى 5
ش الفتح من ش السادات البر القبلى  -محل  -قسم الرمل
 - 239نادر السيد عبدالسلم اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2782ورقم قيد  15887محل رئيسى عن بيع مستلزمات التصوير ( فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته ) ,بجهة
محافظة السكندرية  19ش الملتقى باكوس  -محل  -قسم الرمل
 - 240طلعت جمال ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2783
ورقم قيد  15888محل رئيسى عن عموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  22ش طرابلس من ش
الهانوفيل العجمى  -شقة  -قسم الدخيلة
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 - 241مريم صالح حسن رشوان علم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2784ورقم قيد  15889محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  59ش قصر القويرى الهانوفيل العجمى الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 242اشرف زيدان احمد زيدان  /زيدان للمقاولت العامة تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2784ورقم قيد  15889محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على
موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  59ش قصر القويرى الهانوفيل
العجمى الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 243زيدان للمقاولت  /اشرف زيدان احمد زيدان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2785ورقم قيد  15890محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  26ش المل من ش العلم المصرى ارضى جانوتى الرمل  -شقة  -قسم الرمل
 - 244امانى السيد احمد السيسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2786
ورقم قيد  15891محل رئيسى عن عموم التصدير وتجارة الملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة السكندرية  36ش الشجار كرموز  -شقة  -قسم كرموز
 - 245نادرة شوقى محمد محمود عبدالرحيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2787ورقم قيد  15892محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية  4ش السراء من ش طرابلس الهانوفيل  -العجمى الدخيلة -
شقة  -قسم الدخيلة
 - 246زكية عادل محمود محمد عمر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2788ورقم قيد  15893محل رئيسى عن بيع بن ,بجهة محافظة السكندرية  1ش مسجد الفاروق ناصية ش
 13و محمد جلل سيدى بشر  -المنتزة  -محل
 - 247محمد وليد مبروك محمد خطاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2789ورقم قيد  15894محل رئيسى عن مكتب رحلت ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة السكندرية الحى الثالث محل  / 5ق  233مج اب برج العرب  -شقة
 - 248وليد كامل جمعه عبدالرواف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2790ورقم قيد  15895محل رئيسى عن اعلف ,بجهة محافظة السكندرية قرية الجلء ك  51الصحراوى
العامرية  -محل -
 - 249ايمان اسماعيل محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2791ورقم قيد  15896محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عمومية( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر
ومستلزماته ) ,بجهة محافظة السكندرية مرغم خلف المن المركزى اول العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 250السيد مهدى مصطفى كامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2792ورقم قيد  15897محل رئيسى عن تاجير معدات ,بجهة محافظة السكندرية قرية بهيج امام سيراميك
القدس برج العرب  -ارضى  -شقة
 - 251يحيى احمد حسن احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2793
ورقم قيد  15898محل رئيسى عن بيع هوالك ادوات صحية ,بجهة محافظة السكندرية  78ش التوحيد
الحضرة الجديدة باب شرق  -محل  -قسم باب شرق
 - 252راضى محمد عبيد ابومضاوى  /ابومضارى لتجارة قطع غيار السيارات واللت الزراعية تاجر فرد
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  2794ورقم قيد  15899محل رئيسى عن
تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية  22مدخل القرية العامرية  -محل قسم
العامرية
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 - 253فرج فجير صالح موسى  /فرج للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  2795ورقم قيد  15900محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  37ش
النهضة عزبة العراوة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 254مؤيد جمعه سند سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2796
ورقم قيد  15901محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  14ش الهدى عزبة الهجانة
العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 255عبدالحى احمد الصغير محمد حسن  /الصغير للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2797ورقم قيد  15902محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  19ش المعهد الدينى العامرية  -اول علوى  -شقة  -قسم العامرية
 - 256عبدالخالق عبدالحليم عبدالمنعم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2798ورقم قيد  15903محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  29ش الوليد
عزبة المغاربة العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 257حميده عبدالنبى حمدان محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2799ورقم قيد  15904محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  34ش الصابرين
عزبة علم الهانوفيل العجمى  -ارضى  -قسم الدخيلة
 - 258خليل مبروك عوض موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 2800ورقم قيد  15905محل رئيسى عن تجارة مصوغات ( بعد الحصول على التراخيص من مصلحة مج
الموازين ) ,بجهة محافظة السكندرية  9ش الهلل عزبة خير ا العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 259فراج عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2801ورقم قيد  15906محل رئيسى عن مركز مساج وتوريد مستلزمات طبية ( فيما عدا اجراء
العمليات والتجميل ) ,بجهة محافظة السكندرية خلف بنزينة الهوارة برج العرب القديمة برج العرب  -ارضى
 - 260سمير عبدالمنعم عبده عرفه القاضى  /القاضى للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2802ورقم قيد  15907محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية المراغى الجديدة ش  2عقار  3بعد مسجد بلل بن رباح المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 261ابوالنجاه للمقاولت  /سعدية محمد فرج ابوالنجاه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2803ورقم قيد  15908محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  42ش العراق عزبة العراوة  -العامرية  -ارضى  -شقة
 - 262حازم زكى برانى صالح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 2804
ورقم قيد  15909محل رئيسى عن بيع وتجارة وتوريد الحديد والسمنت ومواد البناء ,بجهة محافظة
السكندرية بنجر السكر قرية  3بجوار ميزان بسكول جاب ا -قسم العامرية
 - 263مشهور احمد خالد محمد  /سوبر ماركت مشهور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2805ورقم قيد  15910محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة
السكندرية ش مساكن عبدالقادر الجديدة زاوية عبدالقادر العامرية  -محل  -قسم العامرية
 - 264صفاء عبدالعزيز عمر عمر الفضالى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  2806ورقم قيد  15911محل رئيسى عن منتجات العناية الشخصية ومستلزماتها ( بيوتى سنتر ) ,بجهة
محافظة السكندرية خلف  37ش جرين محرم بك  -شقة  -قسم محرم بك
 - 265هانى عبدالفتاح محمد نصر الدين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  2814ورقم قيد  12773رئيسى آخر عن مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية ) ,بجهة
محافظة السكندرية عقار رقم  18ش  1متفرع من ش  14عزبة الفلكى
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 - 266اشرف مصطفى النزهى محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2815ورقم قيد  15912محل رئيسى عن تجارة وتوريد الحذية ,بجهة محافظة السكندرية  44ش مصطفى
باشا العرب  -شقة  -قسم الجمرك
 - 267حسين عاشور حسين على حسين ضرغام  /صيدلية د  /حسين عاشور تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  2816ورقم قيد  15913محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة
محافظة السكندرية  149تنظيم خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى  -محل  -قسم المنتزة
 - 268عبدا محمد احمد بركات تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 2817ورقم قيد  15914محل رئيسى عن مقاولت عامة وعموم التصدير ,بجهة محافظة السكندرية  32ش
ابن عوف عزبة التمير العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 269امير خالد سعيد زروق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 2818
ورقم قيد  15915محل رئيسى عن توريدات عمومية ( فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته )
ومقاولت ,بجهة محافظة السكندرية برج العرب ش جمال عبدالناصر  -شقة  -قسم برج العرب
 - 270انور جاب ا مسعود جاب ا  /جاب ا للمقاولت تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  2819ورقم قيد  15916محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  54ش النصر عزبة المغاربة العامرية  -شقة  -قسم
 - 271عوف للتبريد والتكييف والجهزة الكهربائية  /محمد عوف محمد عمرو تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  2820ورقم قيد  15917محل رئيسى عن تجارة اجهزة
التبريد والتكييف والجهزة الكهربائية ,بجهة محافظة السكندرية  12ش عبدا ابن رواحه خورشيد المنتزة -
الرضى -شقة  -قسم المنتزة
 - 272ايمان محمود على موسى  /ايمان للتصدير والتوكيلت التجارية تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد
فى  2022-06-22برقم ايداع  2821ورقم قيد  15918محل رئيسى عن تصدير وتوكيلت تجارية ,بجهة
محافظة السكندرية  1نجع العرب ش  7الورديان مينا البصل  -الول شقة 2 -
 - 273سمر رمضان توفيق على عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  2822ورقم قيد  15919محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة السكندرية  7ش مسجد
التقوى المراغى المنتزة  -الرضى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 274عبدالواحد خميس السيد صابر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2823ورقم قيد  15920محل رئيسى عن مطبعة ( بموجب موافقة امنية ) فيما عدا اصدار الصحف
والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والملبس العسكرية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ,بجهة
محافظة السكندرية خلف كهرباء الريف امام مصنع المكرونة  -قسم العامرية
 - 275منى كامل محمد احمد يوسف  /منى للرحلت الداخلية وخدمة الليموزين تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  2824ورقم قيد  15921محل رئيسى عن مكتب رحلت
وخدمة الليموزين ( بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ) ,بجهة محافظة
السكندرية  41ش ابراهيم راجى بولكلى سيدى جابر  -قسم سيدى جابر
 - 276اسامة ممدوح عبدالسلم محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2825ورقم قيد  15922محل رئيسى عن تركيبات معدنية ,بجهة محافظة السكندرية  15ش الكويتية الكيلو
 18ابويوسف بحرى العجمى الدخيلة  -قسم الدخيلة
 - 277نورهان حسن محمد مصطفى البركاوى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2826ورقم قيد  15923محل رئيسى عن ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  4ش طمازين الجمرك  -شقة  -قسم الجمرك
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 - 278فايقة سيد احمد احمد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2828ورقم قيد  15924محل رئيسى عن بيع كشرى ,بجهة محافظة السكندرية  73ش المان الورديان مينا
البصل  -محل  -قسم مينا البصل
 - 279ايمان عبدالرؤوف احمد جمال الدين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2830ورقم قيد  15925محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية الحى السابع سوق
ابنى بيتك محل رقم  5برج العرب -
 - 280اسماعيل جمال احمد علي اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2831ورقم قيد  15926محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط ,بجهة محافظة
السكندرية العامرية النهضة طيبه  1بجوار المدرسة  -قسم العامرية
 - 281عبدالفتاح عياد جمعه محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 2832ورقم قيد  15927محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  63ش يونس الدرايسة
بحرى الهانوفيل العجمى الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 282رحاب سيد احمد منصور  /رحاب للتصدير والتوكيلت التجارية تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد
فى  2022-06-23برقم ايداع  2833ورقم قيد  15928محل رئيسى عن عموم التصدير والتوكيلت
التجارية ,بجهة محافظة السكندرية  52ش قصر القويرى برج الرضا والنور الهانوفيل  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 283وائل جمعه على رضوان سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  2834ورقم قيد  15929محل رئيسى عن ورشة خراطة ,بجهة محافظة السكندرية  3ش على بن ابى
طالب متفرع من محور المحمودية القلعة العوايد  -محل  -قسم الرمل
 - 284حاتم انور ابراهيم محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 2836
ورقم قيد  15930محل رئيسى عن بيع اجهزة التكييف ,بجهة محافظة السكندرية  34ش دار السلم العصافرة
قبلى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 285تامر ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2839ورقم قيد  15931محل رئيسى عن مقاولت دهانات ,بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر ش مجزر
على الترعة  -الضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 286رجب صابور احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2843
ورقم قيد  15932محل رئيسى عن توريد الخضار والفاكهه ,بجهة محافظة السكندرية  20ش الجمهورية
خلف مدرسة العامرية البتدائية -ارضى  -شقة -قسم العامرية
 - 287فتحى ابراهيم رقيق ميمون تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2844ورقم قيد  15933محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  29ش الناصر عزبة
الهجانة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 288عبدا عوض محمد العلمى  -العلمى للمقاولت العامة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  2845ورقم قيد  15934محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  57ش المروة عزبة العراوة العامرية  -ارضى -شقة  -قسم العامرية
 - 289ماريا جرجس عطية يوسف تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2846ورقم قيد  15935محل رئيسى عن اتيلية تاجير فساتين الزفاف ,بجهة محافظة السكندرية برج العرب
 برج العرب الديده مول الدور الثانى محل رقم - 6 - 290هناء بيومى احمد شرف  /شرف للمقاولت العامة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  2847ورقم قيد  15936محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  44ش الفتح متفرع من ش عيد مبروك العجمى الهانوفيل الدخيلة  -ارضى  -شقة  -قسم الدخيلة
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 - 291مهدى عبدالقادر عبدالمالك سليمان  /مهدى للمقاولت العامة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  2848ورقم قيد  15937محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة
السكندرية  6ش الوحدة نجع كاتب العامرية  -ارضى  -شقة  -قسم العامرية
 - 292عوض عبدالنبى حمدان محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2849ورقم قيد  15938محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  14ش الشفا فوق دار
الشفا عزبة التمير العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 293عز الرجال السيد عز الرجال حفنى تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2850ورقم قيد  15939محل رئيسى عن استيراد وتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من المجموعة  6و
 ,) 19بجهة محافظة السكندرية  17تقاطع ش السباعى وابن مصلح  -ميامى  -المنتزة  -ارضى -شقة
 - 294محمد عبدالمطلب حسين خالد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2851ورقم قيد  15940محل رئيسى عن توريدات عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  16ش الزعيم عزبة
المغاربة العامرية  -شقة  -قسم العامرية
 - 295احمد السيد ابو قرين عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2852ورقم قيد  15941محل رئيسى عن ملبس جاهزة ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  81ش ام السلطان ناصية ابن سهلن الورديان  -مينا البصل  -محل
 - 296جمال سيد ثابت حميده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 2853
ورقم قيد  15942محل رئيسى عن مركز صيانة سيارات ,بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية 22
امام المحطة  -محل  -قسم العامرية
 - 297ابراهيم محمد ابراهيم حسين عسل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2854ورقم قيد  15943محل رئيسى عن كافيتريا ,بجهة محافظة السكندرية ش الملك حفنى بجوار كافيتريا
سمرمون الندرة بحرى  -قسم المنتزة
 - 298اسماعيل ناصر اسماعيل عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2855ورقم قيد  15944محل رئيسى عن مركز صيانة اصلح السيارات ,بجهة محافظة السكندرية
المحل رقم  3بالعقار رقم  19وجزء من  20ش الشهر العقارى  -السيوف
 - 299يحيى سعداوى بندارى سعداوى  /يحيى لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  2856ورقم قيد  15945محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة
السكندرية  3ش جمعية ابناء الغورى الخيرية  -الرضى  -شقة  -قسم الرمل
 - 300متولى احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2857ورقم قيد  15946محل رئيسى عن توريد وتجارة الخضار والفاكهه بالتجزئة ,بجهة محافظة
السكندرية  154ش راس التين الجمرك  -شقة  -قسم الجمرك
 - 301صلح محمد عبدالرحمن السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2858ورقم قيد  15947محل رئيسى عن توريد وبيع وشراء المستلزمات الطبية ,بجهة محافظة السكندرية
 29ش مسجد ميامى خلف ابراج امون ميامى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 302يوسف منصور توفيق على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2859ورقم قيد  15948محل رئيسى عن تصدير وتوكيلت تجارية ,بجهة محافظة السكندرية  6ش
عبدالمالك ابن مروان تقاطع العبدانى الورديان  -مينا البصل  -شقة
 - 303سامى جرجس جوهر شكر ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2860ورقم قيد  15949محل رئيسى عن مكتبة ( فيما عدا تصوير وطباعة المستندات ) ,بجهة محافظة
السكندرية ش  16الفلكى الصلح محل رقم  - 2محل  -قسم المنتزة
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 - 304ايه بدر على السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  2861ورقم
قيد  15950محل رئيسى عن اكسسوار وخدمات المحمول ,بجهة محافظة السكندرية ك  21ش الصفا بجوار
سوبر ماركت الصفا العامرية  -قسم العامرية
 - 305مصطفى غريب محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 2862ورقم قيد  15951محل رئيسى عن مصنع ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  2ش على بن ابى طالب متفرع من ش الكومى امام سوبر ماركت قاصد كريم العجمى الدخيلة  -شقة-
قسم الدخيلة
 - 306عزالدين زكريا عبدالحميد على فله تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  2863ورقم قيد  15952محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية  18ش الشيخ
محمد فخر الدين العصافرة قبلى المنتزة  -ثالث علوى  -شقة
 - 307نسرين منير محمدين عبدالرسول تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2865ورقم قيد  15953محل رئيسى عن تنمية مهارات بموجب موافقة امنية ( فيما عدا المن والحراسة
والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة ) ,بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم  5بالدور الميزان برقم
 11ش عبدالمنعم سند البراهيمية شرق
 - 308رباب محمد ابراهيم السيد رجب تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2866ورقم قيد  15954محل رئيسى عن توريد دهانات ,بجهة محافظة السكندرية ك  28الطريق
الصحراوى  -نجع العرجى  -قسم العامرية
 - 309محمد سامى محمود الغريانى تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2872ورقم قيد  15955محل رئيسى عن مصنع تصنيع ادوات نظافة ,بجهة محافظة السكندرية  584مدخل
ابوستة خلف شركة النيل للصابون  -مرغم بحرى  -قسم العامرية
 - 310وفاء عبدالفتاح موسى الرخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2883ورقم قيد  15957محل رئيسى عن توريد ماء ورد ,بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية محمد
فريد جمعية محمد فريد التعاونية  -شقة  -قسم العامرية
 - 311عبدالحميد مبروك عبدا ابو شهبه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2886ورقم قيد  15958محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة السكندرية  6ش المستقبل من
ش جابر الدرايسة قبلى الهانوفيل العجمى  -الدخيلة
 - 312خالد عبدالعاطى نصرا حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2887ورقم قيد  15959محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة السكندرية ناصية ش حسين والى
العجمى البيطاش الدخيلة  -شقة  -قسم الدخيلة
 - 313رضا محمد السعيد عبدالقادر نشأت تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  2888ورقم قيد  15960محل رئيسى عن تجارة ملبس ,بجهة محافظة السكندرية  12ش جمال
عبدالناصر الفلكى الصلح المنتزة  -ارضى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 314عطية رمضان مصطفى اللطخ تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2889ورقم قيد  15961محل رئيسى عن تجارة الموبيليات والخشاب ,بجهة محافظة السكندرية  12ش
الفردوس عزبة المغاربة العامرية شقة ارضى  -قسم العامرية
 - 315محمد صابر احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2890
ورقم قيد  15962محل رئيسى عن توريد وتجارة الخردة والنتيكات ,بجهة محافظة السكندرية  22ش 57
من ش خالد بن الوليد ميامى المنتزة  -ارضى  -شقة  -قسم المنتزة
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 - 316احمد صلح احمد ابراهيم محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2891ورقم قيد  15963محل رئيسى عن بيع الخرده ,بجهة محافظة السكندرية عزبة تحمير بجوار معسكر
البحرية العوايد المنتزة  -ارضى  -شقة  -قسم المنتزة
 - 317احمد جمال عبدالجواد مسعود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2892ورقم قيد  15964محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة السكندرية ش  10سكة حديد بجوار
مسجد التوحيد المعمورة المنتزة  -قسم
 - 318نور الدين لتوريد المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2893ورقم قيد  15965محل رئيسى عن توريد المواد الغذائية ,بجهة محافظة السكندرية  14ش مسجد العل
عزبة الهجانة مدخل ش القسم  -قسم العامرية
 - 319مصطفى دسوقى رياض دسوقى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 2894ورقم قيد  15966محل رئيسى عن تجارة ملبس ( فيما عدا الملبس العسكرية ) ,بجهة محافظة
السكندرية  1ش  8امام مدرسة القدس عزبة الشامى المنتزة  -شقة  -قسم المنتزة
 - 320رضا السيد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 2895
ورقم قيد  15967محل رئيسى عن محل حلوانى بيع حلويات ,بجهة محافظة السكندرية  56ش النخيل غيط
العنب كرموز  -محل -قسم كرموز
 - 321محمود عبدالحميد عبداللطيف عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى 2022-06-28
برقم ايداع  2897ورقم قيد  15968محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط ,بجهة
محافظة السكندرية العامرية النهضة طيبة ( )1قرية الصعايدة بجوار المعهد الديني  -قسم العامرية
 - 322طاهر فرج محمد عبدالحميد فرج تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 2899ورقم قيد  15969محل رئيسى عن مطعم ( دون تصنيع وتجهيز الماكولت ) ,بجهة محافظة
السكندرية الحى السكنى الول مجاورة  6برج العرب الجديدة  -ازهي مول  -برج العرب
 - 323مصطفى السيد احمد الشناوى الخولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  2902ورقم قيد  15971محل رئيسى عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة ,بجهة محافظة السكندرية
عزبة هدهود الجلسات ثانى العامرية  -قسم العامرية
 - 324اسماعيل عبدالستار محارب غيضان  -محارب للتوريدات العمومية تاجر فرد رأس ماله 12,000.000
قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  2907ورقم قيد  15972محل رئيسى عن توريدات عموميه فيما عدا توريد
العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته ,بجهة محافظة السكندرية العامرية ك  55طريق القاهرة نجع ماري مدخل
خالد بن الوليد  -قسم العامرية
 - 325وائل سيد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 2911
ورقم قيد  15973محل رئيسى عن اصلح اجزاء ميكانيكية ,بجهة محافظة السكندرية ش مسجد البنا امام
الصوامع  -الناصرية القديمة  -غرفتين داخل ارض البنا  -قسم العامرية
 - 326بشرى عبدالسلم محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 2913ورقم قيد  15974محل رئيسى عن بقالة عامة ,بجهة محافظة السكندرية ك  45طريق  aمطروح -
قرية رمسيس  -محل  - 25 / 24قسم العامرية

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

Page 27 of 45

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1حسن على السيد متولى وشركاه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 2445ورقم قيد  15641مركز عام عن فرن بلدى نصف آلى بجهة محافظة السكندرية القرية المركزية
بنجر السكر  -برج العرب
 - 2محمد سعيد جبريل وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 2452ورقم قيد  15648مركز عام عن مزرعة مواشى تربية وتسمين وحلبة بجهة محافظة السكندرية
ك  47طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -غرب الطريق  -العامرية ثان
 - 3محمد ابراهيم الدسوقى محمود احمد وشريكته شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  2453ورقم قيد  15649مركز عام عن مزرعة مواشى وانتاج اللبان ( فيما
عدا التصنيع والتعبئة ) بجهة محافظة السكندرية العنوان الكائن بالمزرعة الكائنة بحوض  10العمومى بجوار
مسجد هدى السلم  -قسم المنتزة
 - 4محمد غازى احمد الزغبى وشريكته منال احمد الزغبى شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  2458ورقم قيد  15655مركز عام عن الحدادة وتشغيل المعادن بجهة
محافظة السكندرية شرق المنطقة الصناعية  2بلوك  18قطعة  27 , 26برج العرب
 - 5حمادة عبدالنبى ثابت وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 2491ورقم قيد  15682محل رئيسى عن الستثمار الرياضى وتنظيم المهرجانات الرياضية بجهة
محافظة السكندرية عقار  16ش ابراهيم السيد سيدى بشر  -قسم المنتزة
 - 6كريم فوزي وشريكه شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 2495
ورقم قيد  15683مركز عام عن عموم التصدير والتصدير للغير والتخليص الجمركي بجهة محافظة
السكندرية العطارين حجرة بالشقة الكائنة بالعقار رقم  6شارع شرم الشيخ من شارع السلطان حسين  -قسم
العطارين
 - 7شريف احمد رجب وشريكه احمد منصور على شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  2555ورقم قيد  15729مركز عام عن تقديم المشروبات باردة وساخنة
وماكولت سريعة بجهة محافظة السكندرية العقار الكائن رقم  88ش عبدالسلم عارف  -جليم  -رمل اول
 - 8الصفا للمقاولت العمومية  -احمد ابراهيم محمد ابراهيم زاهر وشركاه شركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2594ورقم قيد  15752مركز عام عن مقاولت عمومية بجهة
محافظة السكندرية حارس  - 1النهضة  -قسم العامرية اول
 - 9ريمون صلح بولس وشريكه مينا عدلى زكى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  2626ورقم قيد  15780مركز عام عن مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع
الملبس العسكرية ) بجهة محافظة السكندرية العقار الكائن بشارع الواحد الحد العصافرة قبلى من  45رقم
32
 - 10رويدا على مصطفى وشريكها شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 2666ورقم قيد  15809مركز عام عن بيع جميع الخضروات والبقالة الجافة بالتجزئة بجهة محافظة
السكندرية العقار رقم  11ش عين جالوت بجوار محل ابراهيم حافظ للملبس ومحل جزارة عبدالجبار  -القبارى
قسم مينا البصل
 - 11ورثة محمد حسن عبدالحافظ عنهم علي محمد حسن عبدالحافظ شركة رأس مالها  10,000.000قيدت
فى  2022-06-14برقم ايداع  2674ورقم قيد  15811مركز عام عن مخبز بلدي نصف ألي بجهة
محافظة السكندرية برج العرب قرية بهيج شارع  20شارع المستشفي الجديدة بجوار محل اسلم الملح برج
العرب القديمه  -قسم برج العرب
 - 12شركة ابراهيم سعد على حسن وشركاه شركة رأس مالها  40,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  2771ورقم قيد  15878مركز عام عن تشغيل وتشكيل المعادن بجهة محافظة السكندرية
المصنع الكائن بالقطعة رقم  4لوك  3بالمنطقة الصناعية شرق الثانية
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 - 13محمد يوسف على وشريكه مازن فرج حسن شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  2901ورقم قيد  15970مركز عام عن مقاولت وتوريدات عمومية ( فيما
عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ) بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط خلف الدفاع الجوى الكيلو
 31طريق استاد برج العرب العامرية ثانى

فروع الشركات
 - 1محمد جمال علم وشركاه قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  2874ورقم قيد  9873فرعى
عن تعديل النشاط الي  :تصنيع وتخزين وبيع الملح المكبوس والمعالج لغراض صناعية بجهة محافظة
السكندرية افتتاح فرع بالعنوان  :برج العرب الجديدة قطعه  26بلوك  1جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه  -قسم
برج العرب
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محو  -شطب
 - 1علي السيد متولي حفناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  2037قيد فى  2005-01-01برقم ايداع  3وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب وفاه التاجر
 - 2نورهان ابراهيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  11870قيد فى  2021-04-01برقم ايداع 1045
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 3أحمد السيد يسن تكفة تاجر فرد سبق قيده برقم  6407قيد فى  2017-03-16برقم ايداع  247وفى تاريخ
 2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 4كريم على محمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  9572قيد فى  2020-02-25برقم ايداع  492وفى
تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 5سلمة رشيد سلطان قوية  -رشيد للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  14601قيد فى  2022-02-22برقم
ايداع  862وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 6مصطفى محمد رأفت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3696قيد فى  2009-07-01برقم ايداع  583وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 7مني مصباح خضر الفضالي تاجر فرد سبق قيده برقم  6244قيد فى  2016-11-07برقم ايداع 1123
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 8مروة احمد عيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  13958قيد فى  2021-12-23برقم ايداع  3979وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 9سعيد صابر فؤاد ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  15187قيد فى  2022-04-10برقم ايداع 1741
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 10علء ابراهيم محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  9180قيد فى  2019-12-22برقم ايداع
 2183وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 11عبدالرحمن سامح نادى رجب سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  13483قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 3402وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 12ممدوح ثابت حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  8210قيد فى  2019-05-14برقم ايداع 619
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 13محمد فوزي احمد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  10803قيد فى  2020-11-02برقم ايداع 2296
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 14محمد حسن عبدالحافظ ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12927قيد فى  2021-09-07برقم ايداع
 2588وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 15رمضان محمد محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  4849قيد فى  2012-04-26برقم ايداع 272
وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو 1790
 - 16دعاء مصلحى السيد احمد بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  12628قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
 2168وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 17عثمان عثمان محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  11355قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 214
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامحو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 18يسرى محمد صبيح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  14727قيد فى  2022-03-02برقم ايداع 1030
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 19اسامة ممدوح عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10746قيد فى  2020-10-26برقم ايداع
 2224وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بموجب أمرمحو رقم 1795
 - 20خميس فرحات اسرافيل حميده تاجر فرد سبق قيده برقم  15101قيد فى  2022-03-31برقم ايداع
 1619وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 21احمد عبدالرشيد عبدالنظير عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3072قيد فى  2008-07-27برقم ايداع
 439وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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 - 22احمد امام احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  3106قيد فى  2008-08-17برقم ايداع  492وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب وفاة التاجر
 - 23مراد فهمي عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5507قيد فى  2015-04-15برقم ايداع
 269وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 24محمد عبد القوى سعيد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم  3400قيد فى  2009-01-28برقم ايداع
 93وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
 - 25حسام انور محمد علي برده تاجر فرد سبق قيده برقم  8132قيد فى  2019-04-01برقم ايداع 439
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 26طارق طه ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  14285قيد فى  2022-01-30برقم ايداع
 375وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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رأس المال
 - 1مصطفى اسماعيل محمد محمد الشاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  11205قيد فى  2020-12-30برقم ايداع
 2884فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 2احمد على رزق بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  10255قيد فى  2020-08-17برقم ايداع  1517فى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 3احمد محمد حسن هلل ( احمد هلل لتصنيع الملبس الجاهزه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  15651قيد فى
 2021-07-13برقم ايداع  6819فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
50,000.000
 - 4مرعي جمعه صالح مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  1841قيد فى  2004-04-28برقم ايداع 175
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 5عبدالعال محمود محمد صالح عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11137قيد فى  2020-12-22برقم ايداع
 2796فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 6محمود اسماعيل السيد اسماعيل بيومى  -محمود للموبيلت تاجر فرد سبق قيده برقم  10383قيد فى
 2020-09-07برقم ايداع  1699فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
100,000.000
 - 7ايهاب مصطفى جابر السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13927قيد فى  2021-12-21برقم ايداع
 3939فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 8ابتسام احمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  8958قيد فى  2019-10-31برقم ايداع  1810فى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 9عبدالسلم عبدالمولى فضل عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  4981قيد فى  2012-11-08برقم ايداع
 612فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 10محمد ثابت خلف ا علي تاجر فرد سبق قيده برقم  9096قيد فى  2019-12-04برقم ايداع  2050فى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 11يوسف عادل احمد على فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  10971قيد فى  2020-11-30برقم ايداع
 2541فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 12علء الدين لبيع الدوات المنزليه والجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم  13125قيد فى
 2021-09-28برقم ايداع  2858فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
200,000.000
 - 13محمد عبدالعزيز امام عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  13145قيد فى  2021-09-29برقم ايداع
 2885فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 14محمد عبداللطيف محمود عبداللطيف سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  15812قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  2679فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15احمد صلح زكى على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  8787قيد فى  2019-09-23برقم ايداع
 1518فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 16سلمى محمد فاروق الدهشان تاجر فرد سبق قيده برقم  11686قيد فى  2021-03-09برقم ايداع 764
فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17عاصم عبدالعزيز عبدا رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12351قيد فى  2021-06-17برقم ايداع
 1740فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 18صبحية على محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  10414قيد فى  2020-09-15برقم ايداع
 1766فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 19مصطفى صافى عبدرالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  2858قيد فى  2008-02-04برقم ايداع  45فى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1احمد مصطفى ذكى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  11116قيد فى  2020-12-21برقم ايداع
 2770وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  12المطل
على ناصية ش توت عنخ امون  -سموحة بالعقار رقم  40تنظيم طريق محمد على سابقا  -فوزى معاذ حاليا  -قسم
سيدى جابر
 - 2شعبان محمد احمد محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  8343قيد فى  2019-07-01برقم ايداع
 851وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط الى /
مرغم الكيلو  24بجوار فرع كهرباء مرغم  -قسم العامرية
 - 3اسلم احمد شعبان ابراهيم عراقي تاجر فرد سبق قيده برقم  8659قيد فى  2019-09-02برقم ايداع
 1334وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي  :برج العرب
الجديدة  -الحي الثاني المجاورة  3قطعه  - 179قسم برج العرب
 - 4كريم عبدالمحسن عبدالواحد ابراهيم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  13608قيد فى  2021-11-29برقم
ايداع  3602وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /
نجع سيدى بشاره الكينج  -قسم العامرية
 - 5اسلم احمد شعبان ابراهيم عراقي تاجر فرد سبق قيده برقم  8659قيد فى  2019-09-02برقم ايداع
 1334وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى برج العرب
الجديدة  -الحى الثانى المجاورة  3قطعة 179
 - 6عبدالعال محمود محمد صالح عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11137قيد فى  2020-12-22برقم
ايداع  2796وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى ش
عمر بن الخطاب من ش الجمهورية  -قسم العامرية
 - 7ستيفن ميخائيل عبد ا جرجس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6506قيد فى  2017-04-19برقم ايداع
 431وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى طريق
الكافورى الكيلو  11بجوار البنك الهلى بالمبنى التجارى الملحق بمنتجع فيدورا  -قسم العامرية
 - 8عبد القادر عبد الحميد السيد السنهورى تاجر فرد سبق قيده برقم  630قيد فى  1999-05-23برقم ايداع
 116وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي  :القطعه رقم 19
بلوك  9جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه برج العرب الجديدة  -قسم برج العرب
 - 9عبد القادر عبد الحميد السيد السنهورى تاجر فرد سبق قيده برقم  630قيد فى  1999-05-23برقم ايداع
 116وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسي الخر
الي  :قطعه رقم  16بلوك  9جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه  -قسم برج العرب
 - 10عبد القادر عبد الحميد السيد السنهورى تاجر فرد سبق قيده برقم  630قيد فى  2021-07-04برقم ايداع
 1902وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي  :برج العرب
الجديدة القطعه رقم  16بلوك  9جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه  -قسم برج العرب
 - 11دعاء على الدسوقى على تاجر فرد سبق قيده برقم  11052قيد فى  2020-12-13برقم ايداع 2678
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  128ش ملك حفنى
 سيدى بشر بحرى السكة الحديد  -قسم المنتزة - 12هانى عبدالفتاح محمد نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  12773قيد فى  2021-08-19برقم ايداع
 2370وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم  18ش  1متفرع
من ش  14عزبة الفلكى
 - 13هانى عبدالفتاح محمد نصر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  12773قيد فى  2021-08-19برقم ايداع
 2370وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح رئيسى اخر عقار رقم
 18ش  1متفرع من ش  14عزبة الفلكى المنتزة ونشاطه مصنع ملبس وراس ماله مائة الف جنيها  -قسم المنتزة
 - 14محمد فتح ا مستور على تاجر فرد سبق قيده برقم  10570قيد فى  2020-10-01برقم ايداع
 1979وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /ش النادى
تعمير الصحارى  -قرية بهيج  -برج العرب
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 - 15مصطفى صافى عبدرالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  2858قيد فى  2008-02-04برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  /ش جمال
عبدالناصر برج العرب القديم
 - 16شيماء اشرف ابراهيم عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  12236قيد فى  2021-06-06برقم ايداع
 1578وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  2 /ش
الشهيد عبدالمنعم رياض من ش رضوان  -الهانوفيل  -الدخيلة
 - 17علي محمد كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15420قيد فى  2022-05-12برقم ايداع 2107
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي  :شارع  20قرية بهيج برج
العرب ملك امين محمد الطاهر  -قسم برج العرب
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النشاط
 - 1عبدالعزيز معتوق بخاطره عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  15176قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
1715وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مكتب رحلت ( بعد الحصول على
موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى )
 - 2حسين السيد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  15196قيد فى  2022-04-10برقم ايداع 1753وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي  :تجارة حبوب وحاصلت زراعيه
 - 3محمد محمد حسين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  8063قيد فى  2019-03-05برقم ايداع 286
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بيع وصيانة محمول
 - 4احمد مصطفى ذكى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  11116قيد فى  2020-12-21برقم ايداع 2770
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مطعم وكافية
 - 5ابراهيم عبده حسن الصوالحى تاجر فرد سبق قيده برقم  12288قيد فى  2021-06-10برقم ايداع
1657وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /علفة وعطارة قطاعى وبيع
اعلف ومستلزمات انتاج حيوانى وداجنى
 - 6شريف محمد محمد شحاته سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  15570قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
2338وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /مشتل زراعى لبيع الشتلت
الزراعية
 - 7عصام محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14603قيد فى  2022-02-22برقم ايداع 864وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصنيع منظفات
 - 8شعبان محمد احمد محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  8343قيد فى  2019-07-01برقم ايداع
851وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس ( فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية )
 - 9روان سعيد السيد حافظ السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13007قيد فى  2021-09-15برقم ايداع 2698
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /توريد الخشاب والقمشة والخيوط
والخردوات ومستلزمات الملبس الجاهزة
 - 10سمير عبدالباسط عبدالحكيم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  15571قيد فى  2022-05-26برقم ايداع
2339وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى تجارة سيارات
 - 11عبدالسلم عبدالمولى فضل عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  4981قيد فى  2012-11-08برقم ايداع
612وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستيراد والتصدير
 - 12كريم عبدالسلم شافعى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  10901قيد فى  2020-11-17برقم ايداع
2428وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /معرض لتجارة السيارات
 - 13ابراهيم احمد عطية احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10507قيد فى  2020-09-23برقم ايداع 1891
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /بقالة عامة
 - 14هانى متولى احمد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  12633قيد فى  2021-08-04برقم ايداع
2173وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /محل عام لتحضير وتقديم
المشروبات الساخنة والباردة
 - 15محمد عابد على ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  13069قيد فى  2021-09-22برقم ايداع 2783وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /توريد خشب الفحم النباتى
 - 16ريمون منير توفيق ملك تاجر فرد سبق قيده برقم  15074قيد فى  2022-03-29برقم ايداع 1574وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  /تصنيع ملبس جاهزة على نفس العنوان
 - 17مصطفى صافى عبدرالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  2858قيد فى  2008-02-04برقم ايداع 45وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى  /اجهزة ومستلزمات منزلية ( فيما عدا اجهزة
الكمبيوتر ومستلزماته )
 - 18يوسف محمد بسطويسى ابو خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  5727قيد فى  2016-04-17برقم ايداع
287وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط غليات ولوازمها
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الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  11082وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-16برقم ايداع  2,723.000الى  :تعديل السم التجاري الي  /السنوسى للمقاولت العموميه
والتوريدات
 - 2فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15570وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  2,338.000الى  :اضافة السمة التجارية الى  /منشأة الصفوة لبيع الشتلت الزراعية
( منشأة فردية )
 - 3فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  13850وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-13برقم ايداع  3,813.000الى  :اضافة السمة التجارية  /لمسات فوريو
 - 4فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  15294وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-19برقم ايداع  1,899.000الى  :تعديل السمة التجارية الى  /تشينلين chineline -
 - 5فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  10668وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-14برقم ايداع  2,121.000الى  :ضافة السمة التجارية الفهد للمقاولت العموميه
 - 6فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4981وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-08برقم ايداع  612.000الى  :تعدلت الي معرض لؤلؤة كرير لتجارة السيارات
 - 7فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11052وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-13برقم ايداع  2,678.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /حجابك
 - 8فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  11686وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-09برقم ايداع  764.000الى  :اضافة السمة التجارية الى  /دوكير DOCARE -
 - 9فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  12351وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-17برقم ايداع  1,740.000الى  :اضافة السمة التجارية  /ستار لتصنيع الملبس الجاهزة
 - 10فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  2858وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-04برقم ايداع  45.000الى  :تعديل السمة التجارية لتصبح  /مودرن هوم للمستلزمات المنزلية
 - 11فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  4731وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-11برقم ايداع  646.000الى  :تعديل السمة التجارية الي  /أذاكو للمقاولت

الشخاص
 - 1طارق النبوي محمد علي وكيل مفوض المقيد برقم قيد  15381وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-09برقم
ايداع 2044تم التأشير فى تاريخ  2022-05-09بــ يعين وكيل مفوضا
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركة اسلم علي مصطفي وشريكته دعاء محمد السيد شركة سبق قيدها برقم  5597قيدت فى
 2015-10-11برقم ايداع  624وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل بموجب عقد فسخ ثابت
التاريخ تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا
 - 2شركة اسلم علي مصطفي وشريكته دعاء محمد السيد شركة سبق قيدها برقم  5597قيدت فى
 2015-10-11برقم ايداع  624وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم شطب الشركة
وتصفيتها نهائيا بامر محو

رأس المال
 - 1احمد محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  15654قيدت فى  2019-08-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 2الباجوري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4007قيدت فى  2010-02-04برقم ايداع
 2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000

8078

92وفى تاريخ

العناوين
 - 1محمد جمال علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9873قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع 956وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي  :برج العرب الجديدة المنطقة
الصناعيه الرابعه قطعه  12بلوك  - 10قسم برج العرب
 - 2محمد جمال علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9873قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع 956وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان  :برج العرب الجديدة
قطعه  26بلوك  1جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه  -قسم برج العرب
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النشاط
 - 1الباجوري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4007قيدت فى  2010-02-04برقم ايداع  92وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط القيام باصدار شهادات الصلحية لقوارب النقاذ والوناش
وصيانتها بعد معاينتها وكذلك التفتيش والمراجعة عليها وصيانة واصلح معدات السلمة البحرية وصيانة واختبار
اجهزة اليرب ( الستغاثة ) وتوريد المعدات البحرية

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  374 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-01-21برقم ايداع  16الى تعدل الي عادل عبدالباسط حامد بيومي وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2820 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-12-12برقم ايداع  512الى تعدل الي حسين عطيه عبدالعزيز وشريكه بسيوني علي
الراوي
 - 3فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15956 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2879الى احمد ضياء الدين محمد وشركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  15956 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2879الى العروبة للتوريدات العمومية
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الشخاص
 - 1محمود عبدالرحيم السيد ابوالنصر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1395وتم ايداعه بتاريخ
 1993-01-07برقم ايداع  287تم التأشير فى تاريخ  1993-01-07بــ  :محمود عبد الرحيم السيد 1240
سهم أسمي بقيمة  1240000جنيه مصري  -سعيد محمود عبدالرحيم السيد  300سهم أسمي بقيمة 300000
جنيه مصري  -روحيه محمود عبدالرحيم السيد  150سهم أسمي بقيمة  150000جنيه مصري  -محمود
عبدالرحيم السيد وشركاه مصنع مكرونه وادي النيل  200سهم أسمي بقيمة  200000جنيه مصري  -محمود
عبدالرحيم السيد وشركاه مصنع مكرونه بامبينو  110سهم أسمي  110000جنيه مصري
 - 2مصطفى ابراهيم احمد على سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  4276وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-08برقم ايداع  556تم التأشير فى تاريخ  2010-07-08بــ  :تعديل صفة الشريك من موصى
الى متضامن  /////الدارة والتوقيع وادارة الشركة والتعامل باسمها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع
العام والقطاع الخاص بكافة اشكاله وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق شراء وبيع
اصول الشركة والقتراض والرهن وبيع ممتلكات الشركة العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة
للشركاء المتضامنين مجتمعين اما فيما يخص التوقيع على الشيكات باسم الشركة فيكون للشركاء المتضامنين
مجتمعين او منفردين وليحق للشركاء الموصيين التنازل عن حصتهم سواء بالبيع او الرهن او باى شكل من
اشكال التصرفات الناقلة للملكية ال بعد عرضها على الشركاء المتضامنين وفى حالة عدم رغبة الشركاء
المتضامنون فى شراء حصة الشركاء الموصيين يلزم من الشركاء الموصيين الحصول على اقرار بعدم رغبة
الشركاء المتضامنون فى شراء حصتهم بالشركة موقع من الشركاء المتضامنون
 - 3ابراهيم احمد على سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  4276وتم ايداعه بتاريخ 2010-07-08
برقم ايداع  556تم التأشير فى تاريخ  2010-07-08بــ  :تعديل صفة الشريك من متضامن الى موصى
 - 4احمد محمد حسن ابو هلل مدير و شريك المقيد برقم قيد  15654وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-08برقم ايداع  8078تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ  :يعد حق الدارة والتوقيع ليصبح
للشريك المتضامن  /احمد محمد حسن ابوهلل فقط منفردا وله كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة والتعاقد باسم
الشركة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وله حق القتراض والرهن والتعامل مع جميع البنوك
وفتح حسابات باسم الشركة واصدار الشيكات وصرفها وحق السحب واليداع والتسهيلت الئتمانية والعتمادات
المستندية وكافة المعاملت المالية وله الحق فى ان يمسك دفاتر يسجل فيها اليرادات والمصروفات وله حق توكيل
او تفويض الغير فى كل او بعض اختصاصاته
 - 5خالد فتحى محمود على شريك متضامن المقيد برقم قيد  12887وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-02
برقم ايداع  2533تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :تخارج الشريك من الشركة
 - 6يسرى محمد عبد العزيز الهلباوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  12887وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-02برقم ايداع  2533تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :انضام الشريك الى الشركة
 - 7محمد فتحى محمد عمر مسعود مدير و شريك المقيد برقم قيد  12887وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-02برقم ايداع  2533تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :يعدل حق الدارة والتوقيع عن
الشركة ليصبح للشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين والتعامل باسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية
والغير حكومية والقطاع العام والخاص والتعامل مع البنوك كالسحب واليداع التوقيع على الشيكات وصرفها وفتح
وغلق كافة الحسابات البنكية باسم الشركة
 - 8ماجده علي عبداللطيف مهران مدير و شريك المقيد برقم قيد  374وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-21برقم ايداع  16تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :ولها منفردة حق الرهن والقتراض
من البنوك
 - 9ساره عادل عبدالباسط حامد شريك متضامن المقيد برقم قيد  374وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-21برقم ايداع  16تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
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 - 10عادل عبد الباسط حامد بيومي مدير و شريك المقيد برقم قيد  374وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-21برقم ايداع  16تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :وله حق الدارة منفردا او مجتمعا
مع الشريكه  /ماجده علي عبداللطيف او مع الشريك  /نادر عادل عبدالباسط
 - 11محمود عبدالعزيز عبدالحميد ابوالنور شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  2820وتم ايداعه
بتاريخ  2007-12-12برقم ايداع  512تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :تخارج الشريك من
الشركه بموجب التأشير رقم  929في 2009 / 11 / 17
 - 12احمد ضياء الدين محمد فؤاد زكى الصعيدى مدير فرع المقيد برقم قيد  15956وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2879تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 13احمد ضياء الدين محمد فؤاد زكى الصعيدى مدير فرع المقيد برقم قيد  15956وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2879تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 14هانئ محمد عبدالحميد حلمى مدير فرع المقيد برقم قيد  15956وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2879تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 15هانئ محمد عبدالحميد حلمى مدير فرع المقيد برقم قيد  15956وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2879تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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تجديد افراد
3

 - 1علي السيد متولي حفناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  2037 :قيدت فى  2005-01-01برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-31
 - 2أحمد السيد يسن تكفة تاجر فرد سبق قيده برقم  6407 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع 247
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 3رمضان محمود علي يادم جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  6428 :قيدت فى  2017-03-28برقم ايداع
 299وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 4مصطفى محمد رأفت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3696 :قيدت فى  2009-07-01برقم ايداع
 583وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-30
 - 5سمر فؤاد جمعة أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6401 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع 233
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 6سيد محمد سيد عبد الحق تاجر فرد سبق قيده برقم  6619 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 591وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 7أحمد عبده علي السيد مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم  2672 :قيدت فى  2007-05-31برقم ايداع
 232وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 8تعديل السم التجاري الي  :أبو طالب لتجارة السيارات  -أبراهيم خيري جعيفري عبد الرازق ابو طالب تاجر
فرد سبق قيده برقم  7052 :قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع  1175وفى تاريخ  2022-06-06تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 9حميدة عبد الرحمن ابراهيم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  6605 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  568وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 10مني مصباح خضر الفضالي تاجر فرد سبق قيده برقم  6244 :قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 1123وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-06
 - 11منصور محمد عبدالمعطي السمدوني تاجر فرد سبق قيده برقم  2667 :قيدت فى 2007-05-24
برقم ايداع  223وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-23
 - 12سعيد عبد ا حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6346 :قيدت فى  2017-02-05برقم ايداع
 105وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 13ابراهيم بكر سليم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  7027 :قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع
 1147وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 14مهدى عبد الجيد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  611 :قيدت فى  1999-04-26برقم ايداع
 88وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-25
 - 15سعيد عبد الفتاح سالم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4527 :قيدت فى  2011-04-11برقم ايداع
 152وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-10
 - 16النور للمقاولت العمومية  -محمد محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  4703 :قيدت فى
 2011-10-09برقم ايداع  562وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-08
 - 17أحمد صلح حسان فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  6963 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع
 1057وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 18ستيفن ميخائيل عبد ا جرجس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6506 :قيدت فى 2017-04-19
برقم ايداع  431وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 19رمضان محمد محمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  4849 :قيدت فى  2012-04-26برقم ايداع
 272وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 20انتصار الشافعي ابو العطا الشافعي تاجر فرد سبق قيده برقم  2467 :قيدت فى  2006-09-24برقم
ايداع  336وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-23
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 43 of 45

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 21حاتم فهمي أبراهيم العطار تاجر فرد سبق قيده برقم  6655 :قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع
 635وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-06
 - 22سامي عبد ا كريم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم  5210 :قيدت فى  2013-11-26برقم ايداع
 525وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-25
 - 23حسن مستور حميده مصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  6916 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 995وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 24فرحات محمد عبد الكريم مؤمن تاجر فرد سبق قيده برقم  4740 :قيدت فى  2011-12-25برقم
ايداع  676وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 25ثابت لستيراد قطع غيار السيارات  -ثابت علي محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  6789 :قيدت
فى  2017-05-30برقم ايداع  841وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-29
 - 26احمد امام احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  3106 :قيدت فى  2008-08-17برقم ايداع 492
وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-08-16
 - 27محمد الوردانى السيد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6872 :قيدت فى  2017-06-08برقم
ايداع  942وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 28محمد ابراهيم خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2694 :قيدت فى  2007-06-19برقم ايداع
 261وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 29محمد ابراهيم خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  2694 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 314وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 30مصطفى صافى عبدرالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  2858 :قيدت فى  2008-02-04برقم ايداع
 45وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-03
 - 31مراد فهمي عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  5507 :قيدت فى  2015-04-15برقم
ايداع  269وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 32محمد عبد القوى سعيد عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم  3400 :قيدت فى  2009-01-28برقم
ايداع  93وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-27
 - 33امل علء الدين عبد الفتاح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4307 :قيدت فى  2010-08-08برقم
ايداع  616وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-07
 - 34حنان عبدالستار عبدالوهاب ابوالعينين تاجر فرد سبق قيده برقم  4894 :قيدت فى 2012-06-21
برقم ايداع  373وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
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تجديد شركات
 - 1تعدل الي  :الهندسية العامه للمراجل والسخانات الشمسية " ريهام احمد محمد عبدا وشركائها " شركة سبق
قيدها برقم  2126 :قيدت فى  2005-04-10برقم ايداع  176وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2025ص
 - 2ورثة ابراهيم سليم ابراهيم  -سليم ابراهيم سليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4119 :قيدت فى
 2010-04-13برقم ايداع  277وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/04/2025ص
 - 3تعدل الي  :مصنع برج العرب الجديدة للعبوات الصاج والبلستيك  -بيومي رمضان أحمد بيومي وشركاه
شركة سبق قيدها برقم  4550 :قيدت فى  2011-05-05برقم ايداع  220وفى تاريخ  2022-06-12تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2026ص
 - 4تعدل الي  :عصام محمد ابو الوفا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5492 :قيدت فى 2015-03-23
برقم ايداع  209وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/03/2025
12:00:00ص
 - 5تعدل الي حسين عطيه عبدالعزيز وشريكه بسيوني علي الراوي شركة سبق قيدها برقم  2820 :قيدت
فى  2007-12-12برقم ايداع  512وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/12/2022ص
 - 6تعديل اسم الشركة ليصبح بدرية محمد ومنى احمد شركة سبق قيدها برقم  6918 :قيدت فى
 2017-06-15برقم ايداع  1004وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 7وائل عبد النبي باز محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6884 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع
 956وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 8شركة اسلم علي مصطفي وشريكته دعاء محمد السيد شركة سبق قيدها برقم  5597 :قيدت فى
 2015-10-11برقم ايداع  624وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/10/2025ص
 - 9مصطفى ممدوح حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5725 :قيدت فى  2016-04-14برقم ايداع
 280وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/04/2026ص
 - 10ورثة محمد توفيق محمد فتحي المهدي شركة سبق قيدها برقم  6970 :قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع  1076وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/06/2027
12:00:00ص

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

Page 45 of 45

