
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب غرفة السكندرية شهراغسطس سنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - احمد احمد غريانى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8875 

ورقم قيد 38738    رئيسى آخر  عن  بيع قطع غيار ومستلزمات التكاتك, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح 

رئيسى اخر بالعنوان /1 ش عزبه الندلس - ش البحريه امام مركز شباب المنتزه - الراس السوداء - محل - 

وتاريخ نشاطه / 2022/4/28 ونشاطه /  بيع قطع غيار ومستلزمات التكاتك- وسمته التجاريه / افندينا - وراس 

ماله )100000( جنيها

2 - عرفات حزين نورالدين حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8858 ورقم قيد 40497    رئيسى آخر  عن تصنيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة السكندرية وحده رقم 

)503( بالدور الخامس علوى بالعقار رقم )6( مجمع الصناعات الصغيره بشارع المدينه بالبيطاش قبلى - قسم

3 - اشرف احمد رمضان حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8843 

ورقم قيد 67686    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد مواد البناء ) ماعدا توريد العماله (, بجهة محافظة السكندرية 

3 ش عبدالمنعم على - سبورتنج - مكتب - قسم

4 - عابد فرغلى مصطفى حسن عابد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8844 ورقم قيد 67687    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة السكندرية ابيس قريه 8/3 - محل

5 - ايمن عبدالمعبود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8852 

ورقم قيد 67689    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد و ستائر, بجهة محافظة السكندرية 62 ش ابوعرب - ميامى 

- امام معهد الراشدين البتدائى - محل - قسم

6 - حسنى حسن احمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8853 ورقم قيد 67690    محل رئيسى  عن محل تحضير مأكولت ومشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة 

السكندرية 52 ش القبال - محطه السرايا - محل )3(

7 - محمد محمود صبحى ابراهيم شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8854 ورقم قيد 67691    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة السكندرية ك 32 الطريق 

الصحراوى امام قدوره وبجوار مدرسه مرايف - محل - قسم

8 - على ابوالنور نورالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8856 

ورقم قيد 67692    محل رئيسى  عن تجاره وتنظيف لوازم القطان ) عوادم القطان (, بجهة محافظة 

السكندرية عبدالقادر خلف المجزر اللى بجوار مسجد الفتح على الترعه - قسم

9 - محمود جلل احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8863 

ورقم قيد 67693    محل رئيسى  عن تصدير محاصيل زراعيه واعلف جافه وتوريد محاصيل زراعيه واعلف 

جافه للجهات الملزمه باحكام الخصم والضافه فقط, بجهة محافظة السكندرية 137 ش الخديوى - اتحاد ملك 

الخديوى بلزا - قسم

10 - رشا حسن على مرسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8867 ورقم قيد 67694    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 27 عبدالقادر رجب مدخل المول محل )14( بالدور الرضى

11 - سالم عبدالرسول ابراهيم عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8872 ورقم قيد 67695    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع حبون الهواريه - 

مزرعه - برج العرب - قسم

12 - محمود يسرى شاكر علم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8877 

ورقم قيد 67696    محل رئيسى  عن صيانه فلتر مياه, بجهة محافظة السكندرية ش مخزن الزيت بجوار فرن 

تهامى - الهجانه - محل - قسم
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13 - روان عماد صالح صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8882 

ورقم قيد 67697    محل رئيسى  عن ميكب ارتست )كوافير(, بجهة محافظة السكندرية مول لجيتيه - 

البراهيميه - الدور الثانى - وحده رقم 208 - قسم

14 - اسلم مصطفى السيد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8883 ورقم قيد 67698    محل رئيسى  عن بيع الزهور و نباتات الزينه, بجهة محافظة السكندرية مساحه 

بالدور الرضى داخل مول زهران ماركت - سموحه - قسم

15 - محمود رشاد نبيل عبدالسلم عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8884 ورقم قيد 67699    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية 26 ش دينوقراط - الزريطه - 

محل - قسم

16 - محمد مرسى رشاد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8889 ورقم قيد 67700    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة السكندرية ش امين خيرت 

الغندور متفرع من خالدبن الوليد - ميامى - محل

17 - نورهان سعيد احمد عجمى ) عجمى تاك ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 8893 ورقم قيد 67701    محل رئيسى  عن اعمال الوميتال, بجهة محافظة السكندرية ش من ش 

نادى الجمارك جوار كافيتريا السرايا - محل - قسم

18 - نعمات السيد هريدى السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 8896 

ورقم قيد 67702    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة السكندرية 15 ش 

الشيخ الجارحى  ملك/ محمود رجب - محل - قسم

19 - حسام حسن ابراهيم محمود تركى )حسن للتوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 8897 ورقم قيد 67703    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله 

و الملبس العسكريه و اجهزه  الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش متولى ابومصطفى - عزبه 

محسن - محل - قسم

20 - ماجد سور غالى اندراوس سور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 8898 ورقم قيد 67704    محل رئيسى  عن اصلح حوادث السيارات, بجهة محافظة السكندرية ش 

الفادى ابويوسف قبلى - الدور الرضى - محل

21 - فاطمه محمد حسن ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

8900 ورقم قيد 67705    محل رئيسى  عن بقاله جافه و مياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية 24 ش سعد بن 

ابى وقاص ارض الميلدى - سيدى بشر قبلى - الراس السوداء خلف شركه ادفينا - محل - قسم

22 - منى جابر عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8907 

ورقم قيد 67706    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

مسجد ابوبكر الصديق - عبدالقادر قبلى السكه الحديد الرضى - مكتب

23 - محمد محمد عبدالحميد محمد سبع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8909 ورقم قيد 67707    محل رئيسى  عن مكتب بيع و توريد ادوات منزليه و تجهيز عرائس و جميع 

مستلزمات العرائس, بجهة محافظة السكندرية ش 5 ارض المفتى الجديده - السيوف - الول علوى - شقه - قسم

24 - احمد محمد محمد الجعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8912 

ورقم قيد 67708    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

27 ش النصر - الول علوى - شقه رقم 2 - قسم

25 - عمرو يسرى مصطفى حسن علم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8916 ورقم قيد 67709    محل رئيسى  عن تأجير ترابيزات تنس طاوله, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر 

بمنطقه السوق التجارى خلف مول زهران - سموحه - الول علوى - محل )70 الف( - قسم
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26 - احمد محمد عبدالمنعم عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8918 ورقم قيد 67710    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية 106 ش البكباشى العيسوى 

- ميامى - محل - قسم

27 - محمود عبدالسلم محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8922 ورقم قيد 67711    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية 8 ش عبدالعال حلمى - 

محل

28 - ابراهيم محمد احمد كمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8925 ورقم قيد 67712    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و 

الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية مساكن جنوب المتراس بلوك )4( مدخل )2( - الورديان - شقه - 

قسم

29 - ابراهيم محمد عبدالسلم عبدالسلم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 8926 ورقم قيد 67713    محل رئيسى  عن تقديم وتحضير المشروبات الساخنه والبارده والمأكولت 

الجاهزه, بجهة محافظة السكندرية 42 تنظيم ش سوتر - الزريطه - الميزانين - قسم

30 - ابتسام شبل على محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8929 

ورقم قيد 67714    محل رئيسى  عن توريد و تركيب قطع غيار المحركات الكهربائيه و صيانتها و لف المواتير 

الكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية محل بشارع عمار بن ياسر من ش السلم - الهانوفيل - خلف مدرسه السراء 

الخاصه - قسم

31 - اسماعيل صابر اسماعيل احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8930 ورقم قيد 67715    محل رئيسى  عن مطعم بيع سندوتشات )تيك اواى(, بجهة محافظة السكندرية 26 

ش المفتش و ناصيه ابن حمدين - برج ريماس )2( الحضره القبليه - محل بالدور الرضى يسار المداخل - قسم

32 - عمرو جمال احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8931 

ورقم قيد 67716    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة السكندرية 3 ش محمد رشيد - محل

33 - ناديه فتحى محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8932 ورقم قيد 67717    محل رئيسى  عن مكتب توريدات صناعيه, بجهة محافظة السكندرية 10ش الطيبى 

من ش ام السلطان - الورديان - الخامس علوى - شقه - قسم

34 - مصطفى جابر على سعد محمد ) مصطفى ام .m ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 8936 ورقم قيد 67718    محل رئيسى  عن تشطيبات معماريه داخليه وخارجيه, 

بجهة محافظة السكندرية ش ابن سعيد - فلمنج - محل

35 - رمضان محمد رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8937 ورقم قيد 67719    محل رئيسى  عن تجاره موتوسيكلت وتروسيكلت, بجهة محافظة السكندرية 1 ش 

نمره 10 عزبه محسن - العوايد - قسم

36 - خالد شحاته عطيه عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8939 

ورقم قيد 67720    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة السكندرية 27 ش احمد عرابى - ابوقير- قسم

37 - ناصر محمد ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8940 

ورقم قيد 67721    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه رجالى جمله ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة السكندرية 72 ش بن قلوون - الول علوى - شقه - قسم
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38 - السيد مصطفى ابراهيم محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8941 ورقم قيد 67722    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية مشروع ناصر ك 59 

مدخل قريه بنجر السكر خلف بنزينه التعاون - مزرعه دواجن - قسم

39 - كيرلس عصام فرج جيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8942 

ورقم قيد 67723    محل رئيسى  عن اداره معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة السكندرية 29 ش جمال 

عبدالناصر برج الشهداء القديسين فيكتوريا - الدور الثالث - شقه رقم )1(

40 - احمد ابراهيم زغلول حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8943 

ورقم قيد 67724    محل رئيسى  عن محل مفروشات, بجهة محافظة السكندرية سفارى مول - قطعه )3( بلوك 

)11( المحور المركزى - برج العرب الجديده - الرضى - محل )3( -

41 - سعد السيد سعد عبدالعزيز على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8944 ورقم قيد 67725    محل رئيسى  عن بيع سندوتشات كبده وسجق, بجهة محافظة السكندرية 7 ش 

المشير احمد بدوى - الرضى - محل 1 - قسم

42 - احمد محمد سليمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8945 

ورقم قيد 67726    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية خلف 84 ش من ش 

العشرين ارض حجر

43 - محمد منصور عبدالعزيز على نصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 8949 ورقم قيد 67727    محل رئيسى  عن اعداد وتحضير ماكولت ومشروبات مغلفه, بجهة محافظة 

السكندرية 12هـ ش ادمون فرمون- سموحه- قسم سيدى جابر-

44 - محمود حسين حسين على حازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8950 ورقم قيد 67728    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه ( واحذيه رجالى, بجهة 

محافظة السكندرية محل رقم 6 بالعقار رقم 92 ش محرم بك - قسم

45 - احمد الحسانين عبدالخالق حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8951 ورقم قيد 67729    محل رئيسى  عن تصدير و توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 120 ش جمال عبدالناصر - سيدى بشر 

بحرى - الثانى علوى - شقه يسار السلم الصاعد - قسم

46 - منى حنفى محمود عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8953 ورقم قيد 67730    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية مدينه الطباء ابوسرحه 

- احمد ابوسليمان - الول - محل

47 - محمد متولى وهبه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8954 

ورقم قيد 67731    محل رئيسى  عن توريد لحوم, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع البستى - الدور السابع - 

شقه 701 - قسم

48 - صباح محمد احمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 8955 

ورقم قيد 67732    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 

ك17.5 ش هيبه سعيد امام مسجد ادم مباشره - ابويوسف - طريق اسكندريه مطروح - الرضى - محل - قسم

49 - خالد محمود سامى فؤاد جميعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

8960 ورقم قيد 67733    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى وهدايا, بجهة محافظة السكندرية مول سان 

ستيفانو - الرضى - محل - )g 15 ,1 ( - قسم

50 - رضا عبداللطيف عوض عبدالونيس الشهب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 8961 ورقم قيد 67734    محل رئيسى  عن حلوانى, بجهة محافظة السكندرية ش ريديمبكس -ابو 

يوسف- محل1و2- قسم الدخيله-
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51 - علءالدين على حسن الحامدى )الحامدى للبقاله الجافه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 8962 ورقم قيد 67735    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 

)1( ش 30 تقاطع 20 عرامه - قسم

52 - شعبان عبدالغفار ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8971 

ورقم قيد 67736    محل رئيسى  عن اصلح كاوتش, بجهة محافظة السكندرية 1 ناصيه ش 15 عزبه سكينه 

القديمه والمطل على ش جميله بو حريد - محل - قسم

53 - حنا مرزوق حنا سيحه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8973 ورقم 

قيد 67737    محل رئيسى  عن تصليح دراجات, بجهة محافظة السكندرية ش عمرو بن العاص من الفردى 

خلف الهانوفيل - محل

54 - محمد محمد عبدربه ناصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8975 

ورقم قيد 67738    محل رئيسى  عن طباعه و دعايه و اعلن و توريدات عامه فى مجال كمبيوتر و احبار و 

ادوات كتابيه - لوازم ورش - ادوات نظافه/ فيما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اصدار الصحف و 

المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 

8818/929 بتاريخ 2022/02/25(, بجهة محافظة السكندرية )ب( ش مصطفى كامل - عمارات جولدن سيتى 

- السيوف - محل )40( - قسم

55 - شفيعه محمود توفيق مختار الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8979 ورقم قيد 67739    محل رئيسى  عن تجاره اليكترونيه )بيع مشغولت يدويه و حلى( فيما عدا المن و 

الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 2287/3012 بتاريخ 

2022/05/18(, بجهة محافظة السكندرية 5 ش محمد شوقى - زيزينيا - معرض - قسم

56 - محمد رفاعى منسى عويد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8983 

ورقم قيد 67741    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات ديكور ) ماعدا توريد العماله (, بجهة محافظة السكندرية 

30 ش 218 نجع العرب - شقه - قسم

57 - حماده سالم سعيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8985 ورقم 

قيد 67742    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى امام مسجد 

محمد موسى - الهانوفيل

58 - ريمون ممتاز شفيق توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8989 

ورقم قيد 67743    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه )ما عدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة 

محافظة السكندرية 28 ش فاطمه الزهراء متفرع من ش 9 البحريه فرعون - الراس السوداء - الرضى - شقه - 

قسم

59 - ياسر حسن طلب محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8993 

ورقم قيد 67744    محل رئيسى  عن ورشه ملبس ذات الزينه باستثناء الفراء)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 26 شارع 30 من شارع 30 من شارع النبوى المهندس-المندره قبلى-الرضى-محل-قسم 

المنتزه

60 - احمد محمود عبدالغنى مسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8994 ورقم قيد 67745    محل رئيسى  عن بيع ساندويتشات سى فود, بجهة محافظة السكندرية ش وادى 

الملوك ابراج اسكندريه )1( السيوف شماعه- محل

61 - احمد سميرعبدالمالك على تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 8997 

ورقم قيد 67746    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة السكندرية 15 ش جمال عبدالناصر- فيكتوريا 

ملك / على سعيد - محل
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62 - بيشوى فرح صدقى يسا جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

8998 ورقم قيد 67747    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 72 طريق اسكندريه مطروح 

الدخيله بعد فتح ا - محل - قسم

63 - محمد منعم محمد ابراهيم )منعم للنقل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 8999 ورقم قيد 67748    محل رئيسى  عن مكتب نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية مساكن شمال المتراس بلوك 13 مدخل )3( شقه 

23 - الورديان - قسم

64 - محمد هشام فتوح محمد النعمانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9012 ورقم قيد 67749    محل رئيسى  عن تصوير فيديو ) فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 4005 / 3109 بتاريخ 19 / 6 / 

2022, بجهة محافظة السكندرية 64 ش 4 المحروسه الجديده - قسم

65 - ناصر محمد حسين محمد رضوان ) رضوان للمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9013 ورقم قيد 67750    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية )2( تنظيم وكاله الليمون) وكاله الخضار - الثامن - مكتب

66 - محمد عزالدين طه رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9017 ورقم قيد 67751    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 6 ش بطل السلم 

الرابعه الناصريه مخل ) 1 ( مكتب - قسم

67 - محمد توفيق عبدالنعيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9020 

ورقم قيد 67752    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية ش مدرسه 

ابويوسف الخاصه بجوار صيدليه د / شيماء - محل رقم 6 - قسم

68 - محمد زكريا عبدالعزيز عبدالمعطى فضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 9021 ورقم قيد 67753    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 25 ش النصر - المواسير سابقا - شقه

69 - ابراهيم رجب ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9024 ورقم قيد 67754    محل رئيسى  عن مكتب تجاره تكييف, بجهة محافظة السكندرية 25ش45عصافره 

بحرى- شقه- قسم المنتزه-

70 - الفت محمد عبدالفتاح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9025 ورقم قيد 67755    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع بويات سيارات, بجهة محافظة السكندرية السيوف 

ش من ش اديب معقد امام صيدليه د/ عطيه شقه بالدور الرضى - قسم

71 - عبدالراضى حمدان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9027 ورقم قيد 67756    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد السعد - عزبه اسكوت - محل - قسم

72 - محمد محمود حنفى محمود حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9029 ورقم قيد 67757    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع المياه المعدنيه, بجهة محافظة السكندرية عزبه 

العرب امام مصنع الجبس - قسم

73 - محمد جهاد امين محمد بركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

9032 ورقم قيد 67758    محل رئيسى  عن اكسسوارات و هدايا, بجهة محافظة السكندرية مول سان استيفانو 

- الدور الرضى - محل - قسم
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74 - حلوه محمد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 9040 

ورقم قيد 67760    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 45 خلف مستشفى المل بوابه 8 - البيطاش - مصنع - قسم

75 - وائل عبدالبر اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9039 ورقم قيد 54921    رئيسى آخر  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله - الملبس 

العسكريه - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان / ش 30 

الجديد مع ش النبوى المهندس - مشروع فلوريدا كومباوند - محل رقم )2( بالدور الرضى - ونشاطه / مقاولت 

عموميه  وتوريدات - والسمه التجاريه / الرحمه - وراس ماله )100000( جنيها

76 - رامى شريف محمود محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9036 ورقم قيد 67759    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (وصيانه المعدات 

الميكانيكيه الثابته, بجهة محافظة السكندرية 1 مكرر تنظيم محور المحموديه بجوار كوبرى 14 مايو - الثالث 

علوى - شقه - قسم

77 - حسين عزت عبدالفتاح ابو خشيم )ابو خشيم للرحلت( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 9041 ورقم قيد 67761    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية عزبه نصر الدين 

طريق ال 500 - العوايد - شقه - قسم

78 - امنيه ابراهيم محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9045 ورقم قيد 67762    محل رئيسى  عن بيع شنط, بجهة محافظة السكندرية 218 ش عبدالسلم عارف 

لوران - محل رقم )2 يسار المدخل (

79 - كريم عمادالدين محمد ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9054 ورقم قيد 67763    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة السكندرية 15 ش قصر راس التين - 

دور ميزان - قسم

80 - اسماء محمد السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9057 

ورقم قيد 67764    محل رئيسى  عن مكتب للخدمات اللوجيستيه, بجهة محافظة السكندرية 65 ش الشيخ يوسف 

- الورديان - شقه

81 - زياد سعد عامر عبدالوهاب زنباع ) مشويات زنباع ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 9059 ورقم قيد 67765    محل رئيسى  عن مشويات, بجهة محافظة السكندرية 

18-19 من امام السينما حتى كارفور الدور الرضى - مول جرين بلزا

82 - احمد محمد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9062 

ورقم قيد 67766    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 7 ش المحموديه من ش فجر السلم الضحره - شقه 

بالدور الرضى

83 - بول سامى اسحاق حنا سرجيوس)بول سامى لتوريد مستلزمات البناء( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9064 ورقم قيد 67767    محل رئيسى  عن توريد 

مستلزمات البناء, بجهة محافظة السكندرية 27 ش مدرسه الشيماء - العصافره قبلى - الثانى علوى - شقه - قسم

84 - موسى مدحت موسى عبدالعظيم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 9072 ورقم قيد 67768    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع نجاره, بجهة محافظة السكندرية العماروه 

الكبرى من ش جامع العمراوى اول ش يمين - ورشه - قسم

85 - بيشوى رفعت فرج فلتس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9073 

ورقم قيد 67769    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة 

السكندرية 642 طريق الجيش ابراج امون بجوار كافيتريا شيرى 2 - محل - قسم
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86 - اسراء محمد احمد محمد غزال )اسراء غزال( تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 9074 ورقم قيد 67770    محل رئيسى  عن مركز تجميل بيوتى سنتر, بجهة 

محافظة السكندرية اول ش الربعين برج الفريده بيانكى - البيطاش - قسم

87 - ايمن احمد عادلى محمد - عادلى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 9077 ورقم قيد 67771    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ابيس 

السابعه الرئيسيه - محل - قسم

88 - جميل محمد طليبه محمد )جميل طليبه لتجاره الخرده( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 9079 ورقم قيد 67772    محل رئيسى  عن محل خرده, بجهة محافظة السكندرية 

الجزيره الخضراء من ش 45 سيدى بشر قبلى - عماره الحاج محمد طليبه - الرضى - محل )2( - قسم

89 - محمد امين محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9081 

ورقم قيد 67773    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش عين شمس - البيطاش - 

العجمى - الدور الرضى - محل رقم 4 - قسم

90 - مريان عادل سليمان عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 9086 

ورقم قيد 67774    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

16 ش دهان - كامب شيزار - محل - قسم

91 - نسمه عبدالباسط احمد محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9087 ورقم قيد 67775    محل رئيسى  عن عموم التجاره و التوزيع فى مجال ادوات النظافه )ماعد العماله(, 

بجهة محافظة السكندرية برج المحروسه من ش السنترال العمومى المعموره البلد بجوار مستشفى المحجوب 

التخصصى - شقه - قسم

92 - ادهم  طارق محمد عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

9089 ورقم قيد 67776    محل رئيسى  عن بلى ستيشن )فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه(موافقه امنيه رقم 3105/4118 لسنه 2022, بجهة محافظة السكندرية 93 مساكن ضباط 

مصطفى كامل-محل-قسم سيدى جابر

93 - على حسين على سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9111 ورقم قيد 53044    رئيسى آخر  عن  بيع لحوم مجمده ومجهزه ومنتجات الفراخ, بجهة محافظة 

السكندرية رقم 21 صفيحه ش 23 سرهنك لوران - برج لؤلؤه لوران - قسم

94 - محمد عزت محمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9102 ورقم قيد 67778    محل رئيسى  عن بيع شنط واحذيه, بجهة محافظة السكندرية ش مخزن الزيت - امام 

مسجد البسيونى - محل - قسم

95 - مؤمن محمد حامد حسن الحوفى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9103 ورقم قيد 67779    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية 764 ش بلل بن رباح من ش اسكندر ابراهيم - ميامى - الرضى - 

الوحده رقم )1( - قسم

96 - محمد سعدالدين السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9116 ورقم قيد 67780    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 14 ش حسين قبضايا - 

البيطاش - العجمى - محل - قسم

97 - احمد عزت شوقى عبدالسلم  - عزت للحدايد والبويات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 9118 ورقم قيد 67781    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة 

السكندرية 18 ش 1 متفرع من ش النصر ناصيه ش الهيلتون - قسم
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98 - كريم حلمى احمد حسين جاد )كريم لتجاره الخشاب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 9119 ورقم قيد 67782    محل رئيسى  عن تجاره الخشاب و الموبليا, بجهة 

محافظة السكندرية ابويوسف ش الرحمه امام مسجد الرحمه - محل - قسم

99 - باسم محمد محمود السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9123 ورقم قيد 67783    محل رئيسى  عن توريد قطاعات معدنيه, بجهة محافظة السكندرية 67 تقسيم 

الزراعيين ش شاطئ السلم - ابويوسف - الرضى - شقه - قسم

100 - احمد محمود صابر عبدالمعز ) المعز لصناعه الكرتون ومواد التعبئه والتغليف والستيراد والتصدير ( 

تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9126 ورقم قيد 67784    محل 

رئيسى  عن مصنع كرتون مضلع ومواد تعبئه وتغليف واستيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 1 طريق حوض 13 - الطابيه - محل - قسم

101 - اسلم محمد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9127 

ورقم قيد 67785    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها( و مستحضرات 

تجميل, بجهة محافظة السكندرية 7 ش اليعقوبى - محل - قسم

102 - اسلم محمد محمد عطيه موسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9129 ورقم قيد 67786    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية ش باب السلم من ش 

الحديد و الصلب - ابويوسف الكيلو 18 طريق اسكندريه مطروح - محل رقم )1( بجوار مدخل العقار - قسم

103 - مهاب حسن محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9131 

ورقم قيد 67787    محل رئيسى  عن مكتب تصميمات هندسيه, بجهة محافظة السكندرية 418 ش الجيش - 

الميزانين - قسم

104 - شريف احمد مصطفى محمد الفحام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 9133 ورقم قيد 67788    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية الزراعيين ك 21 

برج مون ليت 2 ناصيه ش 10 الزراع أ - السادس - شقه 603 - قسم

105 - بسيونى احمد بسيونى خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9135 ورقم قيد 67789    محل رئيسى  عن تصدير و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله 

و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 12 ش نوبار باشا خلف الحقانيه - شقه - قسم

106 - سمير عبدالعظيم عبدالغفار تاج الدين )تاج الدين للتصدير( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 9138 ورقم قيد 67790    محل رئيسى  عن مكتب تصدير و توريدات عموميه )ما 

عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 11 مكرر ش 

العبور - العصافره قبلى - شقه - قسم

107 - نعيمه محمد سيد يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9142 ورقم قيد 67792    محل رئيسى  عن تحضير وبيع الماكولت  والمشروبات الساخنه والبارده, بجهة 

محافظة السكندرية 19 ش يوسف شهدى وابراهيم كامل بجوار طابيه سيدى بشر - محل رقم 18 - قسم

108 - بيتر رسمى عطيه شنوده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9147 

ورقم قيد 67793    محل رئيسى  عن بازار ) سجائر وحلويات (, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش 26 مع 

ش 16 - الصلح الفلكى - ثانى محل - قسم

109 - محمد رافت محمد اسماعيل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 9150 ورقم قيد 67794    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية ش الحسان متفرع 

من ش الزهور - الحضره الجديده - محل بالدور الول علوى يسار الصاعد - قسم

Page 10 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

110 - اسلم ابراهيم محمد فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9151 

ورقم قيد 67795    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه6(, 

بجهة محافظة السكندرية ش ابوالصافى - عزبه القلعه - شقه - قسم

111 - سمير عبدالحميد محمد ابوالعنين السعدنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 9152 ورقم قيد 67796    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل و اكسسوار, بجهة محافظة 

السكندرية 57 ش مسجد التائبين من ش ملك حفنى ش 597 - سيدى بشر قبلى - محل رقم )1( بالدور الرضى 

شمال مدخل العقار - قسم

112 - ابانوب عطيه نعيم معوض عبيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9153 ورقم قيد 67797    محل رئيسى  عن بيع محمصات وبيره فى عبوات مغلقه, بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 1 ش 16 - الملك عزبه الفلكى - بجوار العنتبلى - ملك عطيه نعيم - محل - قسم

113 - احمد محمود على على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9154 

ورقم قيد 67798    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

176 ش خالد بن الوليد - ميامى - محل - قسم

114 - نرمين احمد محمود حمادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9156 ورقم قيد 67799    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية ك 55 نجع ابوراضى - 

قسم

115 - علء عبدالناصر شحاته مهران تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9157 ورقم قيد 67800    محل رئيسى  عن معرض احذيه, بجهة محافظة السكندرية ش الرحاب تقاطع ش 16 

- المعموره البلد - محل - قسم

116 - محمود على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 9164 

ورقم قيد 67801    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة السكندرية ش العبد ش الجمعيه 

الستهلكيه المعموه البلد بحرى السكه الحديد - محل - قسم

117 - اسامه محمد عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9169 ورقم قيد 67803    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 2 ش مسجد الرحمن - عزبه الشامى - محل - قسم

118 - ناصر فاروق السيد محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9175 ورقم قيد 67804    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 71ش احمد تيسير- اتحاد ملك الصدقاء خلف ش رقم688عصافره بحرى- محل- قسم المنتزه-

119 - عبده على احمد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9180 ورقم قيد 67805    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية محل بشارع الفرن من ش ابوالشوارب 

الهانوفيل خلف البنك الهلى المصرى - محل - قسم

120 - ايهاب محمد عبدالفتاح حرفوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9182 ورقم قيد 67806    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل وصيانه المنشات الرياضيه, بجهة محافظة 

السكندرية 9ش الخلص ابوسليمان- شقه- قسم الرمل-

121 - حازم حمدى حسن محمد مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

9184 ورقم قيد 67807    محل رئيسى  عن مركز غسيل وصيانه سيارات, بجهة محافظة السكندرية الطريق 

الدائرى مطلع كوبرى ابيس بجوار مدرسه الحريه - ارضى - قسم
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122 - سهير عطيه ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9220 

ورقم قيد 51646    رئيسى آخر  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع حبون بجوار المسجد - 

العامريه ثانى - قسم

123 - كريم احمد عبدالفتاح محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9191 ورقم قيد 67808    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش عمر بن الخطاب - البكاتوشى - الرضى - محل - قسم

124 - مديحه على محمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9193 ورقم قيد 67809    محل رئيسى  عن بقاله جافه وتعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 7 شارع 

علي بن ابى طالب-محل-قسم الرمل

125 - على عبدالرازق طغيان عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9194 ورقم قيد 67810    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 35 شارع عبدالقادر رجب - 

رشدى - برج السماعيليه - محل - قسم

126 - تريزه محروس عبده عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9207 

ورقم قيد 67812    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر قبلى السكه الحديد بشارع 

المدارس - محل - قسم

127 - رشا فؤاد متولى شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9208 

ورقم قيد 67813    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية ش خالد بن الوليد من ش الروضه 

الخضراء امام جمعتى ابو يوسف - الرضى - محل يسار المدخل - قسم

128 - احمد فتحى عبد الله مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9209 ورقم قيد 67814    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة السكندرية 29 ش محمد بك 

الصيرفى من ش العيسوى - سيدى بشر بحرى )سابقا 34 ا( - محل - قسم

129 - حذيفه طه محى الدين على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9210 ورقم قيد 67815    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات مكتبيه )ماعدا تصوير المستندات واعمال 

الطباعه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 19 ش مسجد نورالسلم البيطاش - العجمى - اول - 

شقه - قسم

130 - احمد محمد السيد احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9211 ورقم قيد 67816    محل رئيسى  عن بيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

398 طريق الحريه - مصطفى كامل - محل - قسم

131 - غاده احمد عبدالمجيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9214 ورقم قيد 67817    محل رئيسى  عن مركز تجميل عنايه شعر و بشره )دون اجراء العمليات الجراحيه(, 

بجهة محافظة السكندرية 4 ش رشدى باشا - سوق رشدى - قسم

132 - جوزفين زكى حبيب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9216 ورقم قيد 67818    محل رئيسى  عن صالون حلقه ) رجالى وحريمى (, بجهة محافظة السكندرية 41 

ش عبدالعزيز فهمى - ستانلى - محل - قسم

133 - محمد متولى عثمان دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9224 ورقم قيد 67820    محل رئيسى  عن بيع خراطيم و قطع غيار مستلزمات الهيدروليك و توريدات عامه )

ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية محل 

بالبوابه )8( امام صيدليه فضه - محل - قسم
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134 - احمد ابراهيم احمد فرج ) احمد ابراهيم للعطاره ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 9229 ورقم قيد 67821    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة السكندرية 2 

ش السوق من ش اليمان الفلكى - محل - قسم

135 - ايهاب مصطفى محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9231 ورقم قيد 67822    محل رئيسى  عن تاجير سيارات رحلت بسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية عمارات بنك السكان 

والتعمير ش حسن كامل متفرع من طريق الجيش - محل بالدور الول علوى - قسم

136 - اسلم محمود عبدا حسن المصرى )المصرى للبلط اللى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 9234 ورقم قيد 67823    محل رئيسى  عن توريدات بلط الى )ما عدا توريد 

العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 12 اول طريق جمال 

عبدالناصر - فيكتوريا - الثالث - مكتب - قسم

137 - رامى عادل فتحى ضيف جرس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

9237 ورقم قيد 67824    محل رئيسى  عن بيع رخام و جرانيت, بجهة محافظة السكندرية ش 8 امام ش 

فرعون الرئيسى -ارض فرعون الراس السوداء - محل - قسم

138 - شاكر عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر القلفاط )القلفاط للتوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 08-08-2022 برقم ايداع 9239 ورقم قيد 67825    محل رئيسى  عن توريدات و خرده )ماعدا الكمبيوتر 

و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش صلح الدين - ابيس القريه 

العاشره - قسم

139 - عبدالوكيل سليم عبدالوكيل رحيم عيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 9243 ورقم قيد 67826    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية ش عماره الدكتور محمد 

شلبى امام نقابه المحامين - محل - قسم

140 - احمد محمد ابواليزيد رزق - ابواليزيد للزيوت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 9246 ورقم قيد 67827    محل رئيسى  عن بيع وتغير زيوت السيارات, بجهة 

محافظة السكندرية اخر كوبرى العوايد امام محطه الكهرباء العوايد - الرضى - محل 3 - قسم

141 - اسماء على محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 9253 

ورقم قيد 67828    محل رئيسى  عن توزيع منتجات شركه لورد, بجهة محافظة السكندرية ك20 طريق 

اسكندريه مطروح ش شركه مصر للمعدات

142 - ايمن محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9262 

ورقم قيد 67830    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع ابوصيام بنجر السكر مدخل 

خالد بن الوليد - قسم

143 - ماهر السيد محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9265 

ورقم قيد 67831    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة السكندرية بشاير الخير 3 بلوك 66 - 

القبارى - محل )1( - قسم

144 - حمدى جمعه عبد الجليل عبد المولى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9266 ورقم قيد 67832    محل رئيسى  عن مكتبه)ما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة السكندرية 

الهانوفيل خلف السنترال بجوار مسجد العوامى من خير ا-قسم الدخيله

145 - طارق احمد على السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9267 ورقم قيد 67833    محل رئيسى  عن منظفات, بجهة محافظة السكندرية 37 ش مسجد علم تقاطع نهايه 

سعد زغلول امام سوبر ماركت حكايه البيطاش - محل - قسم
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146 - مريم السيد خالد محمد عبدا احمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 9268 ورقم قيد 67834    محل رئيسى  عن مكتب خدمات تطهير و تبخير )ماعدا توريد العماله(, 

بجهة محافظة السكندرية 25 ش 40 السيوف بحرى - مكتب - قسم

147 - رحاب احمد كمال احمد ابوالسعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9272 ورقم قيد 67835    محل رئيسى  عن توريدات ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 38 ش خليل الخياط ملك / تامر محمد محمود - شقه بالدور الرضى - قسم

148 - منار السيد مصطفى السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9283 ورقم قيد 67836    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات ساخنه و بارده, بجهة محافظة السكندرية 12 

شارع المحاسبه - متفرع من شارع وينجت - محل - قسم

149 - محمد عبدا احمد ابوضيف عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9289 ورقم قيد 67838    محل رئيسى  عن توريدات عامه للجهات الملزمه فقط ) ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 8 ش المام مالك من ش احمد عبدالوهاب 

- شقه بالدور الرضى - قسم

150 - سعديه صبرى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9290 

ورقم قيد 67839    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )دون الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 14 ش 

رشيد رضا القبارى - محل بالدور الرضى - قسم

151 - فاطمه ابراهيم ابراهيم الجلكسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9296 ورقم قيد 67841    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 24 ش مسجد الفحام - 

محل - قسم

152 - راشد السيد خميس عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9298 ورقم قيد 67842    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 3 ش القبال - ابوقير - 

ورشه - قسم

153 - يحى دامى سعد زايد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9301 ورقم 

قيد 67843    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية طريق برج العرب الجديد بحرى بجوار 

الفرعونيه للرخام والجرانيت اول يمين -

154 - محمود حسن محمود فرغلى عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9304 ورقم قيد 67844    محل رئيسى  عن وشه الوميتال, بجهة محافظة السكندرية ش14من ش14

الصلح عزبه الفلكى اتجاه ش16الصلح- محل)1(يمين المدخل- قسم المنتزه-

155 - تهانى ابراهيم السيد محمد الشهاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 9310 ورقم قيد 67845    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية محل أ و ب عماره رقم1 

مساكن الضباط بشارع العاشر من رمضان- قسم المنتزه-

156 - احمد السيد محمد عزوز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 9311 

ورقم قيد 67846    محل رئيسى  عن جزاره بلدى, بجهة محافظة السكندرية ش عبدا عبد العزيز ناصيه ش 

الزهراء امام جمعيه ابناء سوهاج - عصافره قبلى - محل - قسم

157 - عمر عبدالستار سلمه محمد عبدا ) صالون عمر ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 9313 ورقم قيد 67847    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة 

السكندرية المعموره البلد بحرى خلف المسجد الغربى ش مسجد التوحيد حاليا - محل يمين مدخل العماره- قسم

158 - مروان ظريف محمد رجب شعيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

9314 ورقم قيد 67848    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 170 /172 /174/ 

176 طريق الحريه - محل- قسم
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159 - محمد السيد السيد خاطر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9327 

ورقم قيد 67850    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية قريه احمد عرابى بجوار مسجد ا 

الكريم ملك سيد احمد السيد - محل - قسم

160 - محمود حسنى محمد قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9333 ورقم قيد 67851    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 18 ش )5( الزوايده 

العمومى - الول - شقه - قسم

161 - محمود احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9338 ورقم قيد 67852    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة 

السكندرية 59 ش 22 متفرع من ش جمال عبدالناصر سيدى بشر بحرى - دور اول علوى - غرفه - قسم

162 - محمود ياقوت بلل بخيت )ياقوت للدوات الكهربائيه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 9339 ورقم قيد 67853    محل رئيسى  عن بيع و توريد الدوات الكهربائيه و 

الناره الحديثه, بجهة محافظة السكندرية ش نمره )9( العمومي عزبه محسن نمره 9 - محل - قسم

163 - ابراهيم محمد السعيد على نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9340 ورقم قيد 67854    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية 82 

ش السكندرانى - قسم

164 - محمد صلح ابراهيم مرسى عياد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9341 ورقم قيد 67855    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة السكندرية 53ش قصر راس 

التين- محل- قسم الجمرك-

165 - منار شكرى عبدالمنعم امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9345 ورقم قيد 67856    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش الشهيد حنفى البيض امام مسجد بدر - 

عصافره بحرى - شقه بالدور الثالث - قسم

166 - السيد محمد السيد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9347 ورقم قيد 67857    محل رئيسى  عن بوفيه لتقديم المشروبات الساخنه و البارده و الماكولت, بجهة 

محافظة السكندرية محل 41 بلوك 3 بشاير الخير 2 غيط العنب - قسم

167 - مها ابراهيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9349 

ورقم قيد 67858    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 3 أ شارع محمود 

العيسوى - ميامى - محل باللحق يمين المدخل - قسم

168 - احمد محمد جابر اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9351 ورقم قيد 67860    محل رئيسى  عن مقاولت وخدمات بيئيه)اعمال نظافه فقط دون العماله(, بجهة 

محافظة السكندرية ش جمعه مفتاح- ابويوسف- الهانوفيل- غرفه من شقه ارضى- قسم الدخيله-

169 - مينا اديب شوقى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 9353 

ورقم قيد 67861    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 2 ش اسكوت القدس ملك / 

شريف اديب - محل - قسم

170 - اسلم السيد اسماعيل محمد ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9358 ورقم قيد 67862    محل رئيسى  عن بيع ادوات السباكه و الدوات الصحيه, بجهة محافظة 

السكندرية برج ادم ش 30 مع ش 20 الجديد عرامه - المندره قبلى - محل - قسم

171 - عزيزه عبدالمالك مرسى خميس عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 9366 ورقم قيد 67863    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة السكندرية وحده 14 مدخل 

1 بلوك ) ب ( - حسن علم ش مستشفى الصفوه - محل - قسم
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172 - جرجس مرقص جرجس يونان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9367 ورقم قيد 67864    محل رئيسى  عن اعداد و تحضير ماكولت و مشروبات مغلفه, بجهة محافظة 

السكندرية 147 ش عبدالسلم عارف زيزينيا ملك/ امانى محمد - محل - قسم

173 - محمود عبدالوهاب يونس بدوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9370 ورقم قيد 67865    محل رئيسى  عن مطعم بيتزا و فطائر, بجهة محافظة السكندرية ش النبوى المهندس 

امام مسجد الفرج المندره القبليه - محل )3( - قسم

174 - اشرف حامد حسن حامد )حامد للمقاولت( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 9373 ورقم قيد 67866    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية خلف قريه الجرارى 2 طريق القاهره 

الصحراوى قبلى الكيلو 24 - مكتب - قسم

175 - محمد رمضان على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9375 ورقم قيد 67867    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية عزبه ال 500 شارع الجامع الكبير عزبه المهاجرين ملك / محمود السيد - محل - قسم

176 - صالح عبدالحليم عبدالرؤف صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

9376 ورقم قيد 67868    محل رئيسى  عن بيع ايس كريم و مشروبات ساخنه, بجهة محافظة السكندرية برج 

الروضه رقم 339 بلوك 22 تقسيم شركه القاهره للسكان و التعمير امام مسجد الفاروق - المندره قبلى - قسم

177 - حسن جابر حسن جادا )حسن للنقل لحساب الغير ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 9386 ورقم قيد 67869    محل رئيسى  عن مكتب نقل لحساب الغير ) بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية طريق 

البتروكيماويات مساكن مبارك بلوك 309 - محل 4 - قسم

178 - علء محمد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9387 ورقم قيد 67870    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وحلوانى, بجهة محافظة السكندرية عماره فينسيا 

تقاطع ش30 مع النبوى المهندس- المندره- قسم المنتزه-

179 - علء رجب ابراهيم قنديل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 9390 

ورقم قيد 67871    محل رئيسى  عن توريد خرده ومخلفات مصانع ) فيما عدا المخلفات الخطره (, بجهة 

محافظة السكندرية برج العرب الجديد الحى الول مساكن 1200 - عماره 13 - الدور الرابع - شقه 16 ب -

180 - هشام عبدالنعيم محمود عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9397 ورقم قيد 67872    محل رئيسى  عن بيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه( و احذيه رجالى, بجهة 

محافظة السكندرية 16 ش عبدالقادر الغريانى مع مصطفى عبادى محل رقم )8( ملك/ عصام ابراهيم - قسم

181 - محمد سامى محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9398 ورقم قيد 67873    محل رئيسى  عن تجهيز قاعات افراح ) ماعدا اقامه الحفلت (, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش خيرا بجوار مسجد خيرا - محل - قسم

182 - محمود محمد جعفر عبدالحميد جعفر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9402 ورقم قيد 67874    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره و توزيع الملبس الجاهزه )ماعدا الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 52 ش صلح الدين ابراهيم - السيوف - الرضى - شقه - قسم

183 - الششتاوى الششتاوى على الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9407 ورقم قيد 67875    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات و تسويق عقارى )دون التسويق اللكترونى(, 

بجهة محافظة السكندرية ك 22.5 ابوتلت الرئيسى متفرع من ش الهرام بعد النقطه - محل - قسم
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184 - سمير عبدالعاطى شريف علم )شريف للمقاولت و التوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 9411 ورقم قيد 67876    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 11 ش التحاد - جانوتى 

- شقه بالدور الول علوى يسار الصاعد - قسم

185 - حسين ابراهيم مرسى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9416 ورقم قيد 67877    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

10 ش شمس المعالى من ش الصوالح - محل رقم 2 - قسم

186 - هشام حسين ياقوت محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

9418 ورقم قيد 67878    محل رئيسى  عن جيم )دون اللعاب القتاليه(, بجهة محافظة السكندرية 342 ش 

مصطفى كامل - ميزان - قسم

187 - يوسف جمال احمد جاد المولى سليم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 9420 ورقم قيد 67879    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات, بجهة محافظة السكندرية 18 ش غبر - 

شدس - محل - قسم

188 - مؤمن حسين حسنين عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9427 ورقم قيد 67881    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم )7( ش ابراهيم 

المخ - المراغى خورشيد - محل

189 - حمدى عبدا سعد درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9429 

ورقم قيد 67882    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع المستلزمات الطبيه )ماعدا الدويه( و مستحضرات 

التجميل, بجهة محافظة السكندرية ارض ورثه / حمدى بدران ابيس الثانيه - ارضى - قسم

190 - نوال احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9435 

ورقم قيد 67883    محل رئيسى  عن عموم تجاره الحذيه و التوريدات العموميه )ما عدا توريد العماله و 

الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 155 ش محمد فريد - الظاهريه )

ونجت سابقا( - محل - قسم

191 - ايمان مجدى حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9438 

ورقم قيد 67884    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 21 ش خالد بن الوليد - 

ابوقير - محل

192 - صافى احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9440 

ورقم قيد 67886    محل رئيسى  عن اداره منشات رياضيه, بجهة محافظة السكندرية 6 ش امين خيرت 

الغندور برج الجوهره ميامى بجوار البنك الهلى - قسم

193 - محمد محمود حامد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9442 

ورقم قيد 67887    محل رئيسى  عن محل بيع فول و فلفل, بجهة محافظة السكندرية كنج مريوط - ارض 

الصعايده - محل - قسم

194 - يسرى عبدالمنعم محمد عبدالرحمن درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 9443 ورقم قيد 67888    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش الناضورى - 

محل - قسم

195 - احمد جمال صابر عثمان الجمال )الجمال فور باك el gamal for pack( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9445 ورقم قيد 67889    محل رئيسى  عن بيع منتجات 

ورقيه و بلستيكيه )ما عدا اعمال الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 45 ش ترعه المنتزه )المردومه( - محل - 

قسم
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196 - محمد على شحاته على شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9447 ورقم قيد 67890    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و 

الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 272 ش جمال عبدالناصر - الرضى - شقه - قسم

197 - محمد عصفور محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9467 ورقم قيد 67891    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار اجهزه كهربائيه و صيانتها )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش الريف - غيط العنب - شقه - قسم

198 - السيده على فرج على سعيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9474 ورقم قيد 67892    محل رئيسى  عن بقاله جافه و تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية 11 ش 

العبور - صفر - محل - قسم

199 - مصطفى حميدو عبدالحميد عبدا ) صالون مصطفى ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 9477 ورقم قيد 67893    محل رئيسى  عن قص وتجميل الشعر للرجال, بجهة 

محافظة السكندرية العماروه الكبرى امام مسجد الرضوى - الراس السوداء - محل

200 - دولت سيد سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 9478 

ورقم قيد 67894    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة السكندرية 5ش عزبه 

سعد- محل- قسم سيدى جابر-

201 - محمد محمد على محمد سمك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9479 ورقم قيد 67895    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 9 برج مكه تاور شارع 20 من ش 30 - المندره - الثانى 

- شقه 4 - قسم

202 - تامر على امام على حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9482 ورقم قيد 67896    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية المجموعه ) د( بابراج 

المستشارين مجلس الدوله خلف نادى النصر فوق صيدليه د / ايمان هيكل - دور الميزان

203 - ليلى ابراهيم بسيونى الفضلى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

9483 ورقم قيد 67897    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية ش عزبه الشيخ - محل - 

قسم

204 - ميران عماد عبدا المنياوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9500 ورقم قيد 67903    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر )كوافير( دون اجراء العمليات الجراحيه, بجهة محافظة 

السكندرية 39 ب شارع عبدالسلم عارف - سابا باشا - الدور الول بعد الميزان - شقه )1( - قسم

205 - عماد فوزى عبدالخالق عيد )فوزى للستيراد و التصدير و التوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9501 ورقم قيد 67904    محل رئيسى  عن استيراد و 

تصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6 ( و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية البرج الخامس بابراج سيدى جابر سموحه رقم )17( 

بالدور الول علوى - محل - قسم

206 - محمود صالح عبدالحميد عبدالقوى صالح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 9505 ورقم قيد 67905    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله و توريدات فى مجال النشاط )

ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 5 برج 

المحمديه - عقار رقم 3 ارض الفضالى - سيدى بشر قبلى - قسم

207 - مايكل نشأت فؤاد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9510 

ورقم قيد 67906    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية عقار رقم 270 ش جمال عبدالناصر - ميامى - محل رقم 2
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208 - يوسف صلح يوسف حسن عمار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9511 ورقم قيد 67907    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية ش السوق - 

خورشيد البحريه ملك/ ايمان سعيد - محل - قسم

209 - جمعه شحاته عرفه محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9513 ورقم قيد 67908    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 18 ش البهواش 

المتراس - محل- قسم

210 - نادى على عشرى حسان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9515 

ورقم قيد 67909    محل رئيسى  عن ورشه تقطيع رخام للغير, بجهة محافظة السكندرية تقسيم المعلمين مصر 

الجديده قطعه 157 ك 22 و نصف - قسم

211 - اسلم رشاد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9517 

ورقم قيد 67911    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

ش البيطاش الرئيسى بجوار مكتبه الماسه و امام كافيتريا الباشا - العجمى - البيطاش - محل )2( يمين مدخل العقار 

- قسم

212 - احمد ابراهيم اسماعيل خليفه )خليفه لتجاره التريسكل و الموتوسيكل و السكوتر( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9520 ورقم قيد 67912    محل رئيسى  عن تجاره تريسكل 

و موتوسيكل و سكوتر, بجهة محافظة السكندرية عزبه سكينه القديمه - ش20 - الرضى - محل )2( - قسم

213 - محمد على عبدالسلم محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9523 ورقم قيد 67913    محل رئيسى  عن تجاره جمله مواد غذائيه وتجزئه, بجهة محافظة السكندرية ش 

المحمديه - فيكتوريا - ارضى - شقه - قسم

214 - شيماء محمد عبدالعليم محمد سيد عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 9527 ورقم قيد 67914    محل رئيسى  عن تجاره وتوريدات ادوات تجميل, بجهة محافظة 

السكندرية العوايد عزبه سكينه ش 3 - شقه

215 - السيد عبدالسلم فتح ا محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9528 ورقم قيد 67915    محل رئيسى  عن مكتبه ادوات مدرسيه )ما عدا تصوير المستندات و جميع اعمال 

الطباعه( و خردوات, بجهة محافظة السكندرية 6 ش محمد حسين هيكل من ش جمال عبدالناصر - المندره بحرى 

- محل رقم 11 بالدور الرضى - قسم

216 - اسماء عبدالله عرندس يسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9531 ورقم قيد 67917    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية شارع حسن ياسين ارض المصرى الدخيله الجبل  ملك/ 

احمد محمد سعد - محل - قسم

217 - مروه سالم احمد حسين الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9532 ورقم قيد 67918    محل رئيسى  عن محمصه وبقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 29 ش احمد 

بركات متفرع من جمال عبدالناصر السيوف بحرى ملك / سمير محمد السيد - محل

218 - خالد ابوالحسن محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9533 

ورقم قيد 67919    محل رئيسى  عن محل كشرى, بجهة محافظة السكندرية 52 ش مدينه فيصل - سيدى بشر 

قبلى - محل )16( - قسم

219 - مصطفى على محمد على رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9534 ورقم قيد 67920    محل رئيسى  عن بيع اسمنت بالعموله, بجهة محافظة السكندرية 33 ش الشهيد حسن 

محمد من التوحيد - الحضره الجديده - محل رقم )1(
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220 - احمد عبدالكريم محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9535 ورقم قيد 67921    محل رئيسى  عن محمصه و حلويات, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش عمر بن 

عبدالعزيز مع ش عمرو بن العاص - ناصيه شمال - ميامى - محل - قسم

221 - بهاء محمد عبدالسميع محمد تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9536 

ورقم قيد 67922    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى مطور, بجهة محافظة السكندرية ش السوق بجوار شركه 

البلستيك خلف شركه ليسيكو خورشيد البحريه- قسم

222 - رنا محمد حامد محمد الرجال )صيدليه/ رنا الرجال( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 9540 ورقم قيد 67923    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 3 

ش النقيب شريف رمزى - الحضره قبلى - محل رقم 5 - قسم

223 - احمد عبدالحميد الباصيرى محمد ) الباصيرى ميديكال لبيع واستيراد وتصدير الجهزه الطبيه والمعمليه ( 

تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9542 ورقم قيد 67924    محل 

رئيسى  عن بيع واستيراد وتصدير الجهزه الطبيه والمعمليه ) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

(, بجهة محافظة السكندرية 315 ش جمال عبدالناصر - الثانى - وحده مكتبيه )10(

224 - احمد شوقى شعبان اسماعيل مبارك )شوقى للتنجيد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 9545 ورقم قيد 67925    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة 

السكندرية 16 ش محمود البنا متفرع من ش الصاغ محمد عبدالسلم - محل يمين مدخل العقار - قسم

225 - سعاد سليمان عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9553 ورقم قيد 67926    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ش10 المستشارين امام 

عصائر الرضوان- محل- قسم المنتزه-

226 - خالد خليفه شهاب عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

9559 ورقم قيد 67927    محل رئيسى  عن ورشه تصليح تروسيكل وتوكتوك, بجهة محافظة السكندرية ك 

23 طريق اسكندريه مطروح ش بعد الفنون الجميله - محل

227 - اسماء على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9560 

ورقم قيد 67928    محل رئيسى  عن توريدات عموميه مع الجهات الملزمه بالخصم و الضافه )ماعدا الكمبيوتر 

و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 4 منشيه النزهه )ش 

ابويوسف الكندى( حجره بالدور الرضى - قسم

228 - محمد شحاته توفيق سلمه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9564 

ورقم قيد 67929    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 3ش 

ظهور السلم من الجيل الجديد- شقه- الرضى- قسم الرمل-

229 - هدير عبدا مبروك مبروك تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9569 

ورقم قيد 67930    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 15ش ابن انس ناصيه ش شوقى 

بك- امبروزو- محل- قسم محرم بك-

230 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9570 

ورقم قيد 67931    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية ش طريق اسكندريه مطروح امام البريد و 

سنترال المكس - محل - قسم

231 - محب عياد عطا عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 9571 

ورقم قيد 67932    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة السكندرية برج السلم على قطعه 

ارض 21 و 22 حوض الدار و عرامه الكبير - عصافره قبلى - قسم
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232 - محمود سيد عبدالحكم طراف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9584 ورقم قيد 67934    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية بلوك 12 مدينه بشاير الخير 

3 - القبارى - محل

233 - هبه شعبان قطب عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9585 ورقم قيد 67935    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ش 9 المراغى الجديده بجوار غرفه الكهرباء - 

الرضى - محل - قسم

234 - تامر صلح الدين عبد النبى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9586 ورقم قيد 67936    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية 25 شارع رشاد 

سويدان العوضى من البيطاش الرئيسى-اول علوى-البيطاش-مكتب-قسم الدخيله

235 - محمد عصام جابر محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9589 ورقم قيد 67937    محل رئيسى  عن بويات و حدايد, بجهة محافظة السكندرية ش توريل - الراس 

السوداء - بجوار قهوه جابر - محل - قسم

236 - عبدالوهاب شلبى محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9590 ورقم قيد 67938    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية السوق التجارى الرئيسى - 

سموحه - محل )1( - قسم

237 - احمد محمد محمود عامر ) عامر لصيانه واصلح المركبات ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 16-08-2022 برقم ايداع 9591 ورقم قيد 67939    محل رئيسى  عن صيانه واصلح المركبات ذات 

المحركات, بجهة محافظة السكندرية 4 ش ابوهريره الغيط الصعيدى - محل

238 - رضا احمد الطنطاوى امبابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9595 ورقم قيد 67940    محل رئيسى  عن بيع شنط واحذيه, بجهة محافظة السكندرية ش الجمعيه بجوار 

صيدليه محمد سعد - برج اللؤلؤه - محل

239 - مادونا نعيم عدلى قلد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9596 

ورقم قيد 67941    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 15 ش الندلس و الحجاز من 

البيطاش الرئيسى - الخامس - شقه - قسم

240 - حنفى موسى ايوب موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9597 

ورقم قيد 67942    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع النهضه مع شارع الفاتح - ابوقير - الدور السادس - 

شقه رقم 21 - قسم

241 - انور فرحات عبدالرؤف وفا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9598 ورقم قيد 67943    محل رئيسى  عن مطعم حواوشى, بجهة محافظة السكندرية بلوك )88( بشاير الخير 

)3( القبارى - محل )76(

242 - محمد رمضان عبدالجليل محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9604 ورقم قيد 67944    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين و البان, بجهة محافظة السكندرية ك 59 

البنجر كوبرى الباشا - قسم

243 - هانى احمد محمد احمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9606 ورقم قيد 67945    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة السكندرية 4 ش العقارى - 

العوايد

Page 21 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

244 - بدر مصطفى بدر احمد الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9611 ورقم قيد 67946    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه رياضيه, بجهة محافظة السكندرية 13 ش 64 - 

سيدى بشر قبلى - محل - قسم

245 - محمد حسن حسن عنتر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 9612 

ورقم قيد 67947    محل رئيسى  عن مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها(, بجهة محافظة السكندرية ش 

جمال عبدالناصر - المراغى القديمه - السابع - شقه )14( - قسم

246 - حنان مهدى امين المير المالكى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

9617 ورقم قيد 67948    محل رئيسى  عن ايجار سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية الدخيله 

البحريه طريق الكورنيش بجوار كافيتريا علم الروم - محل

247 - سعد السيد عبدالجليل عبدالعال عزالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9619 ورقم قيد 67949    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 26 ش محمد كريم العصافره قبلى - شقه بالدور الحادى 

عشر شمال السلم - قسم

248 - احمد عبدالخالق عبدالمطلب عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 9622 ورقم قيد 67950    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب )موبيليا(, بجهة محافظة السكندرية 

12 ش 45 عصافره قبلى امتداد ش مسجد الفتوح و المحل فى المنتصف بين محلين - قسم

249 - احمد عبدالقاسم انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9628 

ورقم قيد 67951    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات جديده, بجهة محافظة السكندرية 72 ش وديع 

باشور - السيوف تقاطع شارع محمد امين حسونه - محل - قسم

250 - حماده حسن عبدالحميد عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9630 ورقم قيد 67952    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش 8 المراغى 

القديمه - محل

251 - هانى محمد عيد بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9631 ورقم 

قيد 67953    محل رئيسى  عن بيع وشراء السيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 21 قبلى طريق اسكندريه 

مطروح بشارع سوبر ماركت الصفا-شقه بالدور الثالث-قسم العامريه

252 - مصطفى محمود احمد مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9640 ورقم قيد 67954    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه و منتجات ورقيه )دون اعمال الطباعه(, 

بجهة محافظة السكندرية 4 ش 11 متفرع من ش مصنع البصل عزبه الفل - الفلكى - الراس السوداء - محل - 

قسم

253 - يحيى حماد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9644 

ورقم قيد 67955    محل رئيسى  عن خدمات المحمول, بجهة محافظة السكندرية ش 16 خلف مدرسه الصنايع 

- محل - قسم

254 - ماريان بشرى فارس جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9648 ورقم قيد 67956    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع رخام, بجهة محافظة السكندرية امتداد ش وادى 

الملوك - حى المهندسين - المراغى - محل

255 - عبير مصطفى عثمان على واصل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9651 ورقم قيد 67957    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ش عبدا عزت برج المدينه المنوره - السيوف - 

شقه بالدور الرابع - قسم
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256 - محمد محمود عرفه سعوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 9652 

ورقم قيد 67958    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية البيطاش اخر ش 

القاعده - محل - قسم

257 - احمد حمدى على عيسى موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9653 ورقم قيد 67959    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية البصره قريه رحيم خلف 

مطار برج العرب الهواريه

258 - اسلم عبدالوهاب عبدالحفيظ عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 9656 ورقم قيد 67960    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش 

النظام متفرع من ش منشا - قسم

259 - ديفيد جوزيف فكرى توفيق تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9660 ورقم قيد 67961    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية 5 ش 

المرسلين المريكان - شدس - الرضى - شقه

260 - حسين مساعد اسماعيل خميس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9662 ورقم قيد 67962    محل رئيسى  عن  مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية المنطقه 17 - 

الغربانيات بجوار مسجد البخارى - محل -

261 - ندا عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9663 ورقم قيد 67963    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات )ما عدا توريد العماله و 

الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية شارع قهوه الريس نور - وادى 

القمر - ملك/ حسين عبدالهادى - شقه بالدور الثالث - قسم

262 - شنوده سامى عويضه سور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9664 ورقم قيد 67964    محل رئيسى  عن معرض مرايات, بجهة محافظة السكندرية ش 10 متفرع من ش 

15 - سيدى بشر قبلى ملك / ورثه سامى عويضه - محل

263 - السيده عبدالوهاب عبدالستار عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 9665 ورقم قيد 67965    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية بلوك رقم 103 بمدينه 

بشاير الخير )5( نادى الصيد القبارى - محل رقم )101( ارضى - قسم

264 - محمد محمود سعيد ابوالمكارم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 9669 ورقم قيد 67966    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش القسم بجوار 

محل الندلس - شقه

265 - ابراهيم زكى الصاوى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9670 ورقم قيد 67967    محل رئيسى  عن بيع رخام, بجهة محافظة السكندرية 8 ش الزبير بن العوام - محل 

- قسم

266 - صفوت صبحى رمسيس غبور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9671 ورقم قيد 67968    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية مول مينا وحده 102 البراهيميه - 78 تنظيم شارع هليوبوليس - الدور الول - قسم

267 - شريهان جمال عبدالحليم عوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9672 ورقم قيد 67969    محل رئيسى  عن بيع شنط وهدايا, بجهة محافظة السكندرية 78 تنظيم ش 

هليوبوليس - البراهيميه - مول مينا - مسطح رقم )9(

268 - يسرى يوسف عطاعطيه مشرقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

9673 ورقم قيد 67970    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة السكندرية 28 ش مبارك خلف الزاله - 

الحضره الجديده - محل رقم )2( - قسم
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269 - آيه عبدالعظيم عبدالسلم عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9697 ورقم قيد 67972    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جمله ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 2 تنظيم ش 837 و 62 تنظيم ش السيد رضوان - الثانى - شقه

270 - عماد محمد فتحى ابراهيم الرخاوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9698 ورقم قيد 67973    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 20 طريق 

اسكندريه مطروح اول ش التامين - الهانوفيل - محل - قسم

271 - محمد عبدا سيد احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9700 ورقم قيد 67974    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 13 ش الفرن القديم - 

درباله الثانى علوى - شقه رقم )3(

272 - ياسر محمد عبدالرحمن عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9701 ورقم قيد 67975    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 10 برج  1 ابراج 

السرايا طريق 14 مايو

273 - ساره حسن خميس شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9713 

ورقم قيد 67977    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلى, بجهة محافظة السكندرية 49 ش العيسوى - سيدى بشر 

- محل - قسم

274 - محمد احمد محمد شعبان على نوفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 9714 ورقم قيد 67978    محل رئيسى  عن تجاره الثاث, بجهة محافظة السكندرية 575 ش ملك حفنى 

- المندره قبلى بجوار صيدليه غن - الرضى - محل - قسم

275 - علء عبدالكريم عبد العزيز سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9715 ورقم قيد 67979    محل رئيسى  عن بيع ملبس جمله )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش الجمهوريه )ش محمد الكردى سابقا( بجوار استوديو الكواكب - محل - قسم

276 - هشام حسن السيد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

9717 ورقم قيد 67980    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية 29 ابراج الصيادله ش 

الفردوس - الدور الول - شقه رقم 105 - قسم

277 - منير ماهر حنا جاد حنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 9718 

ورقم قيد 67981    محل رئيسى  عن تحضير و بيع مشروبات ساخنه و بارده, بجهة محافظة السكندرية 10 ش 

313 من ش مصطفى كامل - سموحه - محل )4( - قسم

278 - محمد احمد محمد عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9730 ورقم قيد 67983    محل رئيسى  عن مزرعه انتاج بيض, بجهة محافظة السكندرية قريه الوقاد بجوار 

الهاويس - النهضه - ش خلف البنزينه - القريه البيضاء - قسم

279 - محمد محمد محمد عبدا عقاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9747 ورقم قيد 67985    محل رئيسى  عن بيع الدوات المنزليه و الكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش 

طلعت حرب - ملك/ كرم سعيد - محل - قسم

280 - احمد السيد ضيف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9751 

ورقم قيد 67986    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة السكندرية عزبه محسن نمره 9 - 

العوايد بجوار كافيه الفرسان - ورشه - قسم

281 - طلل ابراهيم محمد احمد عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9757 ورقم قيد 67987    محل رئيسى  عن العاب ترفيهيه )فيما عدا العاب الكمبيوتر ودون استخدام 

النترنت(, بجهة محافظة السكندرية برج دره الخليل اول الهانوفيل الرئيسى - اول - شقه
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282 - مؤمن محمد حسن عيد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9758 ورقم قيد 67989    محل رئيسى  عن اعمال اللومنيوم, بجهة محافظة السكندرية 7 ش ياسر بن عامر - 

السيوف - محل - قسم

283 - مبروك حسن هاشم مرسى ابوالسيد - مبروك لتجاره الخشاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 9759 ورقم قيد 67990    محل رئيسى  عن تجاره الخشاب, بجهة محافظة 

السكندرية ش المراغى العمومى امام سنتر العالميه - محل بالدور الرضى - قسم

284 - احمد محمد احمد محمد القشلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9761 ورقم قيد 67991    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية ش 16 اسكوت من الطريق 

الدولى - المنشيه البحريه - محل - قسم

285 - عمر خالد صلح محمد مندور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9762 ورقم قيد 67992    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 57 ش مسجد سلطان - محل - 

قسم

286 - عمرو سعد عبدالمنعم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9764 ورقم قيد 67993    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و 

الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 7 ش الصفا ابو الشوارب بجوار مرحبا ماركت - الهانوفيل - محل 

- قسم

287 - محمود الشحات محمد ابوالمكارم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 9767 ورقم قيد 67994    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش الوكاله - بجوار 

فرن عمر السيد - محل - قسم

288 - محمود رمضان سعد السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9770 ورقم قيد 67995    محل رئيسى  عن معرض بيع الموبيليات, بجهة محافظة السكندرية 8 ش على باشا 

ذو الفقار   رشدى- الرضى - شقه )2( يمين الصاعد - قسم

289 - ضياء فولى حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9771 

ورقم قيد 67996    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه رجالى ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 54 ش صفيه زغلول - محل رقم 45 بالدور الرضى التجارى - قسم

290 - يوسف احمد معروف كشك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9777 ورقم قيد 67997    محل رئيسى  عن توريد ايس كريم, بجهة محافظة السكندرية 14ش302- تقسيم 

القضاه سموحه- شقه الدور الول- قسم سيدى جابر-

291 - محمود محمد جاد جادا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9779 

ورقم قيد 67998    محل رئيسى  عن بيع دواجن, بجهة محافظة السكندرية الناصريه نجع حفيظ بجوار مسجد 

عباد الرحمن - محل - قسم

292 - ايهاب يحيى محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9780 

ورقم قيد 67999    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 4 من ناصيه الممرات ش النصر 

عمارات التوب هاوس - محل 16 - على مدخل العماره - قسم

293 - سعيد فتحى خليل محمد دومه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9783 ورقم قيد 68000    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد اليمان من 

ش هيبه سعيد الهانوفيل - قسم

294 - ياسين احمد موسى حويس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 9786 

ورقم قيد 68001    محل رئيسى  عن بيع معدات خدمه سيارات)فيما عدا افلم حمايه(, بجهة محافظة السكندرية 

الطريق الدائرى الجديد امام سنترال العوايد 2 - محل - قسم
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295 - ضحى محروس محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9790 ورقم قيد 68002    محل رئيسى  عن محل عام لتحضير المشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة 

السكندرية محل ببرج قاصد كريم ش الروضه الخضراء ابويوسف برج بيم -القسم

296 - محمد شعبان محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

9791 ورقم قيد 68003    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية ش الروضه الخضراء 

ابويوسف -برج الماسه -محل 6 -القسم

297 - صباح محمد ابراهيم احمد ابواحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9795 ورقم قيد 68005    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش المدرسه القديمه - بجوار الجراج العمومى - مكتب - قسم

298 - يوستينا روفائيل صدقى روفائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9799 ورقم قيد 68006    محل رئيسى  عن مطعم سوشى, بجهة محافظة السكندرية 160 ش احمد شوقى - 

رشدى - محل - قسم

299 - معتز محمود عبدالرحيم بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9804 ورقم قيد 68007    محل رئيسى  عن توريدات اكسسوارات مفاتيح سيارات, بجهة محافظة السكندرية 

21 ميدان فيكتورعمانويل جناح السلم اليمن الدور الول - سموحه

300 - انطوان نجيب ندا عطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9809 

ورقم قيد 68008    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية 64 ش خلف حاره عبدا عيسى - 

القبارى - محل - قسم

301 - يسريه محمد حسن عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 9811 

ورقم قيد 68009    محل رئيسى  عن صالون رجالى, بجهة محافظة السكندرية 27 ش ابراهيم العطار - صفر

302 - احمد يحيى عبدالعظيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9813 ورقم قيد 68010    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية مبنى رقم 696 

طريق الحريه - لوران - قسم

303 - احمد حسين حسن عبده على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9819 ورقم قيد 68011    محل رئيسى  عن بيع اسمنت, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش مسجد ابوالنصر 

من ش الجديد البيطاش - امام ميناء الدخيله - محل بالدور الرضى - قسم

304 - مروان محمد نادر عبدالقادر عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9820 ورقم قيد 68012    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة السكندرية 93 

عمارات ضباط مصطفى كامل - محل

305 - اشرف راتب فخرى اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9822 ورقم قيد 68013    محل رئيسى  عن مقاولت عامه ومخلفات مصانع ) ماعدا المخلفات الخطره (, بجهة 

محافظة السكندرية الكابلت محل رقم 1 - خلف شركه الفورمايكا - قسم

306 - سعيد يوسف عبدالقادر حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9823 ورقم قيد 68014    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 3 ش 

554 متفرع من ش احمد بركات سيدى بشر - محل رقم )1(

307 - على ضيف عبدا شعيب) ضيف للتوريدات ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 9828 ورقم قيد 68015    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) ماعدا توريد العماله - 

اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ك 31 طريق مطروح - سيدى 

كرير - غرفه من شقه
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308 - محمد يوسف جلل محمد العسقلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 9831 ورقم قيد 68016    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش مدرسه القدس امام مدرسه القدس - برج الياسمين - قسم

309 - يوسف يعقوب صليب غطاس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

9834 ورقم قيد 68017    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 21 ش محمد عباس المهدى - 

محل - قسم

310 - ساره حسين محمد حسين ورشانه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9848 ورقم قيد 68019    محل رئيسى  عن مركز مساج وبيوتى سنتر ) ماعدا العمليات الجراحيه - بعد 

الحصول على موافقه وزاره الصحه (, بجهة محافظة السكندرية 38 ش اسماعيل سرى - عماره المحافظه - 

الدور الول - شقه رقم )8(

311 - لؤى منير نجم العمورى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9849 

ورقم قيد 68020    محل رئيسى  عن تشطيبات مقاولت وتوريدات فى مجال النشاط ) ماعدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية مكتب بالدور الرضى بالعقار رقم 216 

- ش طيبه - كليوباترا - قسم

312 - احمد سامى فتحى امين شرف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9850 ورقم قيد 68021    محل رئيسى  عن تحضير و بيع مشروبات بارده و ساخنه, بجهة محافظة السكندرية 

92 عمارات ضباط مصطفى كامل - محل - قسم

313 - آيه عادل عبدالشفيع قنديل عمرو تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9853 ورقم قيد 68022    محل رئيسى  عن كيماويات ومنظفات, بجهة محافظة السكندرية 37 ش النصر - 

الول علوى - الغرفه رقم )3( شمال الصاعد

314 - عبله ناصر حسين عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9854 ورقم قيد 68023    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس لحساب الغير وتجاره وبيع ملبس ) ماعدا 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش ابراهيم بشير ارض طنطاوى - بجوار نادى درباله ملك / احلم 

زكى - محل - قسم

315 - حماده احمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9856 ورقم قيد 68024    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات المخابز ) بموجب شهاده من غرفه صناعه الحبوب 

برقم 429 تاريخ 2022/8/15(, بجهة محافظة السكندرية 82 ش وديع باشور - السيوف شماعه - محل )4 و 

5( - قسم

316 - اشرف ابراهيم موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9860 ورقم قيد 68025    محل رئيسى  عن تجاره اعلف و سيلج بانواعه, بجهة محافظة السكندرية قريه 

ابومسعود - بالشارع الرئيسى امام محلت السنكرى - محل - قسم

317 - شعبان امين محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9861 ورقم قيد 68026    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة السكندرية مريوط 

الزراعيه قريه ابومسعود حوشه 6 قطعه رقم 5 /5 - قطعه ارض - قسم العامريه

318 - امير حسن تمام احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9863 

ورقم قيد 68027    محل رئيسى  عن اصلح كاوتش, بجهة محافظة السكندرية 127 ش المان - الورديان - 

محل

319 - محمود على محمد ابو الحمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9865 ورقم قيد 68028    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية ش الفنان محمد عثمان بجوار ابوحماده للمشويات - السيوف - محل - 

قسم
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320 - عمر احمد شبل عبدالجليل غباشى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9866 ورقم قيد 68029    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محل بشارع خيرا الهانوفيل بعد جزاره البشيهى - الهانوفيل 

- العجمى - قسم

321 - مى عيد نصر محمود المهدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9867 ورقم قيد 68030    محل رئيسى  عن خدمات الشحن )ماعدا شحن طرود البريد(و النقل الدولى ) دون 

النقل الجوى و بعد الحصول على التراخيص اللزمه من  جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى (و التفريغ و 

عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 764 ش بلل بن رباح من ش اسكندر ابراهيم برج بورتو ميامى - شقه 

رقم 1 بالدور الرضى - قسم

322 - محمد فؤاد راغب نصرالدين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9869 

ورقم قيد 68031    محل رئيسى  عن بيع وتجاره البن, بجهة محافظة السكندرية الحسانيه مشروع ناصر - محل

323 - ايمان محمد دسوقى جميل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9876 ورقم قيد 68032    محل رئيسى  عن بيع طرح, بجهة محافظة السكندرية مول اليكس سيتى وان طريق 

اسكندريه مطروح - العجمى - الرضى - محل 18 مكرر - قسم

324 - احمد ابراهيم حسن على كامل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

9880 ورقم قيد 68033    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة السكندرية ناصيه تقاطع ش 66 مع 

ش سليمان الفارسى سيدى بشر قبلى - محل - قسم

325 - سعيد حمدى على مرسى البلحى ) صيدليه الدكتور سعيد ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 9881 ورقم قيد 68034    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

حوض 13 توفيقى - محل

326 - احمد محمد عبدالمنعم ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9886 ورقم قيد 68035    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - الملبس العسكريه 

- اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية مبنى رقم 696 طريق الحريه - لوران

327 - احمد سعيد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9888 

ورقم قيد 68036    محل رئيسى  عن بيع احذيه وملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

8 ش دمياط - بولكلى - محل - قسم

328 - محمود محمد امام النخيلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9889 

ورقم قيد 68037    محل رئيسى  عن بيع فواكه وخضروات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 26 ش المفتش 

- الحضره القبليه - محل - قسم

329 - هاله سيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9891 

ورقم قيد 68038    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات وديكور وتوريدات ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش سليمان الفارسى - العصافره بحرى - شقه - 

قسم

330 - محمود العارف محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 9893 ورقم قيد 68039    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش بن القيم 

الجوزيه من ش السادات - الحضره الجديده - محل - قسم

331 - محمد جلل مرسى عزام تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 9899 

ورقم قيد 68040    محل رئيسى  عن طيور حيه, بجهة محافظة السكندرية 69 ش لمعى متفرع من ش الصداقه 

سيدى بشر قبلى - محل - قسم
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332 - اشرف احمد محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9905 

ورقم قيد 68042    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت نقل ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية مساكن كوبرى عبدالرحيم بلوك )7( شقه )3( 

بالدور الرضى

333 - عاطف رمضان ماضى جبريل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9911 ورقم قيد 68043    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية شارع عمر المختار محطه 5 مريوط-طريق البصره-الدور 

الرضى-قسم العامريه

334 - اشرف عوض سليمان عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9915 ورقم قيد 68044    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية المجموعه السادسه - فيكتوريا بجوار شريط السكه الحديد - محل)21( - قسم

335 - محمد محمود عبده مراد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9917 

ورقم قيد 68045    محل رئيسى  عن توزيع مستلزمات طبيه ) ماعدا الدويه (  ومستحضرات التجميل, بجهة 

محافظة السكندرية شقه رقم 9 عماره رقم 2 خلف البوابه 8 - ام زغيو - الدور الثانى - قسم

336 - الحسن مدحت احمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9918 ورقم قيد 68046    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 21 ش السيده زينب من 

ش 30 الصفا والمروه - العصافره قبلى - محل

337 - عبدالعزيز عبادى عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 9926 ورقم قيد 68047    محل رئيسى  عن توريد كيماويات ومستلزمات اجهزه معمليه ) فيما عدا اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 634 بجوار مسجد رب غانم - المندره قبلى - مكتب - 

قسم

338 - مجدى يعقوب اندراوس يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9930 ورقم قيد 68048    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول, بجهة محافظة السكندرية ش 30 عرامه 

العصافره قبلى - محل - قسم

339 - على محمد على خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9931 

ورقم قيد 68049    محل رئيسى  عن مركز صيانه ادوات منزليه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة السكندرية 25 من ش 22 - ارض المريكان - سيدى بشر بحرى - شقه - قسم

340 - رانيا محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9936 ورقم قيد 68050    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش خليل خيرا بجوار مسجد محمد موسى - محل - قسم

341 - محمد جمال حامد مصطفى شريف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9938 ورقم قيد 68051    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار معدات الخرسانه, بجهة محافظة السكندرية برج 

كابيتال سيتى - محور المحموديه العقارى - محل

342 - محمد ابراهيم عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9942 ورقم قيد 68052    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ك 39 طريق اسكندريه 

مطروح بجوار مدخل قريه كرير لجون - محل - قسم

343 - راجيه انسى يس محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9943 ورقم قيد 68053    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 11 متفرع من ش المستعمره - ملك/ انور جميل - دور ارضى - مصنع - قسم
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344 - علء الدين فتحى عبدالطيف الشعبونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 9944 ورقم قيد 68054    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 29 تنظيم ش مسجد سيدى بشر بحرى - السادس 

عشر - شقه )1602(

345 - صهيب عبدالرازق السيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 9949 ورقم قيد 68055    محل رئيسى  عن بيع ورقيات وادوات نظافه ) ماعدا اعمال الطباعه (, بجهة 

محافظة السكندرية 13 ش مسجد ناجى بجوار السنترال الحكومى وامام سوبر ماركت فهمى - عماره ملك محمود 

محمد محمد حسن - الدخيله البحريه - محل

346 - ماهر احمد ماهر احمد عقبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9951 ورقم قيد 68056    محل رئيسى  عن مصنع قص وتحويل الورق, بجهة محافظة السكندرية مرغم خلف 

مساكن النوباريه والكساره امام ثلجه الشيخ احمد- مبنى- قسم العامريه-

347 - وليد يحيى عبدالبصيرعبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9952 ورقم قيد 68057    محل رئيسى  عن جيم رياضى - صاله العاب رياضيه ) ماعدا اللعاب القتاليه (, 

بجهة محافظة السكندرية ش حماده العربى امام صيدليه د / عزه الخطيب من 6 اكتوبر - محل

348 - احمد على عبدالحكيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 9953 

ورقم قيد 68058    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 169 ش عبدالسلم عارف سان 

استيفانو - برج سان تاور - محل - قسم

349 - سلمى عبدالوهاب محمد زغلول تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

9955 ورقم قيد 68059    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية اخر ش البسطامى ش 14 

الفلكى الراس السوداء - محل

350 - مصطفى قبارى احمد محمد الوحش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 9956 ورقم قيد 68060    محل رئيسى  عن توريد و تجميع و صيانه و ايجار اجهزه الكتروميكانيكيه, 

بجهة محافظة السكندرية ك 34 طريق اسكندريه مطروح ش السنترال سيدى كرير - ملك / محمد سعيد عطيه - 

محل - قسم

351 - يسرى محمد عبدالرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9965 ورقم قيد 68061    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 93 ش تانيس البراهيميه - محل

352 - عمر جمال عبدالحميد عبدالرشيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9967 ورقم قيد 68062    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية ش الرحاب - المعموره 

البلد بدوار كوافير ياسمين - محل - قسم

353 - ايمن محمد على حامد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9970 

ورقم قيد 68063    محل رئيسى  عن  مكتب توريد امعاء حيوانيه ومواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية 

مساكن الرهاوى بلوك ) أ ( مدخل ) 2 ( - شقه رقم 5 - الدور الثالث - قسم

354 - عاطف حسين السيد حسين غزالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9974 ورقم قيد 68064    محل رئيسى  عن توريدات كهربائيه وميكانيكيه, بجهة محافظة السكندرية 13 شارع 

الملزم بسيونى-العصافره بحرى-شقه-قسم المنتزه

355 - محمد احمد عبده السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9976 ورقم قيد 68065    محل رئيسى  عن توريد ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش 25 من ش 16 اصلح - الفلكى - السادس علوى - شقه
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356 - حماده محمد حسان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9979 ورقم قيد 68066    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش من ش رضوان 

امام مدرسه شباب المستقبل الهانوفيل امام مساكن النصر - شقه - قسم

357 - رجاء صبحى شعبان على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9980 

ورقم قيد 68067    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية ش هدى السلم بجوار مسجد الخلفاء 

الراشدين - العوايد - ارض حوض الجنينه - محل - قسم

358 - عمرو يحيى عبدالعظيم على دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9981 ورقم قيد 68068    محل رئيسى  عن توريدات المواد الغذائيه والملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية وحده رقم 8 ابراج ال شاكر ش 288 من ش زكى رجب - سموحه - شقه - قسم

359 - مينا يونان جودة بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 9982 

ورقم قيد 68069    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 143 ش طريق الجيش كليوباترا - شقه

360 - ابراهيم سايح محمد موسى موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9983 ورقم قيد 68070    محل رئيسى  عن مكتب نظافه )ماعدا توريد العماله(, بجهة محافظة السكندرية ش 

عبد الغفار من ش ملك حفنى - قسم

361 - احمد محمد محمد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9986 ورقم قيد 68071    محل رئيسى  عن توريد ادوات مكتبيه و جميع انواع الستيكر و البكر الحرارى )

ماعدا ادوات الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 3.5 ش الدكتور سالم من ش الكمال - شقه - قسم

362 - مصطفى محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9987 ورقم قيد 68072    محل رئيسى  عن تخليص جمركى, بجهة محافظة السكندرية 206 ش المكس عماره 

اليكس بورت - شقه - قسم

363 - زينب محمود حسين ابراهيم غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9997 ورقم قيد 68073    محل رئيسى  عن بيع سجاد و مراتب اسفنج و مفروشات, بجهة محافظة السكندرية 

محل بجوار شركه الكهرباء امام سوق الهانوفيل - محل - قسم

364 - عادل محمد محمود محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

9999 ورقم قيد 68074    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه الولى من الشارع العمومى - مكتب - 

قسم

365 - احمد عطيه عبدالحميد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10000 ورقم قيد 68075    محل رئيسى  عن بيع و ذبح الطيور و المجمدات, بجهة محافظة السكندرية 25 ش 

على الخشخانى - الزاريطه - محل )2( - قسم

366 - ايمن محمود السيد احمد ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10003 ورقم قيد 68076    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش 252 من ش جمال عبد الناصر المندره بحرى - الرضى - محل - قسم

367 - سهام محمد محمد حسن ابوعجيله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10009 ورقم قيد 68077    محل رئيسى  عن مركز صيانه اجهزه كهربائيه )ماعدا اجهزه الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة السكندرية قنال المحموديه خلف بنزينه الوطنيه - حجر النواتيه - محل - قسم

368 - حسن شوقى حسن محمد العاتق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10010 ورقم قيد 68078    محل رئيسى  عن مطعم تقديم ماكولت, بجهة محافظة السكندرية 65ش جميله 

بوحريد فى موجهه ميدان المطافى- السيوف شماعه- محل- قسم الرمل-
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369 - ابراهيم محمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 10012 

ورقم قيد 68079    محل رئيسى  عن تجاره الكرتون, بجهة محافظة السكندرية شارع صلح سالم-دنا العمومى-

قسم الرمل

370 - السيد فراج احمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10015 ورقم قيد 68080    محل رئيسى  عن معرض مطابخ الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 4ش متفرع 

من ش9يمين من ش45- العصافره قبلى- محل الرضى- قسم المنتزه-

371 - رحمه محمد محمد توتو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 10016 

ورقم قيد 68081    محل رئيسى  عن بيع الموبايلت و الدوات المنزليه, بجهة محافظة السكندرية ش احمد 

المام من ش مصطفى كامل الرحامنه بحرى امام محطه الصلح خلف مشتل سردينه - محل - قسم

372 - دينا حسن حسين ابراهيم عليوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10017 ورقم قيد 68082    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية 2 ش السكا - محل - قسم

373 - محمود محمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10018 ورقم قيد 68083    محل رئيسى  عن توريدات ادوات كهربائيه وميكانيكيه ) عدا توريد اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية برج العرب- 18تنظيم امام25ش بحرى بك- محل-

374 - نصر سليمان زين يس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

10019 ورقم قيد 68084    محل رئيسى  عن دارى كلين, بجهة محافظة السكندرية 24 شارلع بن القرطبى-

شقه-قسم الرمل

375 - وليد للستيراد والتصدير-وليد صادق محمد عبد الوهاب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 10020 ورقم قيد 68085    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير)فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه 19(, بجهة محافظة السكندرية المبنى الدارى 2 ابو العباس يمين الصاعد-

الخامس-مكتب 523-قسم الجمرك

376 - الحسينى عبدالحكيم ابوالمجد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10027 ورقم قيد 68086    محل رئيسى  عن تجاره موبيليات مستعمله, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 5 

تقاطع ش 10 مع ش البصل الراس السوداء - قسم

377 - محمد منصور نصر بكار على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10029 ورقم قيد 68087    محل رئيسى  عن استغلل شواطىء وكافيتريا ومواقف انتظار سيارات وتوريدات 

غذائيه وخردوات, بجهة محافظة السكندرية 3 ش بن عقيل - فيكتوريا - الدور الرضى

378 - عمرو ربيعى عبدالوهاب حسن )مطعم ربيعى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 10031 ورقم قيد 68088    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 

الكيلو 21 ش مسجد قباء بعد مسجد التوبه ب 100 متر - محل - قسم

379 - فاطمه محمد الزناتى محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10032 ورقم قيد 68089    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية اول ش المستشفى امام 

محول الكهرباء - محل - قسم

380 - مبروك عدلى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10038 ورقم قيد 68090    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية ش 10 متفرع من 

ش 16 - المعموره البلد قبلى ملك/ فاطمه فتح ا - محل - قسم

381 - عبدالعزيز عبدالباسط عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 10044 ورقم قيد 68091    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية المساكن 

الشعبيه - المتراس - الورديان - الول - شقه )7( - قسم
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382 - احمد محمد انور عبدالنبى بهنسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10046 ورقم قيد 68092    محل رئيسى  عن تاجير سيارات مع الجهات الملزمه بالخصم و الضافه, بجهة 

محافظة السكندرية 51 ش الرحمه - عزبه الرحمه - الخامس علوى - شقه - قسم

383 - حسن سيد سيد محمود )سيد بلست( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 10049 ورقم قيد 68093    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة السكندرية ش مصنع 

البلستيك بجوار مصنع رشدى عزمى - قسم

384 - ضاحى عبدالمولى السيد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10054 ورقم قيد 68095    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية محل رقم )2( بجوار مسجد رب العالمين البكتوشى حجر النواتيه البر القبلى - محل

385 - عيد ابراهيم عيد محمد )مكتب ابراهيم عيد للتوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 10055 ورقم قيد 68096    محل رئيسى  عن توريدات عموميه لجهات ملزمه 

بالخصم )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش الطابيه 

خط رشيد ش عماره مبره الطابيه عزبه الدكتور عبدالوهاب خط رشيد - شقه بالدور الرضى - قسم

386 - مصباح حسن عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10058 ورقم قيد 68097    محل رئيسى  عن مقاولت عامه مع الجهات الملزمه بالخصم, بجهة محافظة 

السكندرية 29 ش احمد صفوان طريق ال500 العوايد - الرضى - غرفه من شقه

387 - محمد ولء الدين عبدالعزيز مرسى رجب تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 10060 ورقم قيد 68098    محل رئيسى  عن مقهى عمومى, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم ) 

1 ( تنظيم ش ملك حفنى - العصافره قبلى - محل - قسم

388 - السيد عبدا احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10062 

ورقم قيد 68099    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة السكندرية 18 ش جوده- محل

389 - سامح جمال بهجات محمد حسين )صيدليه سامح بهجات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 10064 ورقم قيد 68100    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

25 ش عثمان بن عفان مع ش دار السلم - العصافره قبلى - قسم

390 - محمد محروس احمد عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10065 ورقم قيد 68101    محل رئيسى  عن بيع اللحوم المجمده, بجهة محافظة السكندرية 8 حاره الحماقى - 

غيط العنب - محل - قسم

391 - رقيه جاد السيد جاد قحيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10078 ورقم قيد 68102    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش نبيل فاضل من ش البرنسيسه - البيطاش - شقه 

قسم

392 - انور سعد ادريس عباس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

10081 ورقم قيد 68103    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ك10 طريق برج 

العرب منزل انور سعد ادريس - الرضى - شقه

393 - فهيم صبحى فهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 10082 

ورقم قيد 68104    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية وادى القمر خلف شركه 

السمنت ش السد العالى - محل
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394 - عبدالونيس عبدالسلم حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 10083 ورقم قيد 68105    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش الرملى 

الهواريه الكيلو )11( طريق برج العرب - مكتب - قسم

395 - محمد البسطويسى محمود القويسنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 10085 ورقم قيد 68106    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 6 ش حدايه باشا - جليم 

- شقه بالميزان بالدور الول - قسم

396 - صفاء عبدالعزيز محمود موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10090 ورقم قيد 68108    محل رئيسى  عن ملهى اطفال, بجهة محافظة السكندرية عزبه خورشيد القبليه - 

زمام جمعيه الجماليه - ملك/ ابراهيم عبدالحليم - قطعه ارض فضاء - قسم

397 - ايمان سعيد سعد زغلول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10095 ورقم قيد 68109    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(, بجهة 

محافظة السكندرية برج العمراوى ش موريتانيا المندره بحرى - غرفه واحده من شقه رقم 102 - الدور الول 

علوى - قسم

398 - سمر محمود محمود محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10096 ورقم قيد 68110    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و صناعيه )ما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش السلم - الهانوفيل - العجمى - محل - 

قسم

399 - ايمان ممدوح على حسن عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10103 ورقم قيد 68111    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 20 , 22 شارع سيدى 

سليمان-محل-قسم الجمرك

400 - السيد مرسى السيد مرسى زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10108 ورقم قيد 68112    محل رئيسى  عن صالون حلقه رجالى, بجهة محافظة السكندرية 198 ش ملك 

حفنى سيدى بشر بحرى خلف محطه قطار سيدى بشر

401 - ايمن فايد عبداللطيف عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10109 ورقم قيد 68113    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية مساكن الصينيه بلوك 8 مدخل )4( شقه )4( 

بالدور الرضى - الهانوفيل - قسم

402 - اميره محمد عبدالفتاح احمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 10112 ورقم قيد 68114    محل رئيسى  عن شحن وتفريغ  ) ماعدا شحن الطرود والبريد ( ونقل بحرى) 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وخدمات بتروليه فى محطات 

البنزين  ورحلت, بجهة محافظة السكندرية 230 ش عبدالسلم عارف - لوران - شقه - قسم الرمل

403 - حماده طه يوسف ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10114 ورقم قيد 68115    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 17 ش الهانوفيل متفرع من ش رضوان وش عباد 

الرحمن بجوار سوبر ماركت قاصد كريم - قسم الدخيله

404 - محمد نصر راشد نصر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10118 ورقم قيد 68116    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات و تشطيبات )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش زغلول عبدالقوى - الرابعه 

الناصريه - ملك/ محمد عادل - محل - قسم
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405 - رندا محمد على عبدالحميد مكى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10119 ورقم قيد 68117    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف منظفات, بجهة محافظة السكندرية 5 ش فجر 

السلم من عمر بن الخطاب - محل

406 - شاكر عبدالمقصود متولى بصل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10125 ورقم قيد 68118    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 17 ش فرن جاد خلف 

مدرسه قباء الخاصه - العماروه البحريه - الملحه - الدور الرضى - محل رقم 2 - قسم

407 - خالد على حسن الصحن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 10126 

ورقم قيد 68119    محل رئيسى  عن خياط ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 67 

ش الروضه - تعاونيات سموحه - محل رقم 2 - قسم

408 - آيه محمد احمدالشيخ محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 10128 ورقم قيد 68120    محل رئيسى  عن تجاره موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 45 ش مسجد 

سيدى بشر بحرى ملك / عزيزه خلف - محل

409 - احمد مجدى محمد غباره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 10131 

ورقم قيد 68121    محل رئيسى  عن كماليات سيارات, بجهة محافظة السكندرية ش 25 المعموره البلد برج 

مالك بجوار ابو الخير للموبايل - محل )1( - قسم

410 - مصطفى السيد منصور السيد مخلوف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 10132 ورقم قيد 68122    محل رئيسى  عن مقاولت و تشطيبات, بجهة محافظة السكندرية 2 ش ابن 

سلمه درباله - عمارات الرياده - محل - قسم

411 - سوزان صالح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10133 ورقم قيد 68123    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ومفروشات ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل عماره سمر مول دور اول ميزان ثالث ش من ش عمر بن الخطاب يمين 

الجمعيه - محل ) 1 ( - قسم

412 - محمد احمد شحاته محمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10134 ورقم قيد 68124    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى, بجهة محافظة السكندرية 37 ش عزبه 

السيوف - محل

413 - حسن قدرى كامل توفيق عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

10135 ورقم قيد 68125    محل رئيسى  عن جيم رياضى )ماعدا اللعاب القتاليه(, بجهة محافظة السكندرية 

3 ش البساتين - سابا باشا - قسم

414 - محمد على حسن عبدالمجيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 10137 ورقم قيد 68126    محل رئيسى  عن مصنع منسوجات نسيجيه ومفروشات وتصنيع ملبس 

جاهزه )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 5ش السراء والمعراج حجر النواتيه- شقه الثانى 

علوى- قسم الرمل-

415 - مبروك عبداللطيف مبروك نويجى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10147 ورقم قيد 68127    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش عيد ابوتلت ملك / 

عبداللطيف مبروك - شقه - قسم

416 - وحيد محمد صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10148 

ورقم قيد 68128    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش المستجد - ميامى امام ابراج 

امون امام كافيتريا الهلى - محل - قسم
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417 - محمد محسن محمد هاشم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10149 ورقم قيد 68129    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع الشهيد جمال 

الراس السوداء - قسم

418 - تامر محمد حسن قطب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10155 ورقم قيد 68130    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة السكندرية عزبه خورشيد الكيلو 

13 - مشروع اليكس ستارت - محل رقم 1 عماره ) a ( - قسم

419 - صلح الدين محمد حسين ابراهيم جاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 10156 ورقم قيد 68131    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 41 ش الشهيد محمد يوسف غالى تقاطع 10 ش صديق شيبوب سيدى بشر بحرى - محل - 

قسم

420 - عبدالرحمن ابوبكر عبدالرواف جازى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10161 ورقم قيد 68132    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط - 

نجع السلم - شارع الحاج ضيف جبريل

421 - محمد عبدالمحسن نصر عبدا السيد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 10162 ورقم قيد 68133    محل رئيسى  عن العاب رياضيه ) ماعدا اللعاب القتاليه (, بجهة 

محافظة السكندرية 5 ش محمد الدره من ش 30 - العصافره قبلى - الول علوى - شقه - قسم

422 - جون عادل شوقى جريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10163 ورقم قيد 68134    محل رئيسى  عن بيع موبايلت بالعموله و اكسسوارات موبايل, بجهة محافظة 

السكندرية ش 20 من ش 45 شمال المحل على ناصيه ش 20 شمال من ش 45 - قسم

423 - فاطمه احمد على المواردى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10165 ورقم قيد 68135    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش الديمقراطيه والتخطيط ابوقير - الول علوى - شقه

424 - عدلى الديب بكسه بسطا الرشيدى )ايه وان سوبر ماركت عدلى( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد 

فى 30-08-2022 برقم ايداع 10169 ورقم قيد 68136    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة 

السكندرية البيطاش بيانكى ناصيه ش الربعين مع ش 3 عقار جاردن فيو - محل - قسم

425 - اسماء مسلم عبدالجليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10172 ورقم قيد 68137    محل رئيسى  عن مصنع تفصيل ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 29 ش دار السلم - ارضى - شقه بجوار المدخل الرئيسى للعماره - قسم

426 - محمد حسن محمد محسن بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10173 ورقم قيد 68138    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع الزياء الحريمى, بجهة محافظة السكندرية 30 ش 

عبدالعزيز عجميه - رشدى - شقه بالدور الرضى - قسم

427 - طه خميس طه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10177 

ورقم قيد 68139    محل رئيسى  عن اعمال متكامله للمقاولت الحكوميه)بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, 

بجهة محافظة السكندرية عزبه نجيب اسكندر - باكوس ملك / هناء عبدالعال - مكتب - قسم

428 - محمد على محمد خليفه فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10178 ورقم قيد 68140    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة السكندرية ناصيه اول ش بعد ش 

20 من ش 30 المندره قبلى امام ابووليد اللبان - محل - قسم

429 - مصطفى محمد سعد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10186 ورقم قيد 68141    محل رئيسى  عن مكتبه ) ادوات مدرسيه ( ماعدا تصوير المستندات, بجهة محافظة 

السكندرية ش جلل الدسوقى مع ش المفتش - محل )1(
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430 - محمود عبده سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10190 ورقم قيد 68142    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية عمارات الفرات 2 - ش فريد بك - مصطفى 

كامل - الول علوى - شقه - قسم

431 - محمد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10191 ورقم قيد 68143    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية برج اليسر قطعه 

رقم 86 بشارع محمد شريف فضالى - سيدى بشر - محل - قسم

432 - حسن عبدالحميد ابراهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10192 ورقم قيد 68144    محل رئيسى  عن محل عام لتحضير المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة 

السكندرية 8 محل بشارع الغفران امام حى الشواطىء البيطاش شقه رقم 2

433 - الحسينى حسن صالح عرابى صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10194 ورقم قيد 68145    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش البوسته القديمه برج الندلس - المندره بحرى - اخر محل يمين العقار - قسم

434 - وفاء احمد فرغلى عبدالشافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10195 ورقم قيد 68146    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية نجع حليص امام دير 

رقم 36 -

435 - زياد ممدوح عطيه عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 10198 ورقم قيد 68147    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة السكندرية بشاير الخير 3 

بلوك ) 11 ( - القبارى - محل 5 امامى - قسم

436 - اسماعيل احمد ابراهيم العدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10199 ورقم قيد 68148    محل رئيسى  عن تقديم مخبوزات ومشروبات, بجهة محافظة السكندرية 10 ش 

الزنبق وجميل ثابت

437 - دعاء جمال ابوالحسن عمر حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

10201 ورقم قيد 68149    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 46 اخر ش فرن الشندويلى - ابويوسف - الدور 

الول - شقه رقم 1 - قسم

438 - سعد الصافى سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 10202 

ورقم قيد 68150    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية 31 ش السلم - ارض المفتى القديمه - 

محل - قسم

439 - احمد ابواليزيد احمد المزين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10227 ورقم قيد 33587    محل فرعى  عن مزرعه دواجن )تربيه و تسمين(, بجهة محافظة السكندرية نجع 

كاتب بجوار الجريسات - قسم

440 - محمد على مرسى السكندرانى - محمد مرسى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 10213 ورقم قيد 68152    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية عقار رقم 25 ش العياده القديمه - البيطاش - الدور الول - شقه - قسم

441 - دينا صلح محمد فؤاد يوسف شكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10214 ورقم قيد 68153    محل رئيسى  عن اتيليه لبيع الملبس الجاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية 5 ش مصطفى محمد مرسى - كليوباترا الصغرى
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442 - محمود فتحى عبدالظاهر عرفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10218 ورقم قيد 68154    محل رئيسى  عن عطاره و بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 117ش راس 

التين - محل رقم )1( - قسم

443 - ساهر جهاد ظريف صبحى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10219 ورقم قيد 68155    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 31 طريق اسكندريه 

مطروح امام قريه سيدى كرير - قسم

444 - عبدالعزيز على عبدالعزيز على اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 10221 ورقم قيد 68156    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية ش اسماء بنت ابى بكر متفرع من ش نادى الساحه- الرضى - شقه يسار الصاعد- قسم

445 - السيد مصطفى السيد احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10222 ورقم قيد 68157    محل رئيسى  عن مكتب توريد تجهيزات معامل ومستشفيات, بجهة محافظة 

السكندرية ك 21 طريق مطروح شارع صيدايه اوريكا امام ش التامين - محل

446 - شرين شعبان احمد حسن شعيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10228 ورقم قيد 68158    محل رئيسى  عن تعقيم خزانات مياه الشرب, بجهة محافظة السكندرية ش عمار 

بن ياسر - المهاجرين بجوار مسجد عباد الرحمن - الثالث علوى - شقه - قسم

447 - محمد فتحى مصطفى سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10233 ورقم قيد 68159    محل رئيسى  عن تحضير وبيع السندوتشات تيك اواى, بجهة محافظة السكندرية 4 

ش العريش - الحضره قبلى - محل

448 - ابراهيم مرسى محمد مرسى شريفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10235 ورقم قيد 68160    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية 84 شارع عمر 

لطفى - وحده )308( بالدور الثالث - قسم

449 - السيد ممدوح السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10236 ورقم قيد 68161    محل رئيسى  عن محل خردوات, بجهة محافظة السكندرية 8 ش النيل عمر - 

البراهيميه - محل - قسم

450 - حنين سعد محمد كامل يوسف محمد ) اتيليه حنين ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 10237 ورقم قيد 68162    محل رئيسى  عن اتيليه ملبس ) ماعدا الملبس 

العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 73 طريق الجيش سبورتنج

451 - نصر الصاوى عمار على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10238 ورقم قيد 68163    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات جديده, بجهة محافظة السكندرية 3 ش بن 

عائشه الحضره القبليه - الرضى - محل شمال المدخل

452 - صفاء عبدالحميد على على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10239 ورقم قيد 68164    محل رئيسى  عن توزيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية خلف 

بنزينه التعاون - خورشيد بحرى - ارضى - شقه- قسم

453 - عماد حمدى عويس عبدالنبى )مكتب عماد حمدى للمقاولت( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 10243 ورقم قيد 68166    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات 

عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه( و صيانه المسطحات الخضراء و 

شبكات الرى, بجهة محافظة السكندرية 15 ش التيسير بجوار بى تك ابو يوسف قبلى - شقه بالدور الرضى - 

قسم
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454 - محمد محمود محمد جابر تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10245 ورقم قيد 68167    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره الملبس الجاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية 85 ش ادفو - البراهيميه - شقه

455 - داليا عبدالكريم حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10247 ورقم قيد 68168    محل رئيسى  عن بيع مصوغات )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

الدمغه و الموازين و المصوغات(, بجهة محافظة السكندرية 25 ش )15( ارض ديزى الحاجه - سيدى بشر قبلى 

- محل رقم )2( شمال الصاعد - قسم

456 - احمد حلمى ابراهيم النبوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10252 

ورقم قيد 68169    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الخياطه, بجهة محافظة السكندرية ش 8 متفرع من ش 

25 خلف مسجد التوحيد برج الزهراء - المعموره البلد - محل - قسم

457 - شيرين عبدا محمود عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10253 ورقم قيد 68170    محل رئيسى  عن الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة السكندرية 21 ش المير محمد عبدالحليم -الوحده رقم 4 بالدور الول علوى -القسم

458 - شريف السيد ابراهيم صابر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10254 ورقم قيد 68171    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله - اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية المعموره البلد قبلى السكه الحديد ش 

النحيله امام صيدليه سوزان - شقه

459 - كريم جميل حافظ محمد الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10256 ورقم قيد 68172    محل رئيسى  عن توريد ملبس و مستلزمات رياضيه )ماعدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 3 ش ابى غالب - شقه بالدور الرضى - قسم

460 - محمد حسين عبدالحليم الغندور تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 10260 ورقم قيد 68173    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله ) ماعدا توريد العماله - الملبس 

العسكريه - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية الناصريه القديمه بجوار شركه مريوط 

الزراعيه - شقه

461 - السيد احمد رضا حسن جمعه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10261 ورقم قيد 68174    محل رئيسى  عن مكتب نقل بوسائل الغير) بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 39 شارع بورسعيد - كامب شيزار - 

شقه بالدور الول يمين الصاعد - قسم

462 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

10263 ورقم قيد 68175    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش على بن ابى طالب - محل

463 - حنان محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 10264 

ورقم قيد 68176    محل رئيسى  عن بيع لوازم شيش, بجهة محافظة السكندرية 86 ب ش خالد بن الوليد - 

سيدى بشر - الرضى - محل - قسم
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فروع الفراد

1 - محمد جمال محمد السيد محمود ابوالعنين  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   8880 ورقم قيد   40137  

محل فرعى  عن مكتب تشطيبات و مقاولت عامه  بجهة محافظة السكندرية 55 شارع فيكتور عما نويل - سموحه - 

قسم

2 - احمد محمود احمد خليل المنصورى  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   8849 ورقم قيد   67688  محل 

فرعى  عن تصنيع وتعبئه مواد غذائيه فيماعدا ملح الطعام  بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد عمر بن الخطاب - 

ابيس القرية العاشرة - محل بالدور الرضي

3 - احمد محمود احمد خليل المنصورى  قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   8849 ورقم قيد   67688  محل 

فرعى  عن تصنيع وتعبئه مواد غذائيه فيماعدا ملح الطعام  بجهة محافظة البحيرة تعدل الى " باغوص بملك / امال 

فرج فرج نصر .

4 - احمد خضيرى محمود حسانين  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   9019 ورقم قيد   10653  محل فرعى  

عن كومسيونجى نقل للغير بسيارات الغير و اعمال لوجيستيه)فيما عدا التخليص الجمركى و النقل الجوى و بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من النقل ( و الستيراد و التصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 

السادسه(  بجهة محافظة السكندرية 7 ش فيكتور عما نويل ميدان 388 الدور الثانى شقه رقم 9 - عماره القوات 

البحريه - سموحه - قسم

5 - محمد حسن محمد السيد عبدالفتاح  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   9016 ورقم قيد   30944  محل 

فرعى  عن توزيع مواد غذائيه بالجمله وعموم الستيراد والتصدير ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6  

بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ شارع هارون الدرايسه بحرى- العجمى -قسم الدخيله-

6 - نيازى نجدى نعمان ذكى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9144 ورقم قيد   58089  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية شارع على بن ابى طالب متفرع من شارع 

الكومى - الهانوفيل - قسم

7 - احمد اسامه فؤاد محمد  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9171 ورقم قيد   64436  محل فرعى  عن 

مكتبه ) دون تصوير المستندات (  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع ميراميوان - الزاريطه - قسم

8 - احمد وحيد يسرى عبدالسلم  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9177 ورقم قيد   65324  محل فرعى  

عن بيع موبيليا  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 35 ش المعسكر الرومانى - رشدى - محل - قسم

9 - هويدا محمد البرهامى محمد منصور الديبابى  قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع   9125 ورقم قيد   

67360  محل فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية شارع مخزن الزيت امام مسجد البسيونى - عزبه 

الهجانه مع شارع الخلص بجوار فرن عنتر - محل - قسم

10 - راغب عبدالملك راغب اسطفان  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   9196 ورقم قيد   67811  محل 

فرعى  عن تخليص جمركى  بجهة محافظة السكندرية الجمرك - وحده 9 بالمبنى الستثمارى بالمنطقه الثانيه بميناء 

السكندريه الثانى

11 - راغب عبدالملك راغب اسطفان  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   9196 ورقم قيد   67811  محل 

فرعى  عن تخليص جمركى  بجهة محافظة البحيرة محل رقم9 مول روما الدور الول علوى بملك/ منار فاروق السيد 

منصور

12 - احمد محمود محمد حسن عبدالرحيم  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9344 ورقم قيد   41226  محل 

فرعى  عن  توريد اجهزة تكييف و صيانه واصلح اجهزه التكييف  بجهة محافظة السكندرية 85 شارع بورسعيد - 

كامب شيزار - قسم

13 - حشمت انس ملك شحاته  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9378 ورقم قيد   51152  محل فرعى  عن 

بيع محمصات ومياه غازيه وبيره داخل عبوات مغلقه و بقاله وخمور  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ 20ش عمر بن ابى ربيعه -الحضره قبلى- محل- قسم باب شرق

14 - شعبان محمد شكرى عبدالسلم شاهين  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   9325 ورقم قيد   66435  

محل فرعى  عن تم اضافه نشاط / بيع قطع غيار سيارات جديده  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع / نشاطه بيع  

قطع غيار سيارات  وراس ماله ) 25000( و عنوانه 19 من ش 16 الصلح الفلكى -قسم المنتزه
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15 - مؤمن محمد عبد الباقى محمد  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9409 ورقم قيد   21300  محل فرعى  

عن بيع فلتر مياه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 6 ش عبدالقادر الغريانى - الرصافه - قسم محرم 

بك

16 - هناء محمد عبدالمنعم على  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   9422 ورقم قيد   54985  محل فرعى  

عن توريدات صناعيه )ما عدا توريد العماله(  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 25ش اسحاق 

النديم- شقه بالدور الول- قسم اللبان

17 - احمد السيد حسنين حسنين غنيم  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9481 ورقم قيد   59047  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط / ورشه نجاره  بجهة محافظة السكندرية شارع صيدليه نور متفرع من شارع النبوى 

المهندس -القسم

18 - الزناتي للسيارات ) اسلم الزناتي عبدالمعطي الزناتي (  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9439 ورقم 

قيد   67885  محل فرعى  عن معرض لتجارة السيارات  بجهة محافظة البحيرة ابيس القوميه - بملك / الزناتي 

عبدالمعطي الزناتي

19 - الزناتي للسيارات ) اسلم الزناتي عبدالمعطي الزناتي (  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   9439 ورقم 

قيد   67885  محل فرعى  عن معرض لتجارة السيارات  بجهة محافظة السكندرية ابيس 8 محرم بك - بملك / 

الزناتى عبدالمعطى

20 - كريم عبد المولى احمد محمد زاهر  قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع   9522 ورقم قيد   38913  محل 

فرعى  عن بلى استيشن  بجهة محافظة السكندرية تم تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / طريق اسكندريه مطروح 

محطه توتال - الدور الثانى - العامريه - ونشاطه / بلى استيشن - وراس ماله |)5000( جنيها

21 - مينا نسيم نصر يوسف  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9705 ورقم قيد   28430  محل فرعى  عن 

بيع محمصات و خردوات  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 10 شارع سيد فهمى - سموحه - قسم

22 - رامى عدلى احمد حسين  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9709 ورقم قيد   67976  محل فرعى  عن 

توريدات عموميه والتصنيع  للمواد الغذائيه واللحوم ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد 

العماله ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات   غرفة الصناعات الغذائية  بجهة محافظة القاهرة اصبح عنوان الرئيسى / 

4 ج شارع شريف سلمه غرفه بالشقه 2

23 - رامى عدلى احمد حسين  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   9709 ورقم قيد   67976  محل فرعى  عن 

توريدات عموميه والتصنيع  للمواد الغذائيه واللحوم ) دون الكمبيوتر ومستلزماته ومواد الدعايه والعلن وتوريد 

العماله ( مرفق شهادة من اتحاد الصناعات   غرفة الصناعات الغذائية  بجهة محافظة السكندرية قطعه رقم 3 بلوك 

25 المنطقة الصناعيه الولى - برج العرب - مدينه برج العرب الجديدة

24 - رمضان على حسين عبدالرحيم  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9785 ورقم قيد   3944  محل فرعى  

عن تعديل النشاط الى / محل عام لتحضير المشروبات الساخنه والبارده  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع 

الكائن بالعنوان/ شقه بالدور الول علوى- اعلى كافيه المحروسه ش الروضه الخضراء- ابويوسف- برج امواج- قسم 

الدخيله

25 - جورج عطيه عوض عبد المسيح  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9749 ورقم قيد   17657  محل 

فرعى  عن بيع محمصات وسجاير ومياه غازيه وحلويات مستورده  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 

160 ش احمد شوقى - رشدى - قسم سيدى جابر

26 - سعيد عبد الرؤوف على شهاب  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   9734 ورقم قيد   41647  محل 

فرعى  عن ورشه تصنيع ملبس ما عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ شارع 27 متفرع من شارع 16 الملك - شقه بالدور الول العلوى - قسم المنتزه

27 - محمد عبد العزيز محمد هنداوى  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   9798 ورقم قيد   6479  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى/دواجن ولحوم مجمده  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / عقار 16 ش 

25 بجوار مصطفى ابو على محل الدهم - قسم

28 - محمد شحاته احمد رضوان  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   9826 ورقم قيد   20653  محل فرعى  

عن مقاولت ميكانيكيه وكهربائيه و  تجاره و توريد قطع غيار تكييف و تبريد و بخار  بجهة محافظة السكندرية تم 

افتتاح فرع نشاطه / تجاره و توريد قطع غيار تكييف و تبريد و بخار و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه و 

عنوانه / 7 ش ابن الجراح - كليوباترا محل رقم 9 بالدور الرضى - قسم
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29 - شيماء السيد محمود حسين  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9883 ورقم قيد   56350  محل فرعى  

عن بقاله جافه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 33 ميدان الجمهوريه - ابوقير - قسم المنتزه

30 - محمد غريب طايع ابراهيم  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9901 ورقم قيد   57169  محل فرعى  

عن تجهيز و بيع مشروبات ساخنه و بارده وبيع كافه ما يصنع من العجين ومياه غازيه وحلوى جافه  بجهة محافظة 

السكندرية 1 شارع محمد رشيد-كينج مريوط-طريق الكافورى-قسم العامريه

31 - ابراهيم هانى ابراهيم الدسوقى محمود  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9898 ورقم قيد   63805  

محل فرعى  عن تم تعديل النشاط الى / بيع سندوتشات كبده واضافه نشاط تقطيع وبيع الكبده المجمده  بجهة محافظة 

السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 2 ش المفروزه القبارى - قسم ونشاطه / تقطيع وبيع الكبده المجمده وراس ماله ) 

10000 ( عشره الف جنيها

32 - هشام حسن السيد ابراهيم السيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   9858 ورقم قيد   67980  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط مغسله  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / محل )37( - عماره 

)7( - مدينه اسيد - سموحه - سيدى جابر - وتم اضافه نشاط / مغسله - وراس ماله )5000( جنيها - وسمته التجاريه 

ديتايلينج هاوس detailing house - وبدايه نشاطه2022/7/1

33 - طارق فتح ا فتحى خليل  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   9969 ورقم قيد   37003  محل فرعى  

عن تم تعديل النشاط الى /عموم التصدير و بيع الماكولت الجاهزه من العجائن و المياه الغازيه و المشروبات الساخنه 

و البارده و السريعه و المثلجات  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / محل 4 عماره 86 عمارات 

ضباط مصطفى كامل - قسم

34 - المير فوزى واصف جورجيوس  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   10070 ورقم قيد   41456  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط / مقاولت عامه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس 

العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / ش البحر الميت بجوار السطول ابوقير الدور 

الول - شقه - ونشاطه / مقاولت عامه وتوريدات - وراس ماله )10000( جنيها - وتاريخ بدايه نشاطه 2022/5/6

35 - احمد فتحى احمد ابو المكارم  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   10048 ورقم قيد   55233  محل 

فرعى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / ش البياره امام الفرن 

البكاتوشى - العوايد - محل - قسم الرمل

36 - نوران مصطفى مصطفى اغا  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   10093 ورقم قيد   8941  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط / اداره وتشغيل صيدليه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 240 ش خالد بن الوليد 

- ميامى - محل - قسم - نشاطه / اداره وتشغيل صيدليه وسمه التجاريه / صيدليه فارما سيتى - وراس ماله / ) 

10000 ( عشره الف جنيها

37 - سامح صبحى على شعبان  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   10154 ورقم قيد   65999  محل فرعى  

عن بيع ادوات تجميل  بجهة محافظة السكندرية تم اضافه فرع نشاطه/ مساج و رأس ماله/ )20000( عشرون الف 

جنيه فقط ل غير و عنوانه/ 21 شارع الدكتور محمد عوض ا - العصافره بحرى - قسم

38 - احمد ابواليزيد احمد المزين  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   10227 ورقم قيد   33587  محل فرعى  

عن مزرعه دواجن )تربيه و تسمين(  بجهة محافظة السكندرية نجع كاتب بجوار الجريسات - قسم

39 - خالد على حسن الصحن  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   10266 ورقم قيد   68119  محل فرعى  

عن دارى كلين  بجهة محافظة السكندرية عماره 3 المقاولون العرب بداخل ممر من شارع سيد طنطاوى-سموحه-

سيدى جابر-نشاطه-دارى كلين-برأسمال 10000 )عشره الف جنيها(بدايه النشاط 2022/3/2-قسم سيدى جابر
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قيود الشركات

1 - احمد زكريا حسن وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

9096 ورقم قيد  67777    مركز عام  عن 1 تجاره كيماويات  2 تجاره معدات بحريه)ما عدا مدينتى دهب 

وشرم الشيخ( 3 تجاره وتوريدات مواد كهربائيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 5 -153 شارع عبد السلم 

عارف-سان استيفانو-اول الرمل

2 - عماد عادل صادق حنا ل وشركاه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

9141 ورقم قيد  67791    مركز عام  عن بيع الملبس الجاهزه)ما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة 

السكندرية 32 شارع هيرموبوليس-البراهيميه-قسم باب شرق

3 - عماد ومحمد لتصنيع الملبس الجاهزه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    9165 ورقم قيد  67802    مركز عام  عن تصنيع الملبس الجاهزه لحساب الغير)ما عدا الملبس 

العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية المستعمره شارع الشجر بجوار صيدليه د/سيد عبد ربه-أول العامريه

4 - ياسين ياسر شاهين وشركاه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

9218 ورقم قيد  67819    مركز عام  عن توريد خضروات وفواكه  بجهة محافظة السكندرية 20 شارع 

القاضى نعمان-الدور الول علوى-يمين الصاعد-فيكتوريا-قسم المنتزه أول

5 - مايكل بشير وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    9256 

ورقم قيد  67829    مركز عام  عن تجاره وبيع زيوت المحركات  بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم 4 

الكائن شارع جميله بو حريد-عماره حمدى خليفه-السيوف شماعه-قسم المنتزه أول

6 - روان عمرو فتحى وشريكها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

9317 ورقم قيد  67849    مركز عام  عن بيع مستحضرات التجميل  بجهة محافظة السكندرية مول عجمى 

ستار بالكيلو 8 طريق اسكندريه مطروح-العجمى وحده خشبيه رقم F B 12 بالدور الول-قسم الدخيله

7 - هند محمد جبر ابو قطمه وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    9423 ورقم قيد  67880    مركز عام  عن عموم التوريد والتصدير)فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة السكندرية رقم 18 شارع الفراعنه عماره ) ب ( اول محل 

يسار ببابين من شارع الفراعنه وباب من الداخل -قسم باب شرق

8 - عواض عبد الحميد عواض زلط وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    9493 ورقم قيد  67898    مركز عام  عن تجاره المفروشات  بجهة محافظة السكندرية 19 

شارع الشهيد مصطفى حافظ-قسم المنشيه

9 - عماد فؤاد محروس وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

9494 ورقم قيد  67899    مركز عام  عن الدعايه والعلن والمقاولت العموميه والتشطيبات واعمال تنفيذ 

واجهات الكلدينج والتوريدات فى مجال النشاط  بجهة محافظة السكندرية 39 ش توت عنخ امون -سموحه -

قسم

10 - اسلم محمد مصطفى وشريكه محمد صبرى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    9497 ورقم قيد  67900    مركز عام  عن تصنيع الملبس الجاهزه)ما عدا 

الملبس العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية الكائن بالعقار 78 شارع محمد جلل حماد-متفرع من شارع 

العيسوى-قسم المنتزه

11 - المصريه اليونانيه للغذيه )نيقول الكسندر بيبر كاتسميرس وشركاه( شركة  رأس مالها 15,000.000 

قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    9498 ورقم قيد  67901    مركز عام  عن بيع المأكولت 

والمشروبات الجاهزه واداره المطاعم  بجهة محافظة السكندرية 45 شارع عمر لطفى-كامب شيزار-قسم باب 

شرق

12 - جابر افتيرى جابر حنا ا وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    9499 ورقم قيد  67902    مركز عام  عن تشطيبات وديكورات  بجهة محافظة السكندرية العقار 

رقم 8 شارع النصر-المنشيه رقم 302 بالدور الثالث علوى-قسم المنشيه
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13 - مصطفى السيد محمد محمد وشركاؤه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    9516 ورقم قيد  67910    مركز عام  عن المقاولت العامه والتصدير  بجهة محافظة 

السكندرية شارع 579 عماره التوحيد-عقار 41 سيدى بشر-قسم المنتزه

14 - أمير فكرى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    9530 

ورقم قيد  67916    مركز عام  عن توصيل الطلبات)ما عدا الطرود البريديه(  بجهة محافظة السكندرية 

المحل الكائن بشارع 17 متفرع من شارع 16 الصلح-قسم المنتزه

15 - احمد محمد عبد الفتاح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    9578 ورقم قيد  67933    مركز عام  عن القيام بأعمال توريد وتجاره كافه أنواع المستلزمات 

الطبيه)ما عدا الدويه ومكوناتها(والقيام بأعمال تجاره كافه الت ومعدات وتجهيزات المستشفيات ومعامل 

التحاليل الطبيه والمنشأت الطبيه وكافه الدوات العلميه وقطع غيارها ومستلزمات تشغيلها وكذا صيانه كافه 

اللت والمعدات  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم )101(بالعقار رقم د-ابراج الثغر-فى شارع طلعت 

مصطفى-الطريق السريع الزراعى بجوار مستشفى طلعت مصطفى-حى وسط-قسم محرم بك

16 - السرجانيه ومصطفى للتجاره والتوزيع-مؤمن اشرف احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    9722 ورقم قيد  67982    مركز عام  عن تجاره 

وتوزيع المنتجات الجلديه  بجهة محافظة السكندرية 21 شارع النصر-الدور الول علوى-قسم المنشيه

17 - عصام عبد الفتاح السيد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    9792 ورقم قيد  68004    مركز عام  عن خدمات الشحن)ما عدا توريد العماله والطرود 

البريديه(والخدمات الملحيه)ما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ( والنقل الدولى)ما عدا النقل الجوى( والخدمات 

الجمركيه فقط)ما عدا التخليص الجمركى(  بجهة محافظة السكندرية المبنى الدارى الدور الثالث ميدان ابو 

العباس خلف البنك الهلى-قسم الجمرك

18 - يسريه عباس محمد قرنفل وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    9843 ورقم قيد  68018    مركز عام  عن التوريدات العامه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه(واعمال المحاجر  بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الثامن بالعقار رقم 90 

شارع دارا -قسد سيدى جابر

19 - شعبان ومحمود لتجاره فضلت القمشه شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    9904 ورقم قيد  68041    مركز عام  عن تجاره وبيع فضلت اقمشه  بجهة محافظة السكندرية 

المحل رقم 3 بمساكن ابن طولون-قسم مينا البصل

20 - ورثه/أمين كامل مصضطفى الزيات-عنهم/امل محمد ابراهيم الزيات وشركائها شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    10089 ورقم قيد  68107    مركز عام  عن مكتب 

رحلت)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية المحل بالدور 

الرضى شارع رابعه الناصريه-ابيس-قسم الرمل

21 - احمد جابر شبيب سالمان وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    10242 ورقم قيد  68165    مركز عام  عن المقاولت العموميه والنقل)ما عدا توريد العماله وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية كائن بالعقار رقم 2 بشارع 

25 شمال من شارع 45 عصافره قبلى-قسم المنتزه
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فروع الشركات

1 - بافلو لبيع الملبس الجاهزه ) ريمون فؤاد شنوده ابراهيم وشريكته (   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

9258 ورقم قيد   60692   فرعى  عن بيع الملبس الجاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة 

السكندرية محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع هليوبوليس مركز مينا التجارى-قسم باب 

شرق

2 - ليوجد   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    9258 ورقم قيد   60692   فرعى  عن بيع الملبس 

الجاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة السكندرية محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 

78 شارع هليوبوليس مركز مينا التجارى-قسم باب شرق
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 محو - شطب

1 - شهد محمد فتحى على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   39009 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع  2407 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

2 - كرم جاد جرجس بباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59241 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع  337 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

3 - محمود سليمان حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10271 قيد فى 09-09-2013 برقم ايداع  3997 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

4 - محمود سليمان حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10271 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع  5845 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

5 - محمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   30997 قيد فى 12-02-2017 برقم ايداع  

1185 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

6 - امل محمد عثمان فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   38748 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع  2003 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

7 - محمد يحى سعد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   41040 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع  5568 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

8 - هاجر خميس درويش عبدا ) هاجر للملبس (  تاجر فرد سبق قيده برقم   58230 قيد فى 2020-11-12 

برقم ايداع  9125 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

9 - باسم محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   462 قيد فى 19-10-2010 برقم ايداع  493 وفى تاريخ  

03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

10 - يسرى عبد المعتمد امين ابو مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   1284 قيد فى 28-03-2011 برقم ايداع  

445 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لوفأه التاجر

11 - ماجده حمدى رياض ابراهيم -صيدلية د ماجده حمدى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   1781 قيد فى 

15-06-2011 برقم ايداع  1017 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

12 - عاطف محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   6492 قيد فى 21-04-2015 برقم ايداع  2291 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب الغاء الفرع

13 - هند عبده محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12780 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع  3292 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب الغاء الفرع

14 - محمد عبدالعزيز مرسى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24510 قيد فى 09-02-2016 برقم ايداع  

999 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

15 - نبيل احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46850 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع  15300 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

16 - سامر محمد فتحى عباس البكاتوشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60540 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

3542 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

17 - احمد محمد فرج اسماعيل )الفرج للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   5943 قيد فى 2012-10-17 

برقم ايداع  3356 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

18 - محمد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   40049 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  3989 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

19 - احمد محمد حسن عمر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   59106 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  45 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

20 - وليد السيد زكى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   59489 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  909 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

21 - عماد ابراهيم محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13708 قيد فى 09-04-2014 برقم ايداع  

2101 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا
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22 - عمرو محمد السيد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   36936 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع  11049 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

23 - ابراهيم جمال ابراهيم مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39547 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  

3257 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

24 - حسن عبدالحميد ابراهيم سعد )مكتب حسن عبدالحميد للتشطيبات(  تاجر فرد سبق قيده برقم   48560 قيد 

فى 14-03-2019 برقم ايداع  3049 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

25 - هشام حسام فريد محمد النمراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   48948 قيد فى 02-04-2019 برقم ايداع  

3805 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

26 - مينا رافت فريد سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   53138 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع  11777 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

27 - مينا رافت فريد سيدهم )مينا للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   53138 قيد فى 21-11-2019 برقم 

ايداع  11777 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

28 - شوقى عادل شوقى جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   54675 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  1387 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

29 - فارس عصام مظفر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   58852 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  10733 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب الغاء الرئيسى الخر

30 - فارس عصام مظفر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   58852 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  10549 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

31 - سلمى احمد السيد عبدالهادى )بيوتى سنتر سلمى عبدالهادى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   66650 قيد فى 

15-05-2022 برقم ايداع  5848 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

32 - احمد سرور مرسى سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   3578 قيد فى 08-03-2012 برقم ايداع  606 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

33 - فاطمة مصطفى محمد محمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   3730 قيد فى 26-03-2012 برقم ايداع  

779 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

34 - محمد مهنى على عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   14581 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع  

3107 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

35 - ابراهيم محمد عبدالحسيب محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   28439 قيد فى 01-09-2016 برقم 

ايداع  6647 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

36 - مصطفى رجب محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   41833 قيد فى 05-06-2018 برقم ايداع  6791 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

37 - محمود عطيه اسماعيل احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   51129 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع  

7860 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

38 - عبدالمنعم حنفى محمود عبدالرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   51691 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع  

8962 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

39 - احمد كمال محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   54153 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  357 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

40 - اشرف فايق فهمى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55663 قيد فى 02-06-2020 برقم ايداع  3562 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

41 - ايمن محمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   65884 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  3265 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

42 - ايهاب احمد ابراهيم النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9311 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع  2758 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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43 - جمال محمد فتحى حامد الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   40124 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  

4088 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاة التاجر

44 - فارس عبدالعزيز على عبدالعزيز سنيور  تاجر فرد سبق قيده برقم   50130 قيد فى 29-05-2019 برقم 

ايداع  5881 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

45 - رانيا وليد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   61512 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  5688 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

46 - سنيه السيد ابراهيم المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1129 قيد فى 24-02-2011 برقم ايداع  270 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

47 - رامى مجدى بشرى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33203 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع  4718 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

48 - شيماء السيد عبدالحميد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   57553 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  

7670 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

49 - ارينى رءوف حنا مرقص حنا ) ارينى بيوتى صالون (  تاجر فرد سبق قيده برقم   57694 قيد فى 

15-10-2020 برقم ايداع  8010 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره

50 - اسلم الثعلب عبدالعلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   59920 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع  

2218 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

51 - اسلم الثعلب عبدالعلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   59920 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع  

1994 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

52 - احمد ابراهيم عبد الحليم جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   4974 قيد فى 05-08-2012 برقم ايداع  

2245 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

53 - تم تعديل السم التجارى الى  هيام طه اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5849 قيد فى 

11-10-2012 برقم ايداع  3252 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

54 - باتعه عبد العليم احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17405 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  7491 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

55 - محمد حمدنا ا ماحى محمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19524 قيد فى 29-03-2015 برقم ايداع  

1761 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

56 - تعدل السم التجارى الى -الشريف للمقاولت العامه-كريم محمد شريف جابر على جبر  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   40600 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  4865 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

57 - عبد القوى جمال على عبد القوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47457 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع  

1020 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

58 - حسن ثابت حسن على -على كافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   50638 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع  

6873 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

59 - كاميليا عبدالمعطى ابراهيم عبدالمعطى شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57747 قيد فى 2020-10-18 

برقم ايداع  8113 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

60 - منال السيد محمد محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3158 قيد فى 09-01-2012 برقم ايداع  92 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

61 - اسراء عاطف محمد صديق سيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   11859 قيد فى 29-12-2013 برقم 

ايداع  5989 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

62 - عبد الهادى السيد عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16378 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع  

6167 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

63 - مهدى محمد مهدى السمكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23762 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع  

7744 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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64 - دارين منير محى الدين الدباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم   38749 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع  

2004 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

65 - باسم على عبدالعزيز محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   40953 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع  

5424 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

66 - تامر احمد ابراهيم السيد - تامر للبقاله  تاجر فرد سبق قيده برقم   44765 قيد فى 15-10-2018 برقم 

ايداع  11702 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره نهائيا

67 - نجاه محمود عبدا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   47652 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  1354 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

68 - عبدالرحيم احمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   54798 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع  

1681 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

69 - هدير بدرى عبد الرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59668 قيد فى 10-02-2021 برقم ايداع  

1347 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

70 - السيده عبد اللطيف عبد العال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   4557 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع  

1756 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

71 - عبد العزيز محمد حسن غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19880 قيد فى 20-04-2015 برقم ايداع  

2264 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب وفاه التاجر

72 - مختار محمد عبدالحميد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   28312 قيد فى 24-08-2016 برقم ايداع  

6453 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

73 - شريف ابراهيم حسن محجوب - المحجوب للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   31193 قيد فى 

21-02-2017 برقم ايداع  1479 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

74 - جيهان محمد عبدالنبى عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   39940 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع  

3837 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

75 - مصطفى ياسر احمد احمد نعينع - صيدليه مصطفى نعينع  تاجر فرد سبق قيده برقم   54201 قيد فى 

15-01-2020 برقم ايداع  455 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

76 - اسعد شكرى موسى مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم   58458 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  9640 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

77 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62338 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع  7586 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لوفاه التاجر

78 - على حسن احمد محمد شركس  تاجر فرد سبق قيده برقم   66400 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع  

5130 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

79 - محمد السيد نجم عبد ا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18124 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع  

8393 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

80 - خيرى رشاد عبدالجواد محمود ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم   33198 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع  

4712 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

81 - عبد الهادى السيد احمد عبد الموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7188 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع  

282 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

82 - احمد عبد العاطى محمود متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   50955 قيد فى 24-07-2019 برقم 

ايداع  7526 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

83 - عبدالحليم محمد عبدالحليم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   63354 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

9891 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

84 - تمام عبد الحكيم احمد تمام عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65915 قيد فى 15-03-2022 برقم 

ايداع  3330 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره
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85 - اسماعيل السيد مرعى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16993 قيد فى 23-10-2014 برقم ايداع  

6959 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

86 - مجدى صديق مصطفى بكر جوده ) جوده للتكييفات (  تاجر فرد سبق قيده برقم   50091 قيد فى 

28-05-2019 برقم ايداع  5814 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجاره

87 - مدحت فؤاد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   60940 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  

4439 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

88 - عطيت ا احمد عطيت ا فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   61477 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع  

5633 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

89 - عبدا جابر السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63314 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع  

9816 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

90 - احمد حسين حسن عبده على  تاجر فرد سبق قيده برقم   63591 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

10495 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

91 - ابراهيم على عبدالعزيز رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   67477 قيد فى 18-07-2022 برقم ايداع  

8316 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

92 - الجوهرى عطيه محمود الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10581 قيد فى 30-09-2013 برقم ايداع  

4373 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

93 - عفاف محمد عبد الحليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31044 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع  

1252 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

94 - مى حسنى احمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم   37030 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  11205 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

95 - وسام محمد كامل محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   65927 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

3365 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

96 - منى زكريا منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66135 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  3974 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

97 - احمد ممدوح على حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   13680 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع  2068 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

98 - محمد السيد عبد الحميد الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15569 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع  

5198 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

99 - محمد احمد على مرشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19555 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع  1801 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

100 - بيشوى مجدى بولس راغب داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   34803 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  

7533 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

101 - عبدا عبدالسلم عبدالسلم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39073 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع  

2490 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

102 - مصطفى محمود محمد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   62768 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

8535 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

103 - الفريد صموئيل عبدالمسيح عطيت ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   63777 قيد فى 07-11-2021 برقم 

ايداع  10916 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

104 - امل نصر الدين عبد ا عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6692 قيد فى 11-12-2012 برقم ايداع  

4236 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

105 - رجب شحاته محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   10879 قيد فى 28-10-2013 برقم ايداع  

4821 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

106 - طلعت عباس محمود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   26439 قيد فى 15-05-2016 برقم ايداع  

3815 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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107 - ليلى قبيصى عبدا عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم   35098 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

8036 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

108 - مصطفى موسى عوض موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55097 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  

2290 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

109 - احمد محمد محمد جمعه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   60544 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

3547 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

110 - هانى حلمى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   65892 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع  3283 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

111 - مينا ميشيل جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   11127 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع  

5120 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

112 - احمد خالد احمد محمد جاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   39947 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع  

3848 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

113 - مصطفى جمال محمد عثمان درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   64796 قيد فى 03-01-2022 برقم 

ايداع  109 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

114 - عبدا احمد عبدا محمد حسن )عبدا للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   27093 قيد فى 

14-06-2016 برقم ايداع  4749 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

115 - محمد عيد نورالدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   32581 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  3723 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

116 - ادهم تامر عاطف النجارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55066 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  

2241 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

117 - عادل فوزى راغب عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   58040 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

8750 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

118 - امين كامل مصطفى الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   15341 قيد فى 08-07-2014 برقم ايداع  

4015 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لوفأه التاجر وتكوين شركه بين 

الورثه

119 - ناديه جابر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17425 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع  7519 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

120 - حسام الدين السيد بدر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   21202 قيد فى 12-07-2015 برقم ايداع  

4160 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

121 - محمد عبدالمنصف حسن السيد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   26968 قيد فى 07-06-2016 برقم 

ايداع  4574 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

122 - محمد جابر محمود على السواح  تاجر فرد سبق قيده برقم   30131 قيد فى 26-12-2016 برقم ايداع  

9281 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

123 - زينات زين احمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   42995 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع  8673 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

124 - ايمان رجب محمد عثمان عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43300 قيد فى 13-08-2018 برقم 

ايداع  9211 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

125 - كرستين رءوف اسحق بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   43851 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع  

10230 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

126 - عبدالفتاح الدهم ثابت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64624 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

12912 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

127 - محمد محمود محمود جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   47806 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع  

1683 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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128 - خالد محمد محمد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   49475 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  4760 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

129 - احمد صفاء الدين احمد حلمى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   52097 قيد فى 30-09-2019 برقم ايداع  

9758 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

130 - رضا سعيد يوسف سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57156 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع  6816 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

131 - غاليه المنسوب على الدحليش  تاجر فرد سبق قيده برقم   67290 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع  

7759 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

132 - رمضان احمد خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3703 قيد فى 22-03-2012 برقم ايداع  751 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

133 - وليد عيد على عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4087 قيد فى 02-05-2012 برقم ايداع  1190 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

134 - محمد ابو العلمين ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9659 قيد فى 07-07-2013 برقم ايداع  

3277 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

135 - حميده مساعد مبروك عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14015 قيد فى 29-04-2014 برقم ايداع  

2456 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

136 - عبد الشافى احمد جاد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   31634 قيد فى 13-03-2017 برقم ايداع  

2171 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

137 - نجلء عيد عبده عيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   32588 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  

3738 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

138 - احمد جمال عبدالمعطى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   41122 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع  

5720 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

139 - ابتسام عبده السيد محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62518 قيد فى 22-08-2021 برقم 

ايداع  8006 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

140 - احمد لطفى سالم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64350 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  12301 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

141 - ساره يسرى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3263 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع  228 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

142 - رشا عاطف سليمان نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10557 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع  4345 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

143 - جيهان سعيد عبد الملك لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17135 قيد فى 30-10-2014 برقم ايداع  

7139 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

144 - تم تعديل السم التجارى الى الصافى للسمده الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27752 قيد فى 

24-07-2016 برقم ايداع  5633 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

145 - محمود عبداللطيف احمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   29871 قيد فى 12-12-2016 برقم 

ايداع  8902 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

146 - ايهاب احمد على عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   60675 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  3873 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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رأس المال

1 - تامر عبدالسلم عباس توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   3641 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع   678 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - شريف حسن ابو اليزيد ابو النور تاجر فرد سبق قيده برقم   12954 قيد فى 02-03-2014 برقم ايداع   

1213 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

3 - سعده عبده زيدان مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   16104 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع   5830 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - سميه احمد عبدالعظيم عبدالسلم نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   25496 قيد فى 24-03-2016 برقم 

ايداع   2414 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

5 - عطيفى همام على على تاجر فرد سبق قيده برقم   28339 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع   6494 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - نرمين حربى زكى فتيان تاجر فرد سبق قيده برقم   64481 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   12593 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - احمد محمد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13966 قيد فى 27-04-2014 برقم ايداع   2401 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - فاطمه حسن مزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17651 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع   7793 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - شادى ربيع رشوان عبداللطيف راشد تاجر فرد سبق قيده برقم   51938 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع   

9452 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - ياسر جمال دنقل جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   56356 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع   5117 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

11 - عماد فكيه زكريا سدره تاجر فرد سبق قيده برقم   57148 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   6800 فى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - كيرلس فرنسيس نادى دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم   62179 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع   

7202 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - رمضان محمد رمضان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   67719 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع   

8937 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - ناديه نبيه عبد الفتاح السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم   3976 قيد فى 19-04-2012 برقم ايداع   

1055 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - احمد مصطفى عبداللطيف عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   61508 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   

5684 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - مازن اشرف حسنين عبد الحميد جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم   62723 قيد فى 31-08-2021 برقم 

ايداع   8443 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

17 - اسماء محمد محمد ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم   66256 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   

4294 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - اسلم اشرف محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   67050 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع   7095 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - علء عزت محمد احمد سيف الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   205 قيد فى 05-09-2010 برقم ايداع   

214 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

20 - تم تعديل السم التجارى الى/ ياسر حسن حسين غازى )الغازى للتصدير( تاجر فرد سبق قيده برقم   

21312 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع   4318 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  25,000.000
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21 - مصطفى على عبد الرحمن حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   32176 قيد فى 10-04-2017 برقم 

ايداع   3044 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

22 - احمد اسماعيل محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   56706 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع   5824 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - وجدى كامل عطاا فام تاجر فرد سبق قيده برقم   61875 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع   6498 فى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - حاتم حسام الدين محمود سيد امين تاجر فرد سبق قيده برقم   3188 قيد فى 23-01-2012 برقم ايداع   

138 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - نوال احمد محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم   42288 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   7829 

فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - ناصر فاروق السيد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   67804 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   

9175 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,010.000

27 - عمرو عمر علم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67492 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع   8343 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

28 - محمود عصران ابوالعنين عماره تاجر فرد سبق قيده برقم   67840 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

9291 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

29 - محمود عبدا حامد محمود الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم   25458 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع   

2348 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

30 - عبدالرحمن محمد محمود مصطفى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   30079 قيد فى 21-12-2016 برقم 

ايداع   9206 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

31 - حشمت انس ملك شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   51152 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع   7900 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

32 - احمد عبدالرؤوف احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54883 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   

1874 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - نور ميشيل وارث لوندى تاجر فرد سبق قيده برقم   62539 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع   8056 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - شعبان محمد شكرى عبدالسلم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   66435 قيد فى 19-04-2022 برقم 

ايداع   5226 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - خالد على محمود بيومى فريح تاجر فرد سبق قيده برقم   67859 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع   

9350 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - على ايهاب حمدى على قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   42817 قيد فى 22-07-2018 برقم ايداع   

8388 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

37 - ادمين رجب مسعود ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم   47140 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع   449 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

38 - ياسر محمود حماده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   66953 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   6798 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - عماد فرج نبيوه فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   1541 قيد فى 12-05-2011 برقم ايداع   744 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - فريد فوزى الجندى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   3621 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع   654 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - تم تصحيح السم الى  احمد زكريا حسين ابو دوح تاجر فرد سبق قيده برقم   5720 قيد فى 

03-10-2012 برقم ايداع   3110 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000.000

42 - محمد ابراهيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33253 قيد فى 08-06-2017 برقم ايداع   4799 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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43 - اسماء محمد عبدالجواد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   33517 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع   

5267 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

44 - عبير مديح محمد العليمى تاجر فرد سبق قيده برقم   37599 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع   106 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - حسين عبدالمطلب محمد عوض عسران تاجر فرد سبق قيده برقم   41144 قيد فى 14-05-2018 برقم 

ايداع   5748 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

46 - اسماء مسعد محمد عبده مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   42108 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع   

7180 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - محمود عبد العزيز عبد العزيز الطنطاوى )الطنطاوى لتوزيع الزيوت والشحومات( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   50180 قيد فى 02-06-2019 برقم ايداع   5975 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - محمد فاروق عبدالقادر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   55442 قيد فى 24-03-2020 برقم ايداع   

3023 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

49 - احمد السيد حسنين حسنين غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   59047 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع   

10933 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

50 - صدام عبدالسلم عبدا عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   61912 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع   

6581 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - كريم عبد المولى احمد محمد زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   38913 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع   

2261 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

52 - مروان ضياءالدين عبدالسلم محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   46549 قيد فى 13-12-2018 برقم 

ايداع   14772 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

53 - تم تعديل السم التجارى الى/ مكتب خلف ا للمقاولت )جرجس خلف ا حنا روفائيل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   56551 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   5491 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - محمد رمضان حموده عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم   42441 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع   

7753 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - احمد محمد كمال السيد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   47862 قيد فى 17-02-2019 برقم ايداع   

1797 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

56 - ايهاب عبدالهادى دياب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   59910 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع   

1966 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

57 - تم تعديل السم التجارى الى /  منصور محمد جويده جبريل ) منصور للتسويق العقارى ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   18248 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع   52 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - على احمد السيد احمد حطيبه تاجر فرد سبق قيده برقم   31392 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع   

1806 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

59 - كيرلس مسعد حنا بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم   44382 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع   

11082 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - ايات توكل عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   52000 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع   

9569 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - تم تصحيح السم الى طبقا لبطاقه الرقم القومى محمد يحى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   57565 

قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   7694 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

200,000.000

62 - ايناس عبدا محمود على فريج تاجر فرد سبق قيده برقم   66887 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

6595 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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63 - وليد لطفى عبد الحميد ابو حوه تاجر فرد سبق قيده برقم   18395 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع   

236 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

64 - مصطفى احمد على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   26781 قيد فى 29-05-2016 برقم ايداع   

4300 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

65 - هشام محمد جامع احمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   44248 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع   

10853 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

66 - محمد فؤاد حسن عبدالمحسن حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   44265 قيد فى 24-09-2018 برقم 

ايداع   10877 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

67 - عماد ابراهيم عبدالمنعم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   62191 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع   

7232 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - متى يوحنا يوسف عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   63110 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   

7044 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

69 - محمد السيد محمود محمد السنباوى )ام .اس.ام  m.s.m  لتوريد اللحوم( تاجر فرد سبق قيده برقم   

64866 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   308 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  150,000.000

70 - هويدا محمد البرهامى محمد منصور الديبابى تاجر فرد سبق قيده برقم   67360 قيد فى 2022-07-03 

برقم ايداع   7981 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

71 - تم اضافه السم التجارى / امين لتجاره الطارات والبطاريات تاجر فرد سبق قيده برقم   32718 قيد فى 

10-05-2017 برقم ايداع   3937 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

72 - محمد محمود فؤاد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   35472 قيد فى 10-10-2017 برقم ايداع   

8628 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

73 - هدير احمد سليمان بكر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   50077 قيد فى 28-05-2019 برقم ايداع   

5791 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

74 - احمد رمضان محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   65919 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   3339 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - احمد عبدالمولى عبدالرسول عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم   66684 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع   5976 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - محمد شحاته احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   20653 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع   3379 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

77 - هشام محمد محمد عنان )العنان( تاجر فرد سبق قيده برقم   36771 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع   

10761 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - حنان السيد عبدالعزيز السيد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   43038 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع   

8753 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - محمد عبدالعزيز احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   47758 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع   

1581 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - محمد جمال محمد السيد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم   62808 قيد فى 06-09-2021 برقم ايداع   

8628 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

81 - مينا جميل ميخائيل قلده مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم   9845 قيد فى 25-07-2013 برقم ايداع   

3489 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - ميخائيل عادل فاخورى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   15988 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع   

5703 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

83 - عياد موسى عياد عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم   33574 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع   

5369 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

Page 56 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

84 - ابراهيم هانى ابراهيم الدسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   63805 قيد فى 08-11-2021 برقم 

ايداع   10984 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

85 - هشام حسن السيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   67980 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع   

9717 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

86 - اشرف احمد محمد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   24620 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع   

1154 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

87 - محمد عبدالرحمن محمد عبدالحميد )محمد عبدالرحمن للضاءة الحديثه( تاجر فرد سبق قيده برقم   24711 

قيد فى 18-02-2016 برقم ايداع   1283 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

88 - مايكل جميل ميخائيل قلده مكرم تاجر فرد سبق قيده برقم   29403 قيد فى 13-11-2016 برقم ايداع   

8187 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - رامى السيد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60473 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   3390 

فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - نيفين جمعه محمد احمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم   61171 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

4959 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

91 - كريم محمد احمد ابراهيم شنيشن تاجر فرد سبق قيده برقم   67650 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع   

8781 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

92 - مجدى ميشيل زاخر مقار تاجر فرد سبق قيده برقم   19717 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع   2028 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - محمود محمد بيومى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31163 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع   1440 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

94 - طارق فتح ا فتحى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   37003 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع   11166 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

95 - اندرو ميلد زكى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   39343 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع   2932 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - اسماعيل السيد اسماعيل شويته تاجر فرد سبق قيده برقم   57301 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع   

7135 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

97 - ياسر حسن طلب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   67744 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   8993 فى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - عمرو سعيد ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   20453 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع   

3095 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

99 - المير فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   41456 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع   

6215 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

100 - جوزيف نصحى زاهى فنجرى تاجر فرد سبق قيده برقم   45058 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

12275 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - تعديل السم التجارى الى  محمد ابراهيم الدسوقى ابوالمكارم النشار تاجر فرد سبق قيده برقم   51625 

قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع   8848 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

102 - صبحى ابراهيم صبحى احمد رجب ) مكتب صبحى ابراهيم للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم   

57715 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   8065 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

103 - مصطفى عبدا ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   63749 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع   

8400 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

104 - عبد المقصود احمد عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   869 قيد فى 27-12-2010 برقم ايداع   

938 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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105 - نوران مصطفى مصطفى اغا تاجر فرد سبق قيده برقم   8941 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع   

2313 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

106 - سيد محمد سيد محمد سرحان )سرحان لبيع قطاعات اللومنيوم( تاجر فرد سبق قيده برقم   47095 قيد 

فى 13-01-2019 برقم ايداع   340 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

107 - انطونيوس موريس شرموخ نصيف تاجر فرد سبق قيده برقم   47256 قيد فى 20-01-2019 برقم 

ايداع   658 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

108 - منال عبدالعال محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   57773 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع   

8166 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

109 - تم تعديل السم التجارى الى /مؤسسه خليل لتجاره الجهزه المنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم   61696 

قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع   6084 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

110 - شروق محمد احمد على - شروق للملبس تاجر فرد سبق قيده برقم   65482 قيد فى 2022-02-20 

برقم ايداع   2075 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

111 - عصام منير حامد ابراهيم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   3146 قيد فى 09-01-2012 برقم ايداع   

79 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

112 - عبدالمولى رجب عبدالمولى مطراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   5456 قيد فى 05-05-2019 برقم 

ايداع   5000 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

113 - سعيد محمد يحيى محمد عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم   29341 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع   

8088 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

114 - نصر محمد حميده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   31475 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع   1938 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

115 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم   33037 قيد فى 

25-05-2017 برقم ايداع   4445 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

116 - سامح صبحى على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم   65999 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   

3589 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

117 - عمرو السيد سامح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   66095 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع   

3854 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

118 - نورالدين جمال فهيم قاسم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   67215 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع   

7548 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

119 - اياد على السيد السيد شغت تاجر فرد سبق قيده برقم   33146 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع   

4626 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

120 - احمد ابواليزيد احمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم   33587 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع   

5398 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  62,000.000

121 - مصطفى طه زوين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   56476 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع   

5356 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

122 - لؤى على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   61567 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   5795 فى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

123 - كريمة عبدالحافظ محمد عبدالنعيم تاجر فرد سبق قيده برقم   62923 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع   

8910 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

124 - خالد على حسن الصحن تاجر فرد سبق قيده برقم   68119 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع   10126 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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العناوين 

1 - احمد عبد الحليم محمود على ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم    1015 قيد فى 19-01-2011 برقم ايداع    

134 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينه نصر شقه رقم 2 عماره 5 -

الدور الثامن-مشروع السكان حدائق رامو - مدينه نصر-ونشاطه/تصميم وانتاج وتشغيل البرامج المحاسبيه 

وقواعد البيانات والتطبيقات وتطويرها والتدريب عليها وتصميم وانتاج وتوريد وتشغيل مواقع النترنت 

والمنصات اللكترونيه وتطبيقات الموبايل وتطويرها وصيانتها والتدريب عليها بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه)فيما عدا المن والحراسه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف (-

2 - احمد ابراهيم مبروك فرج مبروك الشلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    13011 قيد فى 05-03-2014 برقم 

ايداع    1288 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل راس المال 

للمركز الرئيسى الخر بالبحيره الى/ 5000000جنيها )خمسه مليون جنيها لغير(

3 - سعده عبده زيدان مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    16104 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع    5830 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع مشتل عبير الزهور متفرع من 

طريق اسكندريه مطروح - ابويوسف بحرى - امام السيوطى للموبيليا - قسم

4 - محمد محمود اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    24467 قيد فى 07-02-2016 برقم ايداع    937 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 21 الف تنظيم 

شارع خلف 42 دار عيسى - سيدى بشر بحرى

5 - محمود احمد السيد حسن عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    28236 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    

6328 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم افتتاح فرع بمحافظه القصر - 

الزينيه بحرى - مركز طيبه -

6 - عطيفى همام على على تاجر فرد سبق قيده برقم    28339 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع    6494 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ تقسيم البردويل 

- قسم

7 - احمد احمد غريانى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    38738 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع    

1990 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

/1 ش عزبه الندلس - ش البحريه امام مركز شباب المنتزه - الراس السوداء - محل -ونشاطه / بيع قطع غيار 

ومستلزمات التكاتك - وتاريخ نشاطه / 2022/4/28 - وسمته التجاريه / افندينا - وراس ماله )100000( جنيها

8 - محمد جمال محمد السيد محمود ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    40137 قيد فى 04-04-2018 برقم 

ايداع    4110 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بالعنوان / 55 شارع فيكتور عما نويل - سموحه - قسم

9 - عرفات حزين نورالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    40497 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع    

4708 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه / 

تصنيع منظفات صناعيه - و سمته التجاريه / مون كلين -  راس ماله / 100000 مائه الف جنيه - و عنوانه / 

وحده رقم )503( بالدور الخامس علوى بالعقار رقم )6( مجمع الصناعات الصغيره بشارع المدينه بالبيطاش قبلى 

- قسم

10 - السيد محمود مرسى حسين جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم    43675 قيد فى 25-10-2021 برقم 

ايداع    10408 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم حذف الفرع

11 - السيد محمود مرسى حسين جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم    43675 قيد فى 02-09-2018 برقم 

ايداع    9948 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم حذف الفرع

12 - السيد محمود مرسى حسين جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم    43675 قيد فى 02-09-2018 برقم 

ايداع    9948 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان 

المركز الرئيسى الى / 13 شارع فاروس مشروع ناصر - ابيس - الرمل

13 - احمد شفيق محمود تمام تاجر فرد سبق قيده برقم    52207 قيد فى 07-10-2019 برقم ايداع    9965 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل رقم 6 

بالدور الرضى قطعه 16 ش المير لؤلؤ - عمارات راغبكو - قسم
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14 - احمد رضا محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    66070 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

3772 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى / امام 

البان الشيخ - البكاتوشى- شقه بالدور الرضى -  العوايد- قسم

15 - فاطمه حسن مزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17651 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    7793 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ بشاير الخير 5 

بلوك 116 - الدور الرضى - القبارى - قسم

16 - ايمن يحى محمد السرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    32707 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    7718 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل  عنوان الفرع الى / 29 

عماره الصيادله - تقسيم المنطقه هـ - مكتب )207( سموحه - قسم

17 - ايمن يحى محمد السرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    32707 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    3921 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الرئيسى الى / 43 

شارع الجيش - البراهيميه - قسم

18 - ايمن يحى محمد السرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    32707 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    3921 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الفرع الى / 29 

عماره الصيادله - تقسيم المنطقه هـ - مكتب )207( سموحه - قسم

19 - عاطف محمد نصير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    6492 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

4008 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

20 - احمد خضيرى محمود حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    10653 قيد فى 03-10-2013 برقم ايداع    

4557 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 7 ش 

فيكتور عما نويل ميدان 388 الدور الثانى شقه رقم 9 - عماره القوات البحريه - سموحه - قسم

21 - هند عبده محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    12780 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع    1010 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن فى/ الطريق 

الدائرى بجوار مقابر البقيع-قسم

22 - محمد حسن محمد السيد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    30944 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ شارع هارون الدرايسه بحرى- العجمى -قسم الدخيله-

23 - محمد حسن محمد السيد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    30944 قيد فى 08-02-2017 برقم ايداع    

1090 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 

عماره24تعاونيات سموحه شقه3شارع فاروق عمر- قسم سيدى جابر-

24 - حسن على حسن محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    61716 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    6133 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع ترعه 

المنتزه دنا بجوار قهوه ابوليله - قسم

25 - ابراهيم محمد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    8030 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

4618 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

26 - ابراهيم محمد محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    8030 قيد فى 17-03-2013 برقم ايداع    

1255 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

27 - مؤمن حسين عبد العزيز الروينى تاجر فرد سبق قيده برقم    23583 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع    

7484 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تم محو الرئيسى الخر بمحافه 

كفر الشيخ كائن بالعنوان/ تقاطع شارع الشركات مع شارع داود- دسوق-

28 - مدحت سعد عدلى محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    49043 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

3979 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 

رقم )30( شارع الفرقان - عزبه فرعون متفرع من شارع البحريه - شقه - الدور الرابع - الراس السوداء - قسم
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29 - وائل عبدالبر اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    54921 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع    

1955 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 

/ ش 30 الجديد مع ش النبوى المهندس - مشروع فلوريدا كومباوند - محل رقم )2( بالدور الرضى - ونشاطه / 

مقاولت عموميه  وتوريدات - والسمه التجاريه / الرحمه للمقاولت العموميه والتوريدات - وراس ماله 

)100000( جنيها

30 - دينا عزالدين حسن الزنفلى تاجر فرد سبق قيده برقم    67542 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    

8453 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم افتتاح فرع بعنوان / 17 ابراج 

عثمان - قسم

31 - دينا عزالدين حسن الزنفلى تاجر فرد سبق قيده برقم    67542 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع    

8453 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان الى / / مبنى 

رقم 696 طريق الحريه - لوران - قسم

32 - امل عبد ا عبد الهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم    15313 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع    

3979 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ابيس 

5 /8 - محل - قسم محرم بك

33 - عبد المنعم ابراهيم ابراهيم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    22481 قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع    

5943 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 160 

ش احمد شوقى - محل رقم )3( - قسم

34 - طه عوض اسماعيل عبد المولى تاجر فرد سبق قيده برقم    25433 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/الكيلو 21 

ونصف طريق اسكندريه مطروح شارع خميس جمعه-قسم العامريه

35 - عبد ا السيد عبد الرحمن محمد ابو حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    46777 قيد فى 2018-12-23 

برقم ايداع    15133 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل 

العنوان الى / 42 ش نجع السلم من ش اديب معقد - السيوف - قسم

36 - محمود عبدالحميد السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    52675 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع    

10902 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 43

تنظيم اسحق النديم- قسم  اللبان-

37 - على حسين على سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    53044 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    

11584 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر / 

نشاطه بيع لحوم مجمده ومجهزه ومنتجات الفراخ وراس ماله ) 3000 ( ثلثه الف جنيها وسمته التجاريه فريش 

روزن ليالى الشام fresh rozen lialy elsham / وعنوانه رقم 21 صفيحه ش 23 سرهنك لوران - برج 

لؤلؤه لوران - قسم

38 - نيازى نجدى نعمان ذكى تاجر فرد سبق قيده برقم    58089 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع    8840 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / شارع على 

بن ابى طالب متفرع من شارع الكومى - الهانوفيل - قسم

39 - تم تعديل السم التجارى الى  مؤسسه علء الدين لتوريدات العمال الميكانيكيه واللحام - علء الدين محمد 

على احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    61995 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    6775 وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شارع نادى الضباط شهر العسل 

شقه 301 الدور الثالث علوى-البيطاش-برج الرمال-قسم الدخيله

40 - احمد اسامه فؤاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    64436 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع    12503 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 4 شارع 

ميراميوان - الزاريطه-والسمه التجاريه للفرع/واو wow - قسم

41 - احمد وحيد يسرى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    65324 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

1648 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 35 

ش المعسكر الرومانى - رشدى - محل - قسم
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42 - هويدا محمد البرهامى محمد منصور الديبابى تاجر فرد سبق قيده برقم    67360 قيد فى 2022-07-03 

برقم ايداع    7981 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بالعنوان/ شارع مخزن الزيت امام مسجد البسيونى - عزبه الهجانه مع شارع الخلص بجوار فرن عنتر - محل 

- قسم

43 - عماد حمدين محمد ابراهيم خليفه - الخليفه لتشكيل المعادن تاجر فرد سبق قيده برقم    29514 قيد فى 

20-11-2016 برقم ايداع    8374 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / الوحدات ارقام ) 5, 6 , 11 , 12 ( عنبر ) 29 ( بالمنطقه برج العرب - نموذج ) أ ( - 

مجمع الصناعات الصغيره

44 - نوال احمد محمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم    42288 قيد فى 27-06-2018 برقم ايداع    7490 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل راس مال الرئيسى الخر 

الى / 50000 خمسون الف جنيه

45 - وليد اسماعيل موسى النقراشى تاجر فرد سبق قيده برقم    45023 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

12221 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 4 ش 

الزهور - ابويوسف بحرى الطريق - امام شركه الغاز - قسم الدخيله

46 - سهير عطيه ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    51646 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    8895 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح رئيسى اخر نشاطه/ مزرعه 

دواجن - وراس ماله / 50000 خمسون الف جنيه - و عنوانه / نجع حبون بجوار المسجد - العامريه ثانى - قسم

47 - عزيزة شعبان نصر عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    22561 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع    

6051 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 2 ش 

مسجد انتصار السلم - الحرمين خلف ابراج المنتزه فلور - شقه - منزل عبدالغفار يوسف حسن - قسم

48 - يعدل السم التجارى الى/شريف موتورز لتجاره السيارات والدراجات الناريه)عبد الرحمن شريف عبد الدايم 

شريف( تاجر فرد سبق قيده برقم    49467 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    4749 وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الرئيسى الى / 6 ش عبدالفتاح 

الشعشاعى متفرع من ش جميله بوحريد - السيوف - قسم

49 - حسن ابراهيم صابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    55136 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

2364 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 

محل رقم 1 خلف ماركت الصفا قريه عبدالوهاب مدينه النوباريه - سعد السيد محمد نصيب -

50 - هانى عبدالسلم جبر عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    60479 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    

3401 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل 

رقم a 29 - مول سان ستيفانو - الدور الول - قسم

51 - سعد محمد عبدالفتاح فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    63476 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

10237 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل 

رقم )1( برج ابوخطوه ش 311 تقسيم الضرائب - سموحه - قسم

52 - ابانوب كمال رشدى بواقيم ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    66441 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

5248 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى/ 10 

شارع نجيب قناوى - السيوف - قسم

53 - احمد محمود محمد حسن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    41226 قيد فى 15-05-2018 برقم ايداع    

5851 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 85 

شارع بورسعيد - كامب شيزار - قسم

54 - حشمت انس ملك شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    51152 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع    7900 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 20

ش عمر بن ابى ربيعه -الحضره قبلى- محل- قسم باب شرق

55 - عز الدين ابراهيم عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    51809 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    

9200 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان الى /76 ش 

مسجد الصداقه السلميه سيدى بشر قبلى -القسم
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56 - شعبان محمد شكرى عبدالسلم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    66435 قيد فى 19-04-2022 برقم 

ايداع    5226 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع / 

نشاطه بيع  قطع غيار سيارات  وراس ماله ) 25000( و عنوانه 19 من ش 16 الصلح الفلكى -قسم المنتزه

57 - اضافه السم التجارى ليصبح / خالد عبدا محمود نانه للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    

11963 قيد فى 02-01-2014 برقم ايداع    41 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 8 ابراج الشرطه ش حسين فهمى - قسم العطارين

58 - محمد شعبان حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    13484 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع    1838 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / المستعمره ش 

8 قبل الصيدليه - محل - قسم

59 - مؤمن محمد عبد الباقى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21300 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع    

4300 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 6 ش 

عبدالقادر الغريانى - الرصافه - قسم محرم بك

60 - خميس احمد على امين دغيم تاجر فرد سبق قيده برقم    46008 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

13870 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 377 

ش ابن مقله - شقه - قسم

61 - ادمين رجب مسعود ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم    47140 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    

449 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / الكيلو 

43 الطريق الساحلى - نجع ابوصير بجوار فرن الصفا -

62 - هناء محمد عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم    54985 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

2075 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ 25ش اسحاق النديم- شقه بالدور الول- قسم اللبان

63 - هناء محمد عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم    54985 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    

2075 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

64ش عثمان اباظه- قسم اللبان-

64 - فرج جبريل عبد العظيم قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم    1290 قيد فى 30-03-2011 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

الناصريه - ش الجمعيه -ملك احمد محمد احمد  - قسم

65 - حسين عبدالمطلب محمد عوض عسران تاجر فرد سبق قيده برقم    41144 قيد فى 14-05-2018 برقم 

ايداع    5748 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ 25 شارع شامبليون - قسم العطارين

66 - السيد خميس نصر الكريونى تاجر فرد سبق قيده برقم    51064 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع    

7744 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع 

بطل السلم بعد مخازن فتح ا الرابعه الناصريه شقه )5( - الرمل - السكندريه

67 - نجوى محمد احمد محمد رمزى تاجر فرد سبق قيده برقم    55117 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع    

2320 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/الوحده 

الصناعيه 302 بالدور الثالث علوى عقار رقم 6 مجمع الصناعات الصغيره شارع المدينه-العجمى-البيطاش-قسم 

الدخيله

68 - احمد السيد حسنين حسنين غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    59047 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

10933 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع صيدليه نور متفرع 

من شارع النبوى المهندس -القسم المنتزه ,وراس ماله /50000 )خمسون الف جنيه فقط لغير( ,ونشاطه /ورشه 

نجاره

69 - صدام عبدالسلم عبدا عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    61912 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع    

6581 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / مدخل 

3 مساكن البردويل امام موقف التوبيس العامريه
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70 - حسام خالد عبدالرازق السنوسى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    32490 قيد فى 27-04-2017 برقم 

ايداع    3567 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل نشاط 

الرئيسى الخر بالعنوان / محل )1( يمين الصاعد عقار 37 ش القبال - لوران الى / بيع مواد غذائيه سابقه 

التجهيز ومخبوزات - واضافه نشاط للرئيسى الخر / محل رقم )2( عقار 37 ش القبال الى / مخبوزات

71 - خيرى رشاد عبدالجواد محمود ندا تاجر فرد سبق قيده برقم    33198 قيد فى 05-06-2017 برقم ايداع    

4712 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 32 

شارع ابراهيم نصير - قسم

72 - كريم عبد المولى احمد محمد زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    38913 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع    

2261 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ طريق اسكندريه مطروح محطه توتال - الدور الثانى - العامريه - ونشاطه / بلى استيشن - وراس ماله 

|)5000( جنيها

73 - مينا عادل راغب قلده عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    54381 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع    

797 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى /البيطاش 

ش الحى - امام صيدليه محمد عبدالسلم - قسم

74 - تم تعديل السم التجارى الى/ مكتب خلف ا للمقاولت )جرجس خلف ا حنا روفائيل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    56551 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    5491 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ شارع 30 القاهره - سيدى بشر قبلى - اعلى كافيتريا ليالينا - 

الدور الول - شقه رقم )1( - قسم

75 - طارق ابراهيم السيد فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    58966 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

10776 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ش 

مستشفى فاروق خلف مسجد فاروق بجوار صيدليه د/ ايمن سليم - البيطاش - قسم

76 - احمد عبدالفتاح محمد احمد جادالحق تاجر فرد سبق قيده برقم    30011 قيد فى 19-12-2016 برقم 

ايداع    9101 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 

البيطاش الرئيسى امام ايس كريم عزه و كهربائى شهر العسل - قسم

77 - على احمد السيد احمد حطيبه تاجر فرد سبق قيده برقم    31392 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1806 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان النشاط ليصبح 

/ 6 ش الذاعه - جليم - برج البارون - الدور ال 15

78 - محمد فاروق عبده اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    52557 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

10671 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى  / ش 

الشهيد حسام احمد حسن متفرع من ش قصر القويرى - شقه

79 - تم تصحيح السم الى طبقا لبطاقه الرقم القومى محمد يحى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    57565 

قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع    7694 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى / برج يوسف رقم )4( الزراعيين ك 21 - قسم

80 - سامى امين محروس عرابى نمير تاجر فرد سبق قيده برقم    59503 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    

933 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 21 

شارع خاتم المرسلين من شارع 16 اصلح الفلكى - شقه بالدور الول علوى - قسم

81 - ايمان رجب عبدالقادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60145 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع    

2570 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 137 

خلف فندق جده - سبورتنج متفرع من طريق الجيش - شقه بالدور الرضى شمال السلم - قسم سيدى جابر

82 - ابراهيم مرسى عطيه ا ابوالقاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    25432 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    

2315 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/133 شارع 

محى الدين مع 116 , 118 , 123 شارع الزمزمى-الميزان-محل-قسم كرموز

83 - مينا نسيم نصر يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    28430 قيد فى 31-08-2016 برقم ايداع    6632 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 10 شارع 

سيد فهمى - سموحه - قسم
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84 - السيد عبيد جابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    58319 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    9342 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل بالعقار 

رقم 10 شارع الفردوس و المعطى له رقم 9 تنظبم محمود سلمه - قسم

85 - متى يوحنا يوسف عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    63110 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

9372 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية زياده رأس مال المحل 

الرئيسى الخر ليصبح/50000 )خمسون الف جنيها(-

86 - مريم السيد خالد محمد عبدا احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    67834 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع    9268 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ عقار رقم 4 شارع )4( السيوف بحرى - محل

87 - رمضان على حسين عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    3944 قيد فى 15-04-2012 برقم ايداع    

1018 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ شقه بالدور الول علوى- اعلى كافيه المحروسه ش الروضه الخضراء- ابويوسف- برج امواج- قسم 

الدخيله

88 - جورج عطيه عوض عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    17657 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    

7799 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 160 

ش احمد شوقى - رشدى - قسم سيدى جابر

89 - جورج عطيه عوض عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    17657 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    

7799 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع /462 اول 

جمال عبدالناصر - المندره بحرى امام مطعم الفلح - محل قسم

90 - جورج عطيه عوض عبد المسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    17657 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع    

6865 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

91 - يعدل السم التجارى الى/دويدار لتوريد الخضروات والفاكهه- مؤمن السيد طه احمد دويدار تاجر فرد سبق 

قيده برقم    21381 قيد فى 30-07-2015 برقم ايداع    4409 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح/محل بالعقار رقم 10 شارع 6-منشيه النزهه-قسم باب 

شرق

92 - عبدالمنعم احمد سعد شلبى ) مؤسسه شلبى للستيراد ( تاجر فرد سبق قيده برقم    29460 قيد فى 

15-11-2016 برقم ايداع    8272 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 5 ش بيانكى البيطاش - شقه بالدور الحادى عشر - قسم

93 - محمد سمير عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    36973 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

11104 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 36 

شارع محمد عثمان محرم - قسم

94 - سعيد عبد الرؤوف على شهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    41647 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع    

6507 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ شارع 27 متفرع من شارع 16 الملك - شقه بالدور الول العلوى - قسم المنتزه

95 - محمد عبد العزيز محمد هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم    6479 قيد فى 27-11-2012 برقم ايداع    

3994 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / عقار 

16 ش 25 بجوار مصطفى ابو على محل الدهم - قسم

96 - محمد شحاته احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    20653 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    

3379 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / تجاره 

و توريد قطع غيار تكييف و تبريد و بخار و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه و عنوانه / 7 ش ابن الجراح 

- كليوباترا محل رقم 9 بالدور الرضى - قسم

97 - تم تعديل السم التجارى الى  سلم للمقاولت - عبد ربه عبد المجيد عبد ربه سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    

20458 قيد فى 25-05-2015 برقم ايداع    3105 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شقه رقم 3 بالدور الرضى بالعقار رقم 8 مساكن 1040 الحى 

السكنى الول - برج العرب الجديده
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98 - محمد على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    35433 قيد فى 09-10-2017 برقم ايداع    8574 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شارع الورش خلف 

ملعب الدياش-المراغى-محلين-قسم المنتزه

99 - شيماء السيد محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    56350 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    

5098 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 33 

ميدان الجمهوريه - ابوقير - قسم المنتزه

100 - محمد غريب طايع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    57169 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع    

6839 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان/1 شارع 

محمد رشيد-كينج مريوط-طريق الكافورى-قسم العامريه

101 - ابراهيم هانى ابراهيم الدسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    63805 قيد فى 08-11-2021 برقم 

ايداع    10984 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بعنوان / 2 ش المفروزه القبارى - قسم ونشاطه / تقطيع وبيع الكبده المجمده وراس ماله ) 10000 ( عشره الف 

جنيها

102 - هشام حسن السيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67980 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع    

9717 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ محل )37( - عماره )7( - مدينه اسيد - سموحه - سيدى جابر - وتم اضافه نشاط / مغسله - وراس ماله 

)5000( جنيها - وسمته التجاريه ديتايلينج هاوس detailing house - وبدايه نشاطه2022/7/1

103 - اشرف احمد محمد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    24620 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

1154 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بمحافظه البحيره 

ابوالمطامير - شارع الشبراويشى بجوار الغرابلى - محمود عبد المحسن محمد احمد - و نشاطه / مزرعه دواجن 

- وبدايه نشاطه 2022/1/1 - وراس ماله /50000 خمسون الف جنيه

104 - تم تعديل السم التجارى الى / طيور الرفاعى - كامل عبدالفتاح كامل الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    

37300 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    11693 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 7 ش ديار بكرى ناصيه محمد اسماعيل من ش امير البحار - قسم

105 - اشرف سعد جوده محمد البنا تاجر فرد سبق قيده برقم    39963 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    

3878 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

النهضه - القريه البيضاء - مهندسين - بجوار الوحده البيطريه - قسم

106 - كريم على جابر على النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    59208 قيد فى 11-01-2021 برقم ايداع    

273 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 263ش 

المكس- الورديان- محل- قسم مينا البصل-

107 - طارق فتح ا فتحى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    37003 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    

11166 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / 

محل 4 عماره 86 عمارات ضباط مصطفى كامل - قسم

108 - اندرو ميلد زكى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    39343 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

2932 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 

رقم )5( شارع 22 سيدى بشر بحرى امام صيدليه هيثم

109 - عمرو سعيد ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    20453 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع    

3095 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 73 

شارع جمال عبدالناصر الرئيسى - مكتب رقم )2( الدور الول علوى - قسم

110 - حامد عبد ا ابو زيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    35804 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

9152 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/طريق 

اسكندريه مطروح امام معمل الشمس-قسم الدخيله
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111 - المير فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم    41456 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع    

6215 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ ش البحر الميت بجوار السطول ابوقير الدور الول - شقه - ونشاطه / مقاولت عامه وتوريدات - وراس ماله 

)100000( مائه الف جنيها - وتاريخ بدايه نشاطه 2022/5/6

112 - جوزيف نصحى زاهى فنجرى تاجر فرد سبق قيده برقم    45058 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    

12275 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية توضيح العنوان الى/6 

الهانوفيل الرئيسى-عماره 211-قسم الدخيله

113 - ادهم محمد محمد محمد الشرقاوى )الدهم للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم    55023 قيد فى 

25-02-2020 برقم ايداع    2157 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تم 

تعديل عنوان فرع محافظه القصر الى / مركز اسنا - شارع الوحده - قريه حاجر كومير - م اسنا - بملك / احمد 

فتحى البسطاوى

114 - احمد فتحى احمد ابو المكارم تاجر فرد سبق قيده برقم    55233 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

2570 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / ش 

البياره امام الفرن البكاتوشى - العوايد - محل - قسم الرمل

115 - فاتن احمد رجب الديب تاجر فرد سبق قيده برقم    60282 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    2917 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/29 شارع 22 عبد 

المحسن الحسينى متفرع من شارع العيسوى-قسم المنتزه

116 - مصطفى عبدا ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    63749 قيد فى 03-11-2021 برقم 

ايداع    10846 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل رأس المال 

للرئيسى الخر ايداع 8400 بتاريخ 2022/07/20 الى/ 300000 )ثلثمائه الف جنيها فقط ل غير( و تاريخ 

بدايه نشاط الرئيسى الخر الى/ 2019/01/01

117 - نوران مصطفى مصطفى اغا تاجر فرد سبق قيده برقم    8941 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    

2313 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 240 

ش خالد بن الوليد - ميامى - محل - قسم - نشاطه / اداره وتشغيل صيدليه وسمه التجاريه / صيدليه فارما سيتى - 

وراس ماله / ) 10000 ( عشره الف جنيها

118 - تعديل السم التجارى الى نادر محمد احمد المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم    37221 قيد فى 

18-12-2017 برقم ايداع    11547 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

محو الفرع الكائن بالعنوان / 41 شارع ذاكر حسين - الحى السابع - مدينه نصر - القاهره

119 - ياسر محمد عبد المتجلى رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم    37864 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل النشاط الى / 17 ش 

وادى الملوك - السيوف شماعه - قسم المنتزه

120 - خالد عبدالمحسن نصر سلم تاجر فرد سبق قيده برقم    53261 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    

12021 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ شارع 

د/ مصطفى الفقى متفرع من شارع عمر بن عبدالعزيز - قسم

121 - احمد سعيد على احمد مكى )مطعم مكى( تاجر فرد سبق قيده برقم    54726 قيد فى 2020-02-10 

برقم ايداع    1512 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الى / بيانكى بجوار فتح ا ماركت - البيطاش - ش رقم ) 5 (  - محل - قسم

122 - تصحيح السم التجارى الى  عبدالمولى رجب عبدالمولى مطراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    5456 قيد 

فى 19-09-2012 برقم ايداع    2806 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل راس مال الرئيسى الخر الى / 1500000 ) مليون وخمسمائه الف ( جنيه

123 - على عنتر على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم    16769 قيد فى 08-10-2014 برقم ايداع    6660 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/2 شارع 

المرعشى-محل رقم 5-قسم كرموز
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124 - على عبدالعال محمد ابورحاب تاجر فرد سبق قيده برقم    24347 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل نشاط الرئيسى الخر 

الى / تجاره مواد غذائيه بالجمله

125 - سعيد محمد يحيى محمد عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم    29341 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    

8088 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/53 شارع 

فيكتور عمانويل-سموحه-شقه 14 الدور الول علوى-سيدى جابر

126 - نصر محمد حميده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    31475 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع    

1938 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / برج 

دره الخليل الدور )6( شقه رقم 1 عماره دار الولده

127 - تم تعديل السم التجارى الى  الحسن لتاجير معدات لحساب الغير تاجر فرد سبق قيده برقم    35314 قيد 

فى 03-10-2017 برقم ايداع    8374 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى / 5 شارع على بك جنينه - غرفه بالدور الول - قسم

128 - تم تعديل السم التجاري الى / الكومى للمقاولت العموميه ) محمد سامى محمد الكومى ( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    36578 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع    10438 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بمحافظه الجيزه بالعنوان / )49أ ( شارع الثروه المعدنيه - حدائق 

الهرام - الهرم - الجيزه

129 - تم تعديل السم التجارى الى/ نوح - جلو تاجر فرد سبق قيده برقم    37074 قيد فى 2017-12-12 

برقم ايداع    11267 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل 

العنوان الى/ المدخل الول الرابعه الناصريه - شارع بطل السلم بجوار مخازن فتح ا - قسم

130 - سامح صبحى على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    65999 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

3589 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم اضافه فرع نشاطه/ مساج 

و رأس ماله/ )20000( عشرون الف جنيه فقط ل غير و عنوانه/ 21 شارع الدكتور محمد عوض ا - 

العصافره بحرى - قسم

131 - احمد ابواليزيد احمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم    33587 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    

5398 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه/ مزرعه 

دواجن )تربيه و تسمين( و رأس ماله/ )50000( خمسون الف جنيه فقط ل غير و عنوانه/ نجع كاتب بجوار 

الجريسات - قسم

132 - مصطفى طه زوين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    56476 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

5356 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 12 

شارع المهداوى - المندره قبلى - محل

133 - خالد على حسن الصحن تاجر فرد سبق قيده برقم    68119 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع    

10126 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عماره 3 المقاولون العرب 

بداخل ممر من شارع سيد طنطاوى-سموحه-ونشاطه/دارى كلين-برأسمال قدره 10000 )عشره الف جنيها(-

سيدى جابر
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النشاط

1 - تامر عبدالسلم عباس توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  3641 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    678وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريد قطع غيار سيارات لوزاره الداخليه )

ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و عموم التصدير

2 - خليل علي حافظ سالم - خليل موتورز وان تاجر فرد سبق قيده برقم  12760 قيد فى 18-02-2014 برقم 

ايداع    9836وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره سيارات مستعمله و 

مقطورات

3 - احمد ابراهيم مبروك فرج مبروك الشلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  13011 قيد فى 05-03-2014 برقم 

ايداع    1288وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تصدير

4 - عطيفى همام على على تاجر فرد سبق قيده برقم  28339 قيد فى 25-08-2016 برقم ايداع    6494وفى 

تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مكتب مقاولت عموميه و توريدات )ما 

عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

5 - محمد مصطفى ابراهيم على مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  29471 قيد فى 16-11-2016 برقم ايداع    

8289وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع مستلزمات جراحه العظام 

والمخ والعصاب

6 - ساهر سامى عدلى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  1944 قيد فى 07-07-2011 برقم ايداع    1198وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 و 

الفقره 36 من المجموعه 6 ( و تقديم العصائر و المشروبات

7 - احمد الشوربجى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  15400 قيد فى 13-07-2014 برقم ايداع    4087

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريد طبالى خشب وتوريد اخشاب 

وتطهير خزانات مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه

8 - فاطمه حسن مزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17651 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع    7793وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ بقاله عامه

9 - اسماعيل محمد محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  55479 قيد فى 10-05-2020 برقم ايداع    3184وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تجاره المواد الغذائيه

10 - محمود محمد عبدالمقصود سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  59517 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع    

972وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تأجير معدات

11 - تم تعديل السم التجارى ليصبح  محمد مصطفى محمد احمد حجاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  19910 قيد 

فى 21-04-2015 برقم ايداع    2303وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ 

بيع منتجات جلديه و ملبس )ما عدا الملبس العسكريه( و احذيه و مشغولت يدويه ابتداءا من تاريخ 

2022/01/01

12 - تم تعديل السم التجارى الى / محمد مهران محمود مهران )مؤسسه مهران للتوريدات العموميه و تجاره 

الكيماويات و الزيوت المعدنيه( تاجر فرد سبق قيده برقم  33563 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    5343

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه( و تجاره الكيماويات و الزيوت المعدنيه

13 - شادى ربيع رشوان عبداللطيف راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  51938 قيد فى 23-09-2019 برقم ايداع    

9452وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/الستيراد)فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19(

14 - مبروكه يوسف عبدالرحمن قمصان تاجر فرد سبق قيده برقم  55636 قيد فى 21-05-2020 برقم ايداع    

3493وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ اثاث و بويات و لوازم ورش

15 - ياسر جمال دنقل جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  56356 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع    5117

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الى / تعبئه وتغليف مواد غذائيه

16 - هانى منيرعبده هابيل تاجر فرد سبق قيده برقم  64027 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    11554وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقاله عامه
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17 - نجلء نبيل فهمى عبدا محمد اسحق اثناسيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  67677 قيد فى 2022-07-31 

برقم ايداع    8826وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تحضير وطهى 

وبيع ماكولت

18 - محمود عبدالمنعم محمد عبدربه )مؤسسه محمود التجاريه( تاجر فرد سبق قيده برقم  744 قيد فى 

05-12-2010 برقم ايداع    796وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

تجاره مواد غذائيه

19 - اسراء محمود السيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33306 قيد فى 12-06-2017 برقم ايداع    

4876وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بيع اغذيه حيوانات و مستلزماتها 

بكافه انواعها وتم حذف نشاط/ بيع كاميرات المراقبه

20 - مدحت سعد عدلى محمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  49043 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

3979وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتب بيع و تركيب و صيانه 

المصاعد و مستلزماتها و الستيراد )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6(

21 - اسماعيل محمد درويش عبدالرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  62600 قيد فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    8166وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مزرعه حيوانات بريه)

ل يتم مزواله النشاط ال بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللزمه(

22 - تعديل السم التجارى الى محمد جمال حسن على عطيه - سينرجى للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  

18515 قيد فى 26-01-2015 برقم ايداع    387وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت 

اضافه نشاط/ التسويق العقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(

23 - تم تعديل السم التجارى الى/ ياسر حسن حسين غازى )الغازى للتصدير( تاجر فرد سبق قيده برقم  

21312 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع    4318وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

حذف نشاط/ الستيراد

24 - تم تعديل السم التجارى الى / حسام سعيد محمد محمد العدل )مؤسسه العدل للتشطيبات المعماريه( - منشاه 

فرديه تاجر فرد سبق قيده برقم  47828 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    1727وفى تاريخ  2022-08-07  

تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تشطيبات معماريه

25 - عمرو حسن خلف عجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  65988 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    3552

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع خضار وفاكهه بالتجزئه

26 - شيماء محمد عبدالحميد محمود الشرم تاجر فرد سبق قيده برقم  67640 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    

8758وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / صناعه الملبس الجاهزه )ماعدا 

الملبس العسكريه(

27 - طاهر عادل عبدالمنعم احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  50222 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع    

6042وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تحضير وتجهيز الماكولت

28 - محمود لطفى احمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  53792 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    13029

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تنميه موارد بشريه )تم الحصول على 

موافقه امنيه برقم 3111/4007 بتاريخ 2022/6/19 عن نشاط / تنميه موارد بشريه فيما عدا المن و الحراسه 

و النترنت و بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

29 - حسن ابراهيم صابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  55136 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

2364وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط/ تصنيع و انتاج الخرسانه الجاهزه

30 - خالد حسنين محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  67674 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    8822

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع اجهزه الكترونيه ماعدا الحاسب 

اللى ومستلزماته

31 - تمتعديل السم التجارى الى/ الشيخ للتجاره وتوريد الطبالى الخشبيه- ياسر عبدالعزيز السيد ابراهيم الشيخ 

تاجر فرد سبق قيده برقم  1644 قيد فى 29-05-2011 برقم ايداع    863وفى تاريخ  10-08-2022  تم 

تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره وتوريد طبالى خشبيه

32 - محمد عبد الغنى يوسف هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  25171 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    

1955وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اكسسوارات صينى وفضه
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33 - محمد عبد الغنى يوسف هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  25171 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع    

9462وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اكسسوارات صينى وفضه

34 - عبدالرحمن محمد محمود مصطفى عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  30079 قيد فى 21-12-2016 برقم 

ايداع    9206وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصدير كافه ما يلزم 

من منتجات المحامص

35 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  33037 قيد فى 2017-05-25 

برقم ايداع    4445وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ ورشه نجاره 

وتصنيع طبالى خشبيه

36 - احمد كمال الصاوى عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم  50220 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع    

6040وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه النشطه التاليه / اعمال الرفع المساحى 

للشبكات العامه ) مياه   صرف صحى   اتصالت   طرق وكبارى   الرى الزراعى ( اعمال الرفع المساحى 

لشبكات الطاقه الشمسيه وشبكات توليد الكهرباء من الرياح قبل واثناء عمليه التنفيذ واعمال الرفع المساحى 

للنشاءات والقرى السياحيه ورسم الخرائط واعمال محطات الخرسانه الجاهزه واعمال الرفع المساحى للراضى 

الصحراويه والزراعيه بغرض تقسيم الراضى والحدود وتحديد المساحات مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه)

بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللزمه(

37 - تم تعديل السم التجارى الى / حسنه عبدا عبدالقادر مصباح - مصباح لعمال النظافه تاجر فرد سبق قيده 

برقم  50429 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع    6454وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تم اضافه نشاط / خدمات اعمال نظافه )ماعدا توريد العماله(

38 - عز الدين ابراهيم عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51809 قيد فى 16-09-2019 برقم ايداع    

9200وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /بيع بيض

39 - شعبان محمد شكرى عبدالسلم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  66435 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

5226وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بيع قطع غيار سيارات جديده

40 - عابد فرغلى مصطفى حسن عابد تاجر فرد سبق قيده برقم  67687 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

8844وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تجاره اعلف بالجمله

41 - محمد شعبان حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  13484 قيد فى 27-03-2014 برقم ايداع    1838

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصنيع وتشغيل المعادن

42 - ادمين رجب مسعود ادريس تاجر فرد سبق قيده برقم  47140 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    449

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم التصدير

43 - محمد احمد محمود احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم  49893 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    

5471وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات خرسانه جاهزه و 

مقاولت و اعمال العزل

44 - خليل محمد خليل ابراهيم -خليل لصلح و بيع الكاوتش تاجر فرد سبق قيده برقم  56418 قيد فى 

22-07-2020 برقم ايداع    5234وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ اداره 

وتشغيل الجراجات

45 - ابراهيم محمد محمد عزب السود تاجر فرد سبق قيده برقم  62581 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

8132وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ صيانه واصلح المركبات ذات 

المحركات

46 - فرج جبريل عبد العظيم قاسى تاجر فرد سبق قيده برقم  1290 قيد فى 30-03-2011 برقم ايداع    452

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزه محمول جديد و مستعمل 

فقط

47 - فريد فوزى الجندى جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  3621 قيد فى 13-03-2012 برقم ايداع    654وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ مقاولت عموميه مع الجهات الملزمه 

فقط
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48 - عصام احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  29406 قيد فى 13-11-2016 برقم ايداع    8191وفى 

تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / شحن)ماعدا شحن طرود البريد( و نقل بضائع 

بالمحافظات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(

49 - حسين عبدالمطلب محمد عوض عسران تاجر فرد سبق قيده برقم  41144 قيد فى 14-05-2018 برقم 

ايداع    5748وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /مقاولت عامه وتسويق 

عقارى

50 - احمد محمد مهران ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  41305 قيد فى 17-05-2018 برقم ايداع    5980

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد اقمشه

51 - اسماء مسعد محمد عبده مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  42108 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع    

7180وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بقاله جافه

52 - ماجدة صدقى سرور قمصان تاجر فرد سبق قيده برقم  51562 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

8725وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / سجاير وحلويات

53 - نجوى محمد احمد محمد رمزى تاجر فرد سبق قيده برقم  55117 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع    

2320وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تصنيع وتصدير الملبس 

والمفروشات)ما عدا الملبس العسكريه(

54 - احمد السيد حسنين حسنين غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59047 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    

10933وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / ورشه نجاره

55 - محمد احمد عرابى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  60617 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    3730

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تجاره اعلف

56 - احمد عبد الفتاح عبد الحليم الحفني تاجر فرد سبق قيده برقم  64069 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

11674وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مزرعه دواجن

57 - احمد عادل عبدالهادى الراعى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  67307 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

7823وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /صيانه المعدات بكافه انواعها وتوريد 

قطع غيار السيارات

58 - حسام خالد عبدالرازق السنوسى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32490 قيد فى 13-08-2017 برقم 

ايداع    6685وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع مواد غذائيه سابقه 

التجهيز ومخبوزات

59 - حسام خالد عبدالرازق السنوسى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  32490 قيد فى 13-02-2022 برقم 

ايداع    1741وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مخبوزات

60 - كريم عبد المولى احمد محمد زاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  38913 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع    

2261وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بلى استيشن بعد الحصول على 

موافقه امنيه رقم 3107/4003 بتاريخ 2022/6/19

61 - تم تعديل السم التجارى الى/ مكتب خلف ا للمقاولت )جرجس خلف ا حنا روفائيل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  56551 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    5491وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تم تعديل النشاط الى/ مكتب مقاولت عموميه و اساسات ميكانيكيه مع جهات ملزمه بالخصم

62 - نشات محمد عبدالعزيز طايل تاجر فرد سبق قيده برقم  61454 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

5594وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / البان عامه وخضروات مجمده

63 - تامر نبيل محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  1244 قيد فى 20-03-2011 برقم ايداع    396وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع كماليات سيارات

64 - جورج عبدالمسيح ثابت غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  65436 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    

1953وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتب توريدات و تصنيع 

العلف و مخلفاتها و مخلفات الحاصلت الزراعيه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس 

العسكريه(
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65 - تم تعديل السم التجارى الى /  منصور محمد جويده جبريل ) منصور للتسويق العقارى ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  18248 قيد فى 05-01-2015 برقم ايداع    52وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى / تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (

66 - احمد عبدالفتاح محمد احمد جادالحق تاجر فرد سبق قيده برقم  30011 قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    

9101وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ بيع احذيه

67 - على احمد السيد احمد حطيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  31392 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1806وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح / توريد حديد التسليح 

والسمنت والتصدير

68 - كيرلس مسعد حنا بسطوروس تاجر فرد سبق قيده برقم  44382 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع    

11082وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات مفروشات مع 

جهات ملزمه بالخصم و الضافه

69 - ايهاب احمد عبدالرحمن قليعى تاجر فرد سبق قيده برقم  48098 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    

2188وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / مستحضرات تجميل

70 - محمد فاروق عبده اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  52557 قيد فى 23-10-2019 برقم ايداع    

10671وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مصنع ملبس ) ماعدا 

الملبس العسكريه (

71 - جمال محمود اسماعيل محمود )جمال للمقاولت العامه( تاجر فرد سبق قيده برقم  58889 قيد فى 

22-12-2020 برقم ايداع    10615وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تعبئه 

وتغليف مواد غذائيه يدويا

72 - سامى امين محروس عرابى نمير تاجر فرد سبق قيده برقم  59503 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    

933وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع و تصنيع الملبس الجاهزه 

)ماعدا الملبس العسكريه(

73 - محمد عبدالرحمن عبدالرحمن فياض تاجر فرد سبق قيده برقم  1853 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع    

1098وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ اداره و تشغيل شواطئ

74 - اسامه محمد حسنين محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  9589 قيد فى 26-06-2013 برقم ايداع    

3191وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تصنيع ملبس )ماعدا الملبس 

العسكريه(

75 - وليد لطفى عبد الحميد ابو حوه تاجر فرد سبق قيده برقم  18395 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع    

236وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد و تصدير )ماعدا 

المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6(- بيع مستلزمات الطاقه الشمسيه - اقامه و تشغيل محطات الطاقه 

الكهربائيه من الطاقه الشمسيه - تصميم و انشاء و اداره و صيانه محطات تمويل و شحن المركبات بالكهرباء - 

تجاره و توريد كافه مستلزمات ما ذكر و التوريدات العامه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و 

الملبس العسكريه(

76 - السيد عبيد جابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  58319 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع    9342

وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع و تجاره سيارات لحساب الغير

77 - عبدالمنعم احمد سعد شلبى - )مؤسسة شلبى للستيراد ( تاجر فرد سبق قيده برقم  29460 قيد فى 

31-12-2017 برقم ايداع    12079وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / 

التصدير

78 - عبدالمنعم احمد سعد شلبى ) مؤسسه شلبى للستيراد ( تاجر فرد سبق قيده برقم  29460 قيد فى 

15-11-2016 برقم ايداع    8272وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / 

التصدير

79 - محمد سمير عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  36973 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع    

11104وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع الملبس )ماعدا الملبس 

العسكريه(
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80 - عادل عبدا محمد حسنين السلمونى ) السلمونى لتوريد الخضار والفاكهه ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

67647 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع    8778وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى / تجهيز وتوريد خضار وفاكهه

81 - تم تعديل السم التجارى الى / محمود لتجاره وصيانه الجهزه اللكترونيه ) محمود ابراهيم محمد محمد ( 

تاجر فرد سبق قيده برقم  8707 قيد فى 29-04-2013 برقم ايداع    2048وفى تاريخ  22-08-2022  تم 

تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تجاره وصيانه الجهزه اللكترونيه ) ماعدا اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته (

82 - محمد شحاته احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  20653 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع    3379

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره و توريد قطع غيار تكييف و تبريد 

و بخار

83 - هشام محمد محمد عنان )العنان( تاجر فرد سبق قيده برقم  36771 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    

10761وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد اجهزه طبيه ومستلزمات 

طبيه ) ماعدا الدويه (

84 - محمد على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  35433 قيد فى 09-10-2017 برقم ايداع    8574وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ورشه نجاره تصنيع باب وشباك

85 - محمد غريب طايع ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  57169 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع    6839

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/وبيع كافه ما يصنع من العجين ومياه غازيه 

وحلوى جافه

86 - ابراهيم هانى ابراهيم الدسوقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  63805 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

10984وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع سندوتشات كبده واضافه 

نشاط تقطيع وبيع الكبده المجمده

87 - هشام حسن السيد ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67980 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع    

9717وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مغسله

88 - اشرف احمد محمد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  24620 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

1154وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط الستيراد و اضافه نشاط / مزرعه 

دواجن

89 - تم تعديل السم التجارى الى / طيور الرفاعى - كامل عبدالفتاح كامل الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  

37300 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع    11693وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى / بيع فراخ فقط

90 - احمد جمال عزالدين امين - العز للتوريدات الهندسيه و الصناعيه تاجر فرد سبق قيده برقم  45327 قيد فى 

01-11-2018 برقم ايداع    12701وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى 

/ توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته ( وتوريد مستلزمات طبيه ) 

ماعدا الدويه (

91 - عادل ابراهيم السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  56902 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    6215

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات ) ماعدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (

92 - امل سامح فاضل على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  67107 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع    

7239وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ خدمات ليموزين )عدا 

محافظتى شمال وجنوب سيناء( وتاجير سيارات لحساب النفس والغير

93 - طارق فتح ا فتحى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  37003 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    11166

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /عموم التصدير و بيع الماكولت 

الجاهزه من العجائن و المياه الغازيه و المشروبات الساخنه و البارده و السريعه و المثلجات

94 - اندرو ميلد زكى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم  39343 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    2932

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديال النشاط الى / توريد اجهزه تكييف
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95 - عمرو محفوظ على خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  55781 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع    3801

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتب تجاره و توزيع المستلزمات 

الطبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها(و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائيه و توريدات فى مجال النشاط )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(

96 - تامر محمد عبدالمعطى محمد توحيد تاجر فرد سبق قيده برقم  56558 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع    

5509وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /توريدات عموميه )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(

97 - عمرو سعيد ابراهيم عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  20453 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع    

3095وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تسويق عقارى  )ما عدا 

التسويق اللكترونى(

98 - حامد عبد ا ابو زيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  35804 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    

9152وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/اكسسوار حريمى

99 - المير فوزى واصف جورجيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  41456 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع    

6215وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مقاولت عامه وتوريدات ) ماعدا 

توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (

100 - احمد السيد زكى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  46857 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    15307

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ كافيتريا

101 - محمد ابراهيم الدسوقى ابو المكارم النشار)النشار للتوكيلت التجاريه( تاجر فرد سبق قيده برقم  51625 

قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    8234وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / 

عموم الستيراد وتصنيع لدى الغير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

102 - تعديل السم التجارى الى  محمد ابراهيم الدسوقى ابوالمكارم النشار تاجر فرد سبق قيده برقم  51625 قيد 

فى 05-09-2019 برقم ايداع    8848وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / 

عموم الستيراد وتصنيع لدى الغير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

103 - عماد وليم كامل بدير فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  54979 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    2069

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بقاله جافه

104 - فاتن احمد رجب الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  60282 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    2917

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/سوبر ماركت

105 - نوران مصطفى مصطفى اغا تاجر فرد سبق قيده برقم  8941 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    

2313وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اداره وتشغيل صيدليه

106 - عمرو سعد السيد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  31245 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع    

1569وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بقاله جافه ومحمصه

107 - ياسر محمد عبد المتجلى رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم  37864 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    

525وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ بيع قطع غيار السيارات

108 - حسام الدين عبد العظيم عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6478 قيد فى 27-11-2012 برقم ايداع    

3993وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اداره مطاعم

109 - على عنتر على زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  16769 قيد فى 08-10-2014 برقم ايداع    6660

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع سجائر وحلويات واللعاب المائيه 

والرفيهيه والبدلت واداره الملهى والكافيتريات

110 - على عبدالعال محمد ابورحاب تاجر فرد سبق قيده برقم  24347 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    

10813وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /  تجاره مواد غذائيه بالجمله

111 - سعيد محمد يحيى محمد عنبر تاجر فرد سبق قيده برقم  29341 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    

8088وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تسويق عقارى)ما عدا التسويق 

اللكترونى(
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112 - نصر محمد حميده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  31475 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع    1938

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تسويق عقارى وتسويق الكترونى ) 

فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 1515/2319 بتاريخ 2022/4/17

113 - تم تعديل السم التجارى الى/ نوح - جلو تاجر فرد سبق قيده برقم  37074 قيد فى 12-12-2017 برقم 

ايداع    11267وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريد ملبس 

بالجمله )ما عدا الملبس العسكريه( مع الجهات الملزمه بالخصم و الضافه فقط

114 - سامح صبحى على شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  65999 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    3589

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ مساج)ل يتم مزواله النشاط ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من وزاره الصحه(

115 - عمرو السيد سامح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  66095 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

3854وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مقاولت اشغال بحريه )ما عدا 

مدينتى دهب و شرم الشيخ(

116 - اياد على السيد السيد شغت تاجر فرد سبق قيده برقم  33146 قيد فى 01-06-2017 برقم ايداع    

4626وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / الستيراد والتصدير ) ماعدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

117 - احمد ابواليزيد احمد المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  33587 قيد فى 06-07-2017 برقم ايداع    

5398وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ مزرعه دواجن )تربيه و تسمين(

118 - خالد على حسن الصحن تاجر فرد سبق قيده برقم  68119 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع    10126

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/دراى كلين

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3641 وتم ايداعه بتاريخ   

15-03-2012  برقم ايداع 678.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ التوفيق للتصدير و التوريد

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13011 وتم ايداعه بتاريخ   

05-03-2014  برقم ايداع 1,288.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ النهضه للتصدير

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29471 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2016  برقم ايداع 8,289.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/المتحده لمستلزمات جراحه العظام 

والمخ والعصاب)منشأه فرديه(

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40137 وتم ايداعه بتاريخ   

04-04-2018  برقم ايداع 4,110.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / g d s  جى دى اس للتشطيبات و 

المقاولت العامه

5 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   53122 وتم ايداعه بتاريخ   

20-11-2019  برقم ايداع 11,742.000 الى : تم اضافه اسم تجارى / محمد محمود ابراهيم علم الدين ) علم 

الدين لتوزيع لعب الطفال (

6 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66070 وتم ايداعه بتاريخ   

24-03-2022  برقم ايداع 3,772.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / خدماتى للخدمات الحكوميه

7 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1944 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2011  برقم ايداع 1,198.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / لتيه للعصائر و المشروبات

8 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64677 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2021  برقم ايداع 13,036.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه/ مؤسسه اعالى البحار للتصدير

9 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24486 وتم ايداعه بتاريخ   

heaven smell 08-02-2016  برقم ايداع 965.000 الى : اضافه سمه تجاريه / هيفين اسميل

10 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   33563 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2017  برقم ايداع 5,343.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / محمد مهران محمود مهران )

مؤسسه مهران للتوريدات العموميه و تجاره الكيماويات و الزيوت المعدنيه(

11 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56356 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2020  برقم ايداع 5,117.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / الماسه لتجاره وتعبئه 

المواد الغذائيه

12 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21312 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2015  برقم ايداع 4,318.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ ياسر حسن حسين غازى )الغازى 

للتصدير(

13 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   47828 وتم ايداعه بتاريخ   

13-02-2019  برقم ايداع 1,727.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / حسام سعيد محمد محمد العدل )

مؤسسه العدل للتشطيبات المعماريه( - منشاه فرديه

14 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53044 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2019  برقم ايداع 11,584.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / مطعم ليالى الشام

15 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22557 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2015  برقم ايداع 6,044.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه لتصبح/ الصفا للتوريدات و 

المقاولت العامه

16 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63741 وتم ايداعه بتاريخ   

03-11-2021  برقم ايداع 10,815.000 الى : يعدل السم الى/مروه محمد احمد محمد الحلواتى

17 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52812 وتم ايداعه 

h( بتاريخ   05-11-2019  برقم ايداع 11,166.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / اتش كوين ليموزين

) queen limousine
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18 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   53792 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2019  برقم ايداع 13,029.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ خدمات الموارد البشريه 

- m m k )ام ام كيه(

19 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60479 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-04-2021  برقم ايداع 3,401.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى  / كريتيف للستيراد و 

creative optics التصدير و البصريات

20 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66242 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2022  برقم ايداع 4,246.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / مؤسسه الكرمه للمقاولت 

العامه

21 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67837 وتم ايداعه بتاريخ   

09-08-2022  برقم ايداع 9,284.000 الى : مصطفى رضوان محمد عوض

22 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1644 وتم ايداعه بتاريخ   

29-05-2011  برقم ايداع 863.000 الى : تمتعديل السم التجارى الى/ الشيخ للتجاره وتوريد الطبالى الخشبيه- 

ياسر عبدالعزيز السيد ابراهيم الشيخ

23 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16686 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2014  برقم ايداع 6,562.000 الى : اضافه سمه تجاريه / بلوندى هير ستايل

24 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25171 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-03-2016  برقم ايداع 1,955.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / ماركيزيت

25 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   50429 وتم ايداعه بتاريخ   

19-06-2019  برقم ايداع 6,454.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / حسنه عبدا عبدالقادر مصباح - 

مصباح لعمال النظافه

26 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67859 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2022  برقم ايداع 9,350.000 الى : خالد على محمود بيومى فريح

27 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13484 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2014  برقم ايداع 1,838.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / كازابلنكا لتصنيع 

وتشغيل المعادن

28 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21300 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2015  برقم ايداع 4,300.000 الى : تم تعديل السمه تجاريه / اكوا سولو-- لتكنولوجيا 

aqua solo - معالجه المياه

29 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47140 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2019  برقم ايداع 449.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / مكه للتصدير

30 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   49893 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2019  برقم ايداع 5,471.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ العالميه للمقاولت و 

توريدات الخرسانه الجاهزه

31 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   61163 وتم ايداعه بتاريخ   

27-05-2021  برقم ايداع 4,939.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ هشام للنقل البرى )هشام عبده 

محمود خميس السيد(

32 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67184 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2022  برقم ايداع 7,454.000 الى : اضافه سمه تجاريه ى/ مؤسسه النسر للمقاولت 

العموميه والتوريدات

33 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3621 وتم ايداعه بتاريخ   

corner stone 13-03-2012  برقم ايداع 654.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ كورنر ستون

34 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37568 وتم ايداعه بتاريخ   

01-01-2018  برقم ايداع 46.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / تامر مصطفى عبدالعزيز المليطى )

المليطى للمقاولت العموميه (
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35 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56551 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2020  برقم ايداع 5,491.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

36 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   56551 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2020  برقم ايداع 5,491.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ مكتب خلف ا للمقاولت )جرجس 

خلف ا حنا روفائيل(

37 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18248 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2015  برقم ايداع 52.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى /  منصور محمد جويده جبريل ) منصور 

للتسويق العقارى (

38 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30011 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-12-2016  برقم ايداع 9,101.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ ايك eck لبيع الحذيه

39 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1853 وتم ايداعه بتاريخ   

26-06-2011  برقم ايداع 1,098.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ الحمــد للمقاولت و اداره الشواطئ

40 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21381 وتم ايداعه بتاريخ   

30-07-2015  برقم ايداع 4,409.000 الى : يعدل السم التجارى الى/دويدار لتوريد الخضروات والفاكهه- 

مؤمن السيد طه احمد دويدار

41 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   32718 وتم ايداعه بتاريخ   

10-05-2017  برقم ايداع 3,937.000 الى : تم اضافه السم التجارى / امين لتجاره الطارات والبطاريات

42 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36973 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2017  برقم ايداع 11,104.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

43 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8707 وتم ايداعه بتاريخ   

29-04-2013  برقم ايداع 2,048.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / محمود لتجاره وصيانه الجهزه 

اللكترونيه ) محمود ابراهيم محمد محمد (

44 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67895 وتم ايداعه 

em power بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 9,479.000 الى : اى ام باور للمقاولت العامه و التوريدات

45 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29403 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2016  برقم ايداع 8,187.000 الى : اضافه السمه التجاريه/ايه اس تى -a s t لتوريد اجهزه 

الكمبيوتر

46 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37300 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2017  برقم ايداع 11,693.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / طيور الرفاعى - كامل عبدالفتاح 

كامل الرفاعى

47 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56902 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2020  برقم ايداع 6,215.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

48 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67107 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-06-2022  برقم ايداع 7,239.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ الهلليه لخدمات الليموزين 

وتاجير السيارات

49 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67650 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2022  برقم ايداع 8,781.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / جوهره اسكندريه

50 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37003 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-12-2017  برقم ايداع 11,166.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى /بيت هوفن لبيع 

الماكولت

51 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35804 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2017  برقم ايداع 9,152.000 الى : اضافه السمه التجاريه/سنتر المنشيه للكسسوار 

الحريمى)منشأه فرديه(

52 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46857 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2018  برقم ايداع 15,307.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه
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53 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60058 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2021  برقم ايداع 2,343.000 الى : اضافه سمه تجاريه / نيو فيرنتشر لتجاره الثاث 

new furniture - والموبيليا

54 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68094 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-08-2022  برقم ايداع 10,050.000 الى : ل يوجد

55 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   68094 وتم ايداعه بتاريخ   

28-08-2022  برقم ايداع 10,050.000 الى : هانى السيد عبدالحميد السيد بدران

56 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64992 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2022  برقم ايداع 656.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / اسكندريه للمقاولت العموميه و 

انشاء و صيانه شبكات الغازات الطبيه

57 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31475 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2017  برقم ايداع 1,938.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / المان للتسويق 

اللكترونى

58 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37074 وتم ايداعه بتاريخ   

12-12-2017  برقم ايداع 11,267.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ نوح - جلو

59 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37074 وتم ايداعه 

Glow  بتاريخ   12-12-2017  برقم ايداع 11,267.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ جلو

60 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10715 وتم ايداعه بتاريخ   

15-07-2019  برقم ايداع 7,278.000 الى : تم تصحيح السم التجارى ليصبح / انتصار شعبان حسن شعبان

61 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10715 وتم ايداعه بتاريخ   

09-10-2013  برقم ايداع 4,626.000 الى : تم تصحيح السم التجارى ليصبح / انتصار شعبان حسن شعبان

62 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   33146 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2017  برقم ايداع 4,626.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / جاك لبيع وتجاره 

ماكينات الخياطه والستيراد والتصدير

Page 81 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - مصطفى ابراهيم السيد هاشم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   22598 وتم ايداعه بتاريخ  2015-10-28 

برقم ايداع    6105تم التأشير فى تاريخ   28-10-2015   بــ  تم حذف الوكيل المفوض

2 - محمد ابراهيم يوسف ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   43180 وتم ايداعه بتاريخ  2018-08-06 

برقم ايداع    8992تم التأشير فى تاريخ   06-08-2018   بــ  تم تعيين السيد / محمد ابراهيم يوسف ابراهيم 

وكيل مفوضا

3 - احمد محمود احمد خليل المنصوري  مدير فرع المقيد برقم قيد   67688 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-01 

برقم ايداع    8849تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

4 - راغب عبدالملك راغب اسطفان  مدير فرع المقيد برقم قيد   67811 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-08 

برقم ايداع    9196تم التأشير فى تاريخ   08-08-2022   بــ  

5 - مصطفى رضوان محمد عوض  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   67837 وتم ايداعه بتاريخ  

09-08-2022 برقم ايداع    9284تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

6 - خالد على محمود بيومى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   67859 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-10 

برقم ايداع    9350تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

7 - رامي علي احمد حسين  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   67976 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-18 

برقم ايداع    9709تم التأشير فى تاريخ   18-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - صالح فتوح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    46014 قيدت فى 26-11-2018 برقم ايداع   13877 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

2 - صالح فتوح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    46014 قيدت فى 26-11-2018 برقم ايداع   13877 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بموجب عقد فسخ شركه تضامن ثابت 

التاريخ برقم 2687 تم فسخ عقد الشركه

3 - يعدل اسم الشركه ليصبح مصطفى محمود احمد وشركاه لتجاره الدراجات الناريه   شركة سبق قيدها برقم    

59858 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع   1819 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو لسفخ الشركه وتصفيتها نهائيا

4 - يعدل اسم الشركه ليصبح مصطفى محمود احمد وشركاه لتجاره الدراجات الناريه   شركة سبق قيدها برقم    

59858 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع   1819 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/6/25 ملخصه مسجل برقم 747 فى 2022/7/25 شركات السكندريه 

ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

5 - محمد متولى عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    58045 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع   

8760 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

6 - محمد متولى عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    58045 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع   

8760 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/2/1 ملخصه 

مسجل برقم 163 لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

7 - محمد محمد محمود خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12666 قيدت فى 13-02-2014 برقم ايداع   

875 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

8 - محمد محمد محمود خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12666 قيدت فى 13-02-2014 برقم ايداع   

875 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/7/28 ملخصه 

مسجل برقم 774 فى 2022/8/1 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - احمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    31301 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع   1653 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

10 - احمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    31301 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع   1653 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/5/1 ملخصه مسجل 

برقم 783 فى 2022/8/3 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

11 - شريف احمد محمد سالم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    4182 قيدت فى 10-05-2012 برقم ايداع   

1303 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

12 - شريف احمد محمد سالم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    4182 قيدت فى 10-05-2012 برقم ايداع   

1303 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/6/1 ملخصه 

مسجل برقم 636 فى 2022/6/15 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

13 - وليد خضر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    27030 قيدت فى 12-06-2016 برقم ايداع   4658 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

14 - وليد خضر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    27030 قيدت فى 12-06-2016 برقم ايداع   4658 وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/5/21 مصدق على توقيعاته 

بمحضر تصديق رقم 665 ن لسنه 2022 توثيق المنتزه ثانى تم لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

15 - وديع عادل صبحى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    28333 قيدت فى 25-08-2016 برقم 

ايداع   6484 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا
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16 - وديع عادل صبحى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    28333 قيدت فى 25-08-2016 برقم 

ايداع   6484 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/7/28 

ملخصه مسجل برقم 168 لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

17 - سلمى هانى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    57432 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع   7411 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

18 - سلمى هانى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    57432 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع   7411 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/4/17 ملخصه مسجل 

برقم 161 فى 2022/7/18 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

19 - نهى رشيد ودينا سعيد للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    37375 قيدت فى 25-12-2017 برقم ايداع   

11839 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/5/1 ثابت 

التاريخ برقم 2961 لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

20 - نهى رشيد ودينا سعيد للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    37375 قيدت فى 25-12-2017 برقم ايداع   

11839 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

21 - كرم محمد بكرى عبدالرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    57052 قيدت فى 03-09-2020 برقم 

ايداع   6545 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

22 - كرم محمد بكرى عبدالرحيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    57052 قيدت فى 03-09-2020 برقم 

ايداع   6545 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/7/31 

مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 27569 أ لسنه 2022 توثيق المنتزه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

23 - اكرم احمد ابراهيم على ابو ريده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28110 قيدت فى 2016-08-11 

برقم ايداع   6142 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

24 - اكرم احمد ابراهيم على ابو ريده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    28110 قيدت فى 2016-08-11 

برقم ايداع   6142 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته 

بمحضر تصديق رقم 1080 م لسنه 2022 توثيق الرمل تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

25 - عبير صابر حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    33568 قيدت فى 04-07-2017 برقم ايداع   

5352 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/7/6 مصدق 

على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 988 ل لسنه 2022 توثيق السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

26 - عبير صابر حسين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    33568 قيدت فى 04-07-2017 برقم ايداع   

5352 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

27 - يعدل اسم الشركه الى خالد ابراهيم شريف زيدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    42218 قيدت فى 

25-06-2018 برقم ايداع   7377 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

28 - يعدل اسم الشركه الى خالد ابراهيم شريف زيدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    42218 قيدت فى 

25-06-2018 برقم ايداع   7377 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مؤرخ فى 2022/3/28 ملخصه مسجل برقم 809 فى 2022/8/13 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

29 - شركة محمد عبدالعزيز جمعه وشركاه لتأسيس وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    30243 قيدت 

فى 02-01-2017 برقم ايداع   39 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

30 - شركة محمد عبدالعزيز جمعه وشركاه لتأسيس وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    30243 قيدت 

فى 02-01-2017 برقم ايداع   39 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مؤرخ فى 2022/6/28 مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 318 ص لسنه 2022 توثيق محرم بك تم 

فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا
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31 - د معتز السيد قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    469 قيدت فى 20-10-2010 برقم ايداع   501 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

32 - د معتز السيد قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    469 قيدت فى 20-10-2010 برقم ايداع   501 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/7/3 ملخصه مسجل 

برقم 802 فى 2022/8/10 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

33 - محمود عبدالعزيز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    24270 قيدت فى 31-01-2016 برقم ايداع   

667 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

34 - محمود عبدالعزيز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    24270 قيدت فى 31-01-2016 برقم ايداع   

667 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد تعديل مؤرخ فى 2022/7/1 ملخصه 

مسجل برقم 818 فى 2022/8/14 شركات السكندريه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

35 - شركة بايونير للبويات و الصناعات الكيماويه - خالد عبد الحميد محمد سليمان و شركاه   شركة سبق قيدها 

برقم    13087 قيدت فى 10-03-2014 برقم ايداع   1383 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب 

السجل فسخ الشركه بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم 3491 فى 28/ 6/ 2022 وتصفيتها نهائيا

36 - شركة بايونير للبويات و الصناعات الكيماويه - خالد عبد الحميد محمد سليمان و شركاه   شركة سبق قيدها 

برقم    13087 قيدت فى 10-03-2014 برقم ايداع   1383 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب 

السجل شطب بامر محو بسبب فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا //

رأس المال

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محمد حسن محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49145 قيدت 

فى 09-04-2019 برقم ايداع    4182وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,100,000.000

2 - حسين عجمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56215 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع    4767وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

3 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  خالد محمد موسى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     29631 قيدت فى 

24-11-2016 برقم ايداع    8537وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

4 - يعدل اسم الشركه التجارى الى هشام محمد محمد امين صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9511 قيدت 

فى 19-06-2013 برقم ايداع    3095وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,500,000.000

5 - يعدل اسم الشركه ليصبح/عمرو غريب توفيق وميلد بشرى غبر وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     

51275 قيدت فى 18-08-2019 برقم ايداع    8117وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  100,050.000

6 - ابانوب رأفت عزيز وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     57128 قيدت فى 10-09-2020 برقم ايداع    

6757وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000
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العناوين

1 - غزالى صابر غزالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     33109 قيدت فى 30-05-2017 برقم ايداع    

4562وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/22 تنظيم 

حاره الفولى-قسم الجمرك

2 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محمد حسن محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49145 قيدت 

فى 09-04-2019 برقم ايداع    4182وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يعدل عنوان الشركه الى/مكتب رقم 2 بالوحده رقم 1 بالدور الميزانين بالعقار رقم 27 شارع السيد 

رضوان -ميامى-قسم المنتزه أول

3 - عاطف محروس شفيق عبدالعزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64485 قيدت فى 15-12-2021 برقم 

ايداع    12603وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/

شارع احمد العبانى برج المها-الدور السادس-قسم أول المنتزه

4 - احمد عبداللطيف احمد الصاوى و شريكه )الصاوى اورجينال( ) Elsawy original ( شركة سبق قيدها 

برقم     24246 قيدت فى 28-01-2016 برقم ايداع    633وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز العام للشركه الى/21 ميدان فيكتور عمانويل-جناح السلم اليمن-الدور 

الول-سموحه-قسم سيدى جابر

5 - بافلو لبيع الملبس الجاهزه ) ريمون فؤاد شنوده ابراهيم وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     60692 قيدت 

فى 18-04-2021 برقم ايداع    3913وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع هليوبوليس مركز مينا التجارى-قسم باب 

شرق

6 - بافلو لبيع الملبس الجاهزه ) ريمون فؤاد شنوده ابراهيم وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     60692 قيدت 

فى 18-04-2021 برقم ايداع    3913وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يعدل المركز العام للشركه ليصبح/محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع 

هليوبوليس مركز مينا التجارى-قسم باب شرق

7 - بافلو لبيع الملبس الجاهزه ) ريمون فؤاد شنوده ابراهيم وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     60692 قيدت 

فى 18-04-2021 برقم ايداع    3913وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع هليوبوليس 

مركز مينا التجارى-قسم باب شرق

8 - بافلو لبيع الملبس الجاهزه ) ريمون فؤاد شنوده ابراهيم وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     60692 قيدت 

فى 08-08-2022 برقم ايداع    9258وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل تجارى رقم 205 بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع هليوبوليس 

مركز مينا التجارى-قسم باب شرق

9 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     60692 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    9258وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/محل تجارى رقم 205 

بالدور الثانى بالعقار رقم 78 شارع هليوبوليس مركز مينا التجارى-قسم باب شرق

10 - عرفة ابراهيم مصطفى وشريكه)فيبيانو( شركة سبق قيدها برقم     49929 قيدت فى 20-05-2019 برقم 

ايداع    5530وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/برج 

النوار-شارع المستشارين بجوار فيل حبلص-الدور الثامن-المعموره البلد-ارض طوسون-قسم المنتزه
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11 - اليكس تريدنج شركة سبق قيدها برقم     42205 قيدت فى 19-09-2021 برقم ايداع    9126وفى تاريخ  

23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية نقل المقر الدارى للنشاط ليصبح/مكتب رقم 7 فى 

19 شارع ميرموان-الزاريطه-قسم باب شرق-والغاء المقر بالعنوان/4 شارع شامبليون-الزاريطه شقه 2 بالدور 

الول علوى مكتب رقم 4-قسم باب شرق

12 - اليكس تريدنج -ايهاب السيد محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     42205 قيدت فى 

19-09-2021 برقم ايداع    9126وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

نقل المقر الدارى للنشاط ليصبح/مكتب رقم 7 فى 19 شارع ميرموان-الزاريطه-قسم باب شرق-والغاء المقر 

بالعنوان/4 شارع شامبليون-الزاريطه شقه 2 بالدور الول علوى مكتب رقم 4-قسم باب شرق

13 - اليكس تريدنج -ايهاب السيد محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     42205 قيدت فى 

24-06-2018 برقم ايداع    7357وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

نقل المقر الدارى للنشاط ليصبح/مكتب رقم 7 فى 19 شارع ميرموان-الزاريطه-قسم باب شرق-والغاء المقر 

بالعنوان/4 شارع شامبليون-الزاريطه شقه 2 بالدور الول علوى مكتب رقم 4-قسم باب شرق

النشاط

1 - سامح حامد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67740 قيدت فى 03-08-2022 برقم ايداع    8980 وفى 

تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامه والتوريدات)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه(

2 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محمد حسن محمد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     49145 قيدت 

فى 09-04-2019 برقم ايداع    4182 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض 

الشركه ليصبح/عموم المقاولت والتوريدات فى مجال النشاط والتشطيبات واعمال الساسات وعموم التجاره فى 

مواد البناء والتوكيلت التجاريه

3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/عمرو غريب توفيق وميلد بشرى غبر وشريكهم شركة سبق قيدها برقم     

51275 قيدت فى 18-08-2019 برقم ايداع    8117 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط ليصبح/مقاولت عموميه وتأجير معدات خرسانيه

4 - اليكس تريدنج -ايهاب السيد محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     42205 قيدت فى 2018-06-24 

برقم ايداع    7357 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/تجاره 

وتوريد مستلزمات الملبس الجاهزه وماكينات الحياكه وتصنيع مستلزمات الملبس الجاهزه لدى الغير)ما عدا 

الملبس العسكريه(

الكيان القانونى

1 - حسين عجمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     56215 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع    4767 

وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47379   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2019 برقم ايداع    875 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/صبحى كريم سالم صالح 

وشريكه

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49145   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-04-2019 برقم ايداع    4182 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محمد حسن محمد 

اسماعيل وشركاه

3 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7070   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2013 برقم ايداع    144 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/عماد عنتر احمد بخيت وشريكه

4 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65131   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-01-2022 برقم ايداع    1046 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/سمر عز الدين احمد محمد عبد 

الرسول وشريكتها

5 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51275   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2019 برقم ايداع    8117 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/عمرو غريب توفيق وميلد 

بشرى غبر وشريكهم
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الشخاص

1 - محمد حسن السيد الشربتلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    48024   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   2069 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2019  بــ :  

2 - حسن محمد حسن الشربتلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    48024   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   2069 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2019  بــ :  يحق للطرفان مجتمعين أو 

منفردين فى القتراض من كافه البنوك باسم الشركه وكذا الرهن باسم الشركه وهذا الشرط لضمان واستمراريه 

الشركه ونجاحها فى المقانم الول وازدهارها

3 - حسين سمير حسين عجمى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56215   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   4767 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  حق الداره والتوقيع موكول 

للطرف الول الشريك المتضامن بشرط ان تكون العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركه وضمن 

اغراضها وبعنوانها وتمثيلها امام كافه الجهات الرسميه وغير الرسميه والقطاعين العام والخاص والشركات 

والمؤسسات والهيئات والتعامل مع البنوك منفردا

4 - محمد حسين سمير حسين عجمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56215   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   4767 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  )تعديل صفه الشريك من شريك 

موصى ليصبح شريك متضامن(

5 - عمرو عبدالوهاب محمد عباس سماحة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9511   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2013 برقم ايداع   3095 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2020  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين/ هشام محمد محمد امين صالح / و عمرو عبد الوهاب محمد عباس(منفردين الحق فى التوقيع على 

كافه عقود القتراض والرهن بكافه أنواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابت اومنقول وذلك للنفس او للغير 

وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح 

البنوك او الغير

6 - هشام محمد محمد امين صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9511   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2013 برقم ايداع   3095 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2020  بــ :  

7 - احمد جمال جابر السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58693   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   10195 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  )تخارج من الشركه(

8 - احمد السيد السيد على السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58693   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   10195 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

9 - مهند عبد الستار سعد محمود ابو حلوه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58693   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   10195 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  اتفق الطراف على تعديل بند 

الداره والتوقيع على ان يكون من حق الطرف الول والطرف الثالث المنضم مجتمعين أو منفردين بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى 

من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على قروض للشركه فيجب ان تصدر من الشريكين معا

10 - على فتحى على الحفناوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    60910   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   4380 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  تم التفاق بين الطرفين على 

تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح الحق فى الداره والتوقيع عن الشركه للطرفين مجتمعين أ  منفردين فى حدود 

نشاط الشركه وأغراضها وكذلك اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه من بيع وشراء وتقرير حق عينى 

اصلى او تبعى او سحب او ايداع او كافه المعاملت البنكيه على ان يكون حق القتراض والرهن للطرف الول 

السيد/يحيى عبد الوهاب عبد الحميد الخويسكى منفردا

11 - يحيى عبدالوهاب عبدالحميد الخويسكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    60910   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   4380 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  

12 - جلل علي السيد جلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63088   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-22 

برقم ايداع   9317 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  
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13 - محمد علي السيد جلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63088   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-22 

برقم ايداع   9317 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  اضافه فى بند الداره والتوقيع التعامل مع البنوك 

فى فتح الحسابات والسحب والرهن والقتراض واليداع مع البقاء على كافه البنود كما هى بدون تعديل

14 - ضيف كريم سالم صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47379   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  )تخارج من الشركه(

15 - جادا كريم سالم صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47379   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  )تخارج من الشركه(

16 - سالم كريم سالم صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    47379   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-27 

برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  )تخارج من الشركه(

17 - صبحى كريم سالم صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    47379   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع عن 

الشركه للطرف الول/ صبحى كريم سالم صالح منفردا وله ان يفوض من يراه بأمر كتابى على ان يختص 

الشريك المتضامن الطرف الول/ صبحى كريم سالم صالح  بأعمال الداره وله الحق فى تمثيل الشركه كممثل 

قانونى امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وادارات الحكم 

المحلى وشركات المياه والكهرباء والغاز والمرافق وسائر الجهات الجهات بكافه أشكالها وله حق التوقيع على 

عقود الشراء واليجار وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل المستخدمين ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد والجل كما يكون له الحق فى التعاقد وابرام العقود والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض من البنوك والهيئات الماليه والتمويليه وكذلك حق الرهن والدخول فى المزايدات 

والمناقصات باسم ولصالح الشركه وتحقيقا لغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

كتابه

18 - محمد حسن محمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49145   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   4182 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  )انضم الى الشركه(///// يكون 

حق اداره الشركه والتوقيع عنها للطرف الول السيد/ محمد حسن محمد اسماعيل الشريك المتضامن منفردا وله 

فى ذلك اوسع السلطات لتحقيق اغراض الشركه على أن تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن 

أغراضها ويكون له الحق فى التعامل امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف بكافه اشكال التعامل من 

سحب وايداع واصدار وصرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتحويلت واستصدار خطابات الضمان وفتح 

العتمادات المستنديه وله حق القتراض من البنوك وله ابرام وتوقيع جميع انواع العقود وعقود المعاوضه 

والمشارطات والصفقات سواء بالنقد او بالجل وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه والمستخلصات وله الحق فى الرهن والقتراض والحق فى شراء وبيع اصول الشركه 

وشراء وبيع السيارات والتعامل مع ادارات المرور وله الحق فى الدخول فى الستثمارات الماليه بكافه أشكالها وله 

الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

19 - احمد محمد عايدى عبدالنبى على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    49145   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   4182 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  )تعجيل صفه الشريك من شريك 

متضامن ليصبح شريك موصى(

20 - حسين عطا ا محمد عطا ا  شريك   المقيد برقم قيد    7070   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-13 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  )تخارج الشريك المتضامن/حسين عطا ا محمد 

عطا ا من الشركه(

21 - عمرو السيد عبد الرحمن السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7070   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

22 - عماد عنتر احمد بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7070   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-13 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح للشريكين/ عماد 

عنتر احمد بخيت  /  و عمرو السيد عبد الرحمن السيد )مجتمعين فقط(
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23 - وفاء احمد مصطفى الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    65131   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2022 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  )تخارجت من الشركه(

24 - سمر عز الدين احمد محمد عبد الرسول  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    65131   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2022 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  )انضمت الى الشركه(

25 - نسرين حمدى السيد بركات موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65131   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2022 برقم ايداع   1046 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  الداره والتوقيع والداره الفنيه-

الداره الفنيه حق اصيل للطرف الثانى/سمر عز الدين احمد محمد عبد الرسول-اما الداره والتوقيع والتعامل باسم 

الشركه ونيابه عنها مع جميع البنوك وفتح الحسابات وسحب وايداع النقود وصرف الشيكات وعمل العتمادات 

المستنديه والرهن والقتراض وكل العمليات البنكيه ما ذكر منها وما لم يذكر وكذلك التعامل امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص وهى حق اصيل للطرف الول فقط/نسرين حمدى السيد 

بركات ويجوز لها توكيل الغير فى التصرف فى بعض او كل شئون الشركه

26 - عبد الرؤوف السيد محمد عبد الرؤوف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  )تخارج الشريك من الشركه(

27 - هانى رزق عبد الفتاح رزق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  )تخارج الشريك من الشركه(

28 - عمرو غريب توفيق مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

29 - ميلد بشرى غبر غالى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

30 - محمد سيد يحى عبد اللطيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  اتفق الطراف على ان يكون حق 

الداره وحق التوقيع موكله لجميع اطراف هذا العقد )مجتمعين فقط (وهم/عمرو غريب توفيق مصطفى / و ميلد 

بشرى غبر غالى / و محمد سيد يحى عبد اللطيف بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض 

الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها وايه تصرفات قانونيه اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول 

على قرض للشركه فيجب ان تصدر من جميع الشركاء )مجتمعين (ويحوز ان يتم عمل تفويض خاص من 

الشركاء الى احد الشركاء للتفويض فى اجراء معامله

31 - عماد رمزى زاهر رويس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  )تخارج الشريك من الشركه(

32 - خالد احمد يحى عبد اللطيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51275   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  )تخارج الشريك من الشركه(
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تجديد افراد

1 - مدحت على احمد كامل كاشف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2903   قيدت فى   07-12-2011 برقم ايداع    

2322 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

2 - ناديه السيد بدوى نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3434   قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

3 - تامر عبدالسلم عباس توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3641   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

4 - محمد عماد الدين عبد السلم عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4638   قيدت فى   2012-06-25 

برقم ايداع    1841 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

5 - سعده عبده زيدان مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16104   قيدت فى   27-08-2014 برقم ايداع    

5830 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-26

6 - اسامه حسن عبد الواحد مصباح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17291   قيدت فى   10-11-2014 برقم 

ايداع    7345 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

7 - عطيفى همام على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28339   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    

6494 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

8 - عبد الحميد محمد الحبشى احمد خطابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28694   قيدت فى   2016-09-28 

برقم ايداع    7072 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

9 - احمد عيد جادا ركابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30782   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

840 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

10 - ساهر سامى عدلى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1944   قيدت فى   07-07-2011 برقم ايداع    

1198 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

11 - محمد توفيق حسن الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4364   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

1524 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

12 - محمود سليمان حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10271   قيدت فى   09-09-2013 برقم 

ايداع    3997 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-08

13 - احمد محمد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13966   قيدت فى   27-04-2014 برقم ايداع    

2401 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

14 - كرم مصطفى على بلتاجى السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18654   قيدت فى   2015-02-02 

برقم ايداع    574 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

15 - محمد درويش مصطفى الدليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22203   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    5551 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

16 - حنان عبدالغنى فهمى رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26304   قيدت فى   08-05-2016 برقم 

ايداع    3615 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07

17 - محمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30997   قيدت فى   12-02-2017 برقم 

ايداع    1185 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

18 - عز الدين مسعود السيد مسعود على - العز للستيراد و التصدير ايه دابليو دى A W D  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   31389   قيدت فى   01-03-2017 برقم ايداع    1799 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

19 - ابانوب ناصر ايوب توفيق رومان - الناصر ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31698   قيدت فى   

15-03-2017 برقم ايداع    2266 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-14

20 - اسلم مصطفى حسن الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32210   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

3103 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10
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21 - محمد اسماعيل محمد الصاوى - صيدليه دكتور  محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33898   

قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    5881 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-19

22 - محمد كمال حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34198   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

6404 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

23 - المعهد الوطنى للغوص التجارى )مصر( مبروك احمد مبروك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1425   

قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    608 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2021-04-19

24 - ماجده حمدى رياض ابراهيم -صيدلية د ماجده حمدى رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1781   قيدت 

فى   15-06-2011 برقم ايداع    1017 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-14

25 - محمد محمد جاد محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4782   قيدت فى   10-07-2012 برقم ايداع    

2011 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

26 - محمد صالح موسى على هانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4947   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

27 - فايز مرضى عطيه عون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5184   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

2479 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

28 - عاطف محمد نصير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6492   قيدت فى   21-04-2015 برقم ايداع    

2291 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

29 - احمد شعبان عبده محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23840   قيدت فى   04-01-2016 برقم 

ايداع    62 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

30 - محمد عبدالعزيز مرسى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24510   قيدت فى   09-02-2016 برقم 

ايداع    999 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

31 - مصطفى ابراهيم عرفه ابراهيم -عرفه للتريكو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29919   قيدت فى   

14-12-2016 برقم ايداع    8974 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-13

32 - عبدالرحمن مجدى محمود بدوى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34209   قيدت فى   2017-08-06 

برقم ايداع    6423 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

33 - محمود عبدالمنعم محمد عبدربه )مؤسسه محمود التجاريه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   744   قيدت فى   

05-12-2010 برقم ايداع    796 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-04

34 - جمعه ايوب محمد ابراهيم شبور )شبور للهندسه والمقاولت العموميه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2191   قيدت فى   21-08-2011 برقم ايداع    1484 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-20

35 - شيماء السيد محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2325   قيدت فى   14-09-2011 برقم ايداع    

1639 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

36 - جوده السيد امين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4307   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

1457 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

37 - حسن محمد محمد عوض جلفاف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4635   قيدت فى   25-06-2012 برقم 

ايداع    1837 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

38 - محمود طلبة ابو اليزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5667   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

3049 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-30

39 - شادى محمد محمد عبد العزيز جاد ) الشادى لتوريد المواد الغذائيه و عموم الستيراد و التصدير (  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   20032   قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    2482 وفى تاريخ  2022-08-04  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28
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40 - محمد عبدالرازق محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21069   قيدت فى   02-07-2015 برقم 

ايداع    3973 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

41 - سامى عادل عزيزى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24221   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

4318 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

42 - محمد الهادى محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25168   قيدت فى   10-03-2016 برقم 

ايداع    1950 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

43 - محمد فتحى حسين صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25969   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

3132 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

44 - رفيق انطون بولس سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30427   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

310 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

45 - اسراء محمود السيد محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33306   قيدت فى   2017-06-12 

برقم ايداع    4876 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

46 - احمد المهدى عبد المنعم احمد المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33705   قيدت فى   2017-07-12 

برقم ايداع    5585 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

47 - احمد ماهر محمد حسن عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33765   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    5683 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

48 - عصام صلح احمد محمد ) الصلح للتوريدات العموميه (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1407   قيدت فى   

19-04-2011 برقم ايداع    589 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-18

49 - نورهان جورج طوبيا ميخا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2343   قيدت فى   18-09-2011 برقم ايداع    

1659 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

50 - محمد السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3472   قيدت فى   26-02-2012 برقم ايداع    

479 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

51 - محمود سليمان موسى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3541   قيدت فى   04-03-2012 برقم 

ايداع    559 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

52 - ريمون نبيل محروس يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3647   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

685 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

53 - رسميه محمد شرقاوى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5068   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

2351 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

54 - اسامه احمد محمد الوراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14689   قيدت فى   02-06-2014 برقم ايداع    

3238 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-01

55 - احمد السيد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16292   قيدت فى   07-09-2014 برقم ايداع    

6061 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

56 - تم تعديل السم التجارى الى/ ياسر حسن حسين غازى )الغازى للتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

21312   قيدت فى   26-07-2015 برقم ايداع    4318 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-07-25

57 - سامح احمد محمد ابراهيم فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21646   قيدت فى   19-08-2015 برقم 

ايداع    4790 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

58 - فاتن كمال نصير عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22400   قيدت فى   11-10-2015 برقم ايداع    

5828 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

59 - محمد توفيق محمد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27080   قيدت فى   13-06-2016 برقم ايداع    

4730 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

60 - اسلم حسن حسن على الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31114   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    1363 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15
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61 - اسلم حسن حسن على الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31114   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1417 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

62 - عبدربه محمد عبدربه شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31854   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    2499 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

63 - مصطفى على عبد الرحمن حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32176   قيدت فى   2017-04-10 

برقم ايداع    3044 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

64 - اشرف كمال محمد عبدا جاب ا-الشرف للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33874   قيدت فى   

20-07-2017 برقم ايداع    5844 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-19

65 - تم تعديل السم التجارى الى  محمد على امين بيومى)معرض المين لتجاره السيارات(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   34545   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    7086 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-20

66 - خالد عبدالمنعم محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   559   قيدت فى   31-10-2010 برقم ايداع    

595 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

67 - حاتم حسام الدين محمود سيد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3188   قيدت فى   23-01-2012 برقم 

ايداع    138 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

68 - رانيه عبد الحكيم محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8974   قيدت فى   19-05-2013 برقم ايداع    

2351 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-18

69 - محمد مهنى على عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14581   قيدت فى   25-05-2014 برقم 

ايداع    3107 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

70 - لؤى الدين محمد شفيق الجوهرى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20776   قيدت فى   2015-06-10 

برقم ايداع    3548 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-09

71 - حماده عادل فرغل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22416   قيدت فى   12-10-2015 برقم ايداع    

5850 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

72 - نبيل ابراهيم رجب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25644   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

2645 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

73 - جيهان جاد الرب حافظ حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28232   قيدت فى   18-08-2016 برقم 

ايداع    6324 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-17

74 - ابراهيم محمد عبدالحسيب محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28439   قيدت فى   2016-09-01 

برقم ايداع    6647 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

75 - رافت عبدا محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30155   قيدت فى   27-12-2016 برقم 

ايداع    9321 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

76 - ابتسام احمد عبدالرحمن عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31898   قيدت فى   2017-03-26 

برقم ايداع    2565 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

77 - احمد محمد مصطفى حسن رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33150   قيدت فى   2017-06-04 

برقم ايداع    4632 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

78 - تم تعديل السم التجارى الى  عمادالدين محمد مختار طه )مؤسسه طه للتجاره(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

34237   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    6469 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-06

79 - ايمان حسين سليمان خلف - صيدليه د ايمان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34314   قيدت فى   

09-08-2017 برقم ايداع    6595 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-08

80 - محمد حسين فواز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34409   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

6765 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

Page 95 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

81 - احمد الضبع حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34802   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

7532 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

82 - منال السيد محمد محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3158   قيدت فى   09-01-2012 برقم ايداع    

92 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

83 - السيد محمد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3737   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

84 - فاطمه عبد العزيز محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4470   قيدت فى   06-06-2012 برقم 

ايداع    1652 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

85 - ايمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4904   قيدت فى   2012-07-25 

برقم ايداع    2158 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

86 - ايهاب احمد ابراهيم النجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9311   قيدت فى   06-06-2013 برقم ايداع    

2758 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-05

87 - عصام محمود احمد محمد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14741   قيدت فى   05-06-2014 برقم 

ايداع    3300 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-04

88 - عاطف سامى داود ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26538   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

3961 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

89 - حسنى رمضان صديق مهران رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27974   قيدت فى   2016-08-02 

برقم ايداع    5916 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

90 - احمد امين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30451   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

346 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

91 - مروه ابراهيم احمد عبده ابوفرن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30910   قيدت فى   07-02-2017 برقم 

ايداع    1042 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

92 - مرزوق فايز يعقوب اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33597   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    5416 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

93 - هويدا معتمد عبدالعاطى زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34673   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    7319 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

94 - خالد محمد ياقوت على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34788   قيدت فى   05-09-2017 برقم 

ايداع    7507 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

95 - حسام لبيب محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34850   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    

7609 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

96 - سنيه السيد ابراهيم المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1129   قيدت فى   24-02-2011 برقم ايداع    

270 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

97 - امانى عبدالرافع ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3605   قيدت فى   12-03-2012 برقم ايداع    

636 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

98 - وليد عبدالحميد اسماعيل عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3609   قيدت فى   12-03-2012 برقم 

ايداع    640 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

99 - محمد عبد المنعم عفيفى الهورينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4389   قيدت فى   30-05-2012 برقم 

ايداع    1557 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

100 - سامح احمد على احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4399   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

101 - هالة الصادق قديس ابو سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4787   قيدت فى   10-07-2012 برقم 

ايداع    2017 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

102 - ميلد عبد الملك فكرى وسيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18929   قيدت فى   19-02-2015 برقم 

ايداع    939 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-18
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103 - عبدالرحمن محمد محمود مصطفى عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30079   قيدت فى   

21-12-2016 برقم ايداع    9206 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-20

104 - محمد عبد الحفيظ ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30417   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    298 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

105 - علء الدين محمد ابراهيم حسن )علء الدين لللوميتال(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31970   قيدت فى   

28-03-2017 برقم ايداع    2685 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

106 - رامى مجدى بشرى صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33203   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    4718 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

107 - بطرس كريم ضلفى ارميا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33840   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

5779 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

108 - جابر سعد مبروك الجزار )الجزار لتجارة السيارات(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34014   قيدت فى   

27-07-2017 برقم ايداع    6068 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-26

109 - محمود زكى احمد زين العارفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1663   قيدت فى   31-05-2011 برقم 

ايداع    885 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

110 - احمد ابراهيم عبد الحليم جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4974   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    2245 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

111 - تم تعديل السم التجارى الى  هيام طه اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5849   قيدت فى   

11-10-2012 برقم ايداع    3252 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-10-10

112 - محمد حمدنا ا ماحى محمد زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19524   قيدت فى   2015-03-29 

برقم ايداع    1761 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28

113 - مصطفى محمود عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32387   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    3397 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

114 - فرج جبريل عبد العظيم قاسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1290   قيدت فى   30-03-2011 برقم 

ايداع    452 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

115 - عماد فرج نبيوه فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1541   قيدت فى   12-05-2011 برقم ايداع    

744 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

116 - عطيات اسماعيل على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3151   قيدت فى   09-01-2012 برقم ايداع    

84 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

117 - عطيات اسماعيل على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3151   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

6141 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

118 - فريد فوزى الجندى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3621   قيدت فى   13-03-2012 برقم ايداع    

654 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

119 - حمدي يوسف متولي حسن خفاجة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5134   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    2421 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

120 - ناجي محمد محمد حجاج بصري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7659   قيدت فى   21-02-2013 برقم 

ايداع    830 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

121 - اسراء عاطف محمد صديق سيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11859   قيدت فى   

29-12-2013 برقم ايداع    5989 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-28

122 - عبد الهادى السيد عبد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16378   قيدت فى   2014-09-10 

برقم ايداع    6167 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09
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123 - احمد محمد حسن عبدالقادر الماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23685   قيدت فى   2015-12-27 

برقم ايداع    7628 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

124 - سامى مكرم زكرى مهاود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24160   قيدت فى   24-01-2016 برقم ايداع    

514 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

125 - محمد رجب قطب عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31991   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    2717 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

126 - محمد ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33253   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

4799 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

127 - اسماء محمد عبدالجواد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33517   قيدت فى   02-07-2017 برقم 

ايداع    5267 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

128 - حسام احمد عبد المنعم بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1729   قيدت فى   09-06-2011 برقم 

ايداع    959 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

129 - اشرف نصرى حنا تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4173   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    1289 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

130 - السيده عبد اللطيف عبد العال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4557   قيدت فى   2012-06-18 

برقم ايداع    1756 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-17

131 - اميره على الشهالى عبد الغنى عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14871   قيدت فى   2014-06-12 

برقم ايداع    3452 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

132 - عبد العزيز محمد حسن غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19880   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    2264 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

133 - امين فراج السيد فراج حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23081   قيدت فى   24-11-2015 برقم 

ايداع    6785 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

134 - ايمن محمد على على حسن - مركز اليمن لسيارات النقل و عمل المفاتيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24549   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    1056 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-09

135 - زينب جبريل اسماعيل عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25622   قيدت فى   03-04-2016 برقم 

ايداع    2616 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

136 - باسم سمير ابراهيم مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25642   قيدت فى   04-04-2016 برقم ايداع    

2643 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-03

137 - حسن احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26531   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

3952 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

138 - ساميه عبدالحميد عبدالخالق عبدالفضيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30739   قيدت فى   

29-01-2017 برقم ايداع    777 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-28

139 - رندا محمد عبد المنعم السيد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31013   قيدت فى   2017-02-12 

برقم ايداع    1206 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

140 - شريف ابراهيم حسن محجوب - المحجوب للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31193   

قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    1479 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

141 - محمد عبدالخالق محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31811   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    2435 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

142 - حسام خالد عبدالرازق السنوسى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32490   قيدت فى   

27-04-2017 برقم ايداع    3567 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-26
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143 - حسام خالد عبدالرازق السنوسى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32490   قيدت فى   

13-08-2017 برقم ايداع    6685 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-12

144 - خيرى رشاد عبدالجواد محمود ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33198   قيدت فى   2017-06-05 

برقم ايداع    4712 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

145 - هيام عبدالعزيز السيد محمود امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33524   قيدت فى   2017-07-02 

برقم ايداع    5275 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

146 - يوسف اسماعيل بخيت حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33824   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    5757 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

147 - اسماعيل اسماعيل ابراهيم الفجال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34427   قيدت فى   2017-08-14 

برقم ايداع    6826 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

148 - خالد مهران على عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3484   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

149 - السيد على عباس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3597   قيدت فى   11-03-2012 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-10

150 - على سليمان عبد السيد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4017   قيدت فى   23-04-2012 برقم 

ايداع    1104 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

151 - محمود عبد ا عبد ا نصر ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5132   قيدت فى   2012-08-26 

برقم ايداع    2419 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

152 - احمد عدل السيد ابو هنديه - ابو هنديه للحذيه و المصنوعات الجلديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13792   قيدت فى   14-04-2014 برقم ايداع    2196 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-04-13

153 - ليلى صلح الدين يوسف نعنوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16687   قيدت فى   30-09-2014 برقم 

ايداع    6563 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

154 - محمد السيد نجم عبد ا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18124   قيدت فى   25-12-2014 برقم 

ايداع    8393 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

155 - احمد مصطفى عبد السلم مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18783   قيدت فى   2015-02-11 

برقم ايداع    741 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-10

156 - يحى نسيم برهام السيد التابعى- التابعى لقطع الغيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25338   قيدت فى   

17-03-2016 برقم ايداع    2198 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-16

157 - ايناس ادور جورج حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30688   قيدت فى   24-01-2017 برقم ايداع    

696 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

158 - محمد صلح يحيى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32677   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3882 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

159 - كريم حامد الشربينى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33377   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4506 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

160 - احمد محمد عطيه عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33771   قيدت فى   16-07-2017 برقم 

ايداع    5693 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

161 - اسماء محمد عباس محمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34420   قيدت فى   2017-08-14 

برقم ايداع    6812 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

162 - شيماء ابوبكر امام الغمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3123   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

163 - محمد سعيد السيد شلبى جراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3979   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    1058 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18
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164 - محمد عبد الواحد عبدالقادر عبد الواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6237   قيدت فى   2012-11-12 

برقم ايداع    3714 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11

165 - رمضان محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22901   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    6525 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

166 - عمرو على عبد العزيز عبد الرحمن خير ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29988   قيدت فى   

18-12-2016 برقم ايداع    9070 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-17

167 - احمد عبدالفتاح محمد احمد جادالحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30011   قيدت فى   2016-12-19 

برقم ايداع    9101 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

168 - اسماء احمد على المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31437   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1876 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

169 - تم تعديل السم التجارى الى  مؤسسة سليمان التجاريه - محمد حسين سليمان متولى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   2840   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    2247 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-11-28

170 - تصحيح السم التجارى الى  عبدالمولى رجب عبدالمولى مطراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5456   

قيدت فى   19-09-2012 برقم ايداع    2806 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-18

171 - عادل محمد ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13496   قيدت فى   30-03-2014 برقم 

ايداع    1850 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

172 - وليد لطفى عبد الحميد ابو حوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18395   قيدت فى   15-01-2015 برقم 

ايداع    236 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14

173 - عبد الرحمن حسب النبى مصلحى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24772   قيدت فى   

22-02-2016 برقم ايداع    1373 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-21

174 - مصطفى ابراهيم عباس قرنفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27783   قيدت فى   25-07-2016 برقم 

ايداع    5672 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

175 - مينا نسيم نصر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28430   قيدت فى   31-08-2016 برقم ايداع    

6632 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

176 - محمد السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29744   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    

8711 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

177 - هدى ابراهيم محمد عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32645   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

3825 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

178 - سعودى حلمى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33097   قيدت فى   30-05-2017 برقم 

ايداع    4542 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

179 - تم تعديل السم التجارى الى الصافى محمد عبدالمقصود ماضى - ماضى لتجاره الحبوب و العلف  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   33652   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    5503 وفى تاريخ  2022-08-18  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

180 - محمد حمدى محمد محمد وافى ) صيدلية د  محمد حمدى وافى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45   قيدت 

فى   26-07-2010 برقم ايداع    45 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-25

181 - احمد السيد احمد سالم شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3248   قيدت فى   31-01-2012 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

182 - رمضان على حسين عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3944   قيدت فى   15-04-2012 برقم 

ايداع    1018 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14
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183 - احمد فتحى شحاته شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4402   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

1570 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

184 - سحر على صبحى على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4971   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    2242 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

185 - سمير بطرس حبيب تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5497   قيدت فى   20-09-2012 برقم ايداع    

2853 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

186 - نهال عادل ابراهيم حسن عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19219   قيدت فى   2015-03-10 

برقم ايداع    1322 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

187 - عماد ثابت ابراهيم سالم - السالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27588   قيدت فى   17-07-2016 برقم 

ايداع    5428 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

188 - رضا فؤاد عبدالعاطى حطب )الرضا للخدمات الحكوميه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30366   قيدت 

فى   08-01-2017 برقم ايداع    210 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

189 - صبحى محمد فرج على سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30590   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    543 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

190 - عفاف محمد عبد الحليم رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31044   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1252 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

191 - فاروق ابوالمجد ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31281   قيدت فى   26-02-2017 برقم 

ايداع    1623 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

192 - رباح شحاته السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32285   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

3222 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

193 - بشرى حسين عبده جابر الشبينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32322   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    3287 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

194 - هانى ابراهيم تهامى محمد ابو زيد )تهامى للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33851   قيدت فى   

18-07-2017 برقم ايداع    5801 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

195 - عجمى عبدالغنى احمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33927   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

5934 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

196 - احمد ابراهيم زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33984   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

6023 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

197 - ناديه مصلحى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34287   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    6543 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

198 - عبد الناصر عبد ربه ضاحى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1043   قيدت فى   2011-01-24 

برقم ايداع    166 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

199 - محمود محمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1378   قيدت فى   14-04-2011 برقم ايداع    

557 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

200 - رمضان عيد فضل فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4792   قيدت فى   11-07-2012 برقم ايداع    

2023 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

201 - حسام رجع شحات محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4856   قيدت فى   17-07-2012 برقم ايداع    

2096 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

202 - تم تعديل السم التجارى الى / محمود لتجاره وصيانه الجهزه اللكترونيه ) محمود ابراهيم محمد محمد (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   8707   قيدت فى   29-04-2013 برقم ايداع    2048 وفى تاريخ  

22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-28

203 - محمد السيد عبد الحميد الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15569   قيدت فى   21-07-2014 برقم 

ايداع    5198 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

Page 101 of 109 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

204 - ماريو ثروت حلمى عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22164   قيدت فى   17-09-2015 برقم ايداع    

5498 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

205 - هانى مستور مفتاح داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23190   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

6937 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

206 - حموده فهمى عطيه على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25267   قيدت فى   15-03-2016 برقم 

ايداع    2093 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

207 - هيثم عبدالمنعم جابر بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25330   قيدت فى   17-03-2016 برقم ايداع    

2187 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-16

208 - مفيده فرج خليل بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32100   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

2933 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

209 - صالح محمد حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34607   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

7205 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

210 - عماد الديب عيسى عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34880   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    7659 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

211 - رمضان محمد مصطفى عبدالسميع شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35081   قيدت فى   

20-09-2017 برقم ايداع    7995 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-19

212 - احمد اسماعيل احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384   قيدت فى   11-10-2010 برقم ايداع    

413 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

213 - محمد محمود خلف ا زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1726   قيدت فى   09-06-2011 برقم 

ايداع    954 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

214 - على محمود حسن محمد ابو زكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8000   قيدت فى   2013-03-13 

برقم ايداع    1225 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-12

215 - محمد عوض محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13705   قيدت فى   09-04-2014 برقم ايداع    

2094 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

216 - ميخائيل عادل فاخورى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15988   قيدت فى   21-08-2014 برقم 

ايداع    5703 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-20

217 - على عبد المنعم عبد ا محمد سودان ) معرض سودان لللوميتال (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

18141   قيدت فى   28-12-2014 برقم ايداع    8417 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-12-27

218 - فكرى حامد فكرى عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28655   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    7008 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

219 - طارق رمضان السيد مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31861   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    2506 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

220 - احمد محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33371   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4997 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

221 - عياد موسى عياد عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33574   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    5369 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

222 - ايمان كامل حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34470   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    6929 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

223 - منى سعد ابراهيم الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89   قيدت فى   05-08-2010 برقم ايداع    

92 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

224 - راندا ابراهيم محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2557   قيدت فى   16-10-2011 برقم ايداع    

1911 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15
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225 - عبدا عبدالفتاح عبدا ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2733   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

226 - اميره مهاب محمد حسين مميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5113   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    2399 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

227 - محمد بشير جاد ا عبدون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5522   قيدت فى   23-09-2012 برقم ايداع    

2882 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

228 - عيد مرضى عطيه عون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18143   قيدت فى   28-12-2014 برقم ايداع    

8419 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

229 - حسين عبد الحميد حسين عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20170   قيدت فى   2015-05-07 

برقم ايداع    2691 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

230 - محمد عبدالرحمن محمد عبدالحميد )محمد عبدالرحمن للضاءة الحديثه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24711   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    1283 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-17

231 - شيماء ابراهيم على فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24904   قيدت فى   28-02-2016 برقم ايداع    

1566 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

232 - مايكل جميل ميخائيل قلده مكرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29403   قيدت فى   13-11-2016 برقم 

ايداع    8187 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

233 - مايكل عاطف سيدهم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29704   قيدت فى   30-11-2016 برقم ايداع    

8658 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

234 - عبدالعزيز عيد عبدالمجيد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31126   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1381 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

235 - عاطف عبدالفتاح المرسى الشرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33986   قيدت فى   2017-07-26 

برقم ايداع    6028 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

236 - احمد السيد شعبان السيد منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34507   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    7016 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

237 - عبده فوزى سعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3322   قيدت فى   08-02-2012 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

238 - تامر شعبان عبد الغنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4194   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

1317 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

239 - ايمان مختار سليمان نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4543   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    

1742 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

240 - محمد محمود رزيقه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4918   قيدت فى   29-07-2012 برقم ايداع    

2174 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

241 - احمد محمد علي احمد الجويلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12654   قيدت فى   13-02-2014 برقم 

ايداع    863 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-12

242 - محمد عطيه حسن محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22772   قيدت فى   2015-11-08 

برقم ايداع    6339 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

243 - وليد عبدالظاهر عيسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23440   قيدت فى   13-12-2015 برقم 

ايداع    7269 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

244 - وسام محمد على صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24118   قيدت فى   20-01-2016 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

245 - عبدا احمد عبدا محمد حسن )عبدا للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27093   قيدت فى   

14-06-2016 برقم ايداع    4749 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-13
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246 - هدى محمد احمد البصيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29627   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

8532 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

247 - الحسين عجمى ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31849   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    2493 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

248 - محمد عيد نورالدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32581   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

3723 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

249 - السيد كامل ابراهيم السيد القصاص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33282   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    4844 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

250 - اسلم محمد محمد عبدالعال نبوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33634   قيدت فى   2017-07-10 

برقم ايداع    5478 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

251 - مصطفى محمد محمد محمد ابو شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33651   قيدت فى   2017-07-10 

برقم ايداع    5502 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

252 - عمر الخطاب محمد احمد محمد- خطاب لمستلزمات البلج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34482   قيدت 

فى   17-08-2017 برقم ايداع    6949 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-16

253 - محمد محمود محمد ندا ) مكتبه ندا (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5267   قيدت فى   2012-09-06 

برقم ايداع    2580 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

254 - عبد ا ركابى موسى الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13624   قيدت فى   06-04-2014 برقم 

ايداع    2001 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

255 - عبد ا صبرى محمود عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17887   قيدت فى   2014-12-11 

برقم ايداع    8082 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

256 - ايهاب محمد محمود السيد السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19072   قيدت فى   2015-03-02 

برقم ايداع    1122 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

257 - عمرو سعيد ابراهيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20453   قيدت فى   24-05-2015 برقم 

ايداع    3095 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

258 - ماجد صبحى جنيدى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21152   قيدت فى   07-07-2015 برقم 

ايداع    4081 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

259 - محمد عبد الحميد محمد السعدنى )السعدنى للزجاج(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21304   قيدت فى   

26-07-2015 برقم ايداع    4304 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-25

260 - عزت ابراهيم عجمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22807   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    6390 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

261 - محمد عبدالمنصف حسن السيد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26968   قيدت فى   

07-06-2016 برقم ايداع    4574 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-06

262 - محمد السيد مصطفى السيد الكيكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28118   قيدت فى   2016-08-11 

برقم ايداع    6154 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

263 - احمد على محمدين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30441   قيدت فى   11-01-2017 برقم ايداع    

334 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

264 - تم تعديل السم التجارى الى حسام رائف راجح حسن )حسام للبقاله الجافه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

33217   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    4740 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-05

265 - على احمد على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34040   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

6107 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29
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266 - مبسوط حفظ ا كامل اسكاروس ) مبسوط للرحلت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34063   قيدت فى   

31-07-2017 برقم ايداع    6160 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-30

267 - عاطف الرفاعى عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34634   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    7246 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

268 - رضا عبدالسلم متولى على بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   177   قيدت فى   30-08-2010 برقم 

ايداع    186 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

269 - السيد احمد احمد احمد جاد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4018   قيدت فى   23-04-2012 برقم 

ايداع    1105 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

270 - صفوت فاروق صالح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4491   قيدت فى   10-06-2012 برقم 

ايداع    1681 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

271 - اسلم محمد مساعد بسيوني الشريف )مساعد للتخليص الجمركي(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5539   

قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    2904 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-23

272 - المصطفى السيد محمد الحمراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18086   قيدت فى   2014-12-23 

برقم ايداع    8342 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

273 - اسلم ابراهيم سيد منصور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25741   قيدت فى   07-04-2016 برقم 

ايداع    2788 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

274 - عاطف ابو بكر كامل السنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26644   قيدت فى   23-05-2016 برقم 

ايداع    4114 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

275 - عماد محمد مبارك محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30777   قيدت فى   30-01-2017 برقم 

ايداع    832 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

276 - عمرو سعد السيد محمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31245   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    1569 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

277 - عماد ابوبكر السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33507   قيدت فى   28-06-2017 برقم ايداع    

5247 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

278 - طه ربيعى مختار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34326   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

6609 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

279 - صلح الدين ابراهيم محمد حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1095   قيدت فى   16-02-2011 برقم 

ايداع    227 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

280 - رمضان احمد خلف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3703   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

281 - محمد ابو العلمين ابراهيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9659   قيدت فى   07-07-2013 برقم 

ايداع    3277 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

282 - حميده مساعد مبروك عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14015   قيدت فى   2014-04-29 

برقم ايداع    2456 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-28

283 - رؤوف محمد عزت عبدالمجيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22556   قيدت فى   

21-10-2015 برقم ايداع    6043 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-20

284 - احمد عوض احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27905   قيدت فى   28-07-2016 برقم 

ايداع    5823 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

285 - سعيد محمد يحيى محمد عنبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29341   قيدت فى   08-11-2016 برقم 

ايداع    8088 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

286 - عمرو احمد احمد على شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30850   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    941 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01
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287 - نصر محمد حميده خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31475   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1938 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

288 - نجلء عيد عبده عيد الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32588   قيدت فى   03-05-2017 برقم 

ايداع    3738 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

289 - شيماء سعيد محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33333   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    

4926 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

290 - يحيى مصطفى عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34143   قيدت فى   02-08-2017 برقم 

ايداع    6315 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

291 - شريهان سلومه ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34376   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    6722 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

292 - مكاريوس ابراهيم عطاا عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34520   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    7044 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

293 - ساره يسرى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3263   قيدت فى   02-02-2012 برقم ايداع    

228 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

294 - رضا محمد محمد الجداوى - مؤسسة الجداوى للبذور و المبيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4216   

قيدت فى   14-05-2012 برقم ايداع    1345 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

295 - جيهان سعيد عبد الملك لوندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17135   قيدت فى   30-10-2014 برقم 

ايداع    7139 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

296 - وائل عطيه عبد العال درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20281   قيدت فى   13-05-2015 برقم 

ايداع    2850 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

297 - تم تعديل السم التجارى الى الصافى للسمده الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27752   قيدت فى   

24-07-2016 برقم ايداع    5633 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-23

298 - احمد ابواليزيد احمد المزين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33587   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    5398 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

299 - اميره الصافى عبد العليم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33663   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    5520 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

300 - احمد شعبان حامد محمد عباسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34095   قيدت فى   01-08-2017 برقم 

ايداع    6221 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

301 - محمد رضا ابو الحسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35113   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    8069 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24
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تجديد شركات

1 - على محمد على و شريكه ) حياة لتكنولوجيا تنقيه و معالجة المياه (   شركة سبق قيدها برقم :   7004  قيدت 

فى  08-01-2013 برقم ايداع   66 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2023  12:00:00ص

2 - شركة الوليد للستيراد و التصدير ) وليد رياض و شريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   9921  قيدت فى  

01-08-2013 برقم ايداع   3577 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2023  12:00:00ص

3 - ممدوح السعيد وشريكه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   22494  قيدت فى  2015-10-18 

برقم ايداع   5959 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2025  

12:00:00ص

4 - محمد حمدى عبد اللطيف و شريكه للمقاولت و التوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   18624  

قيدت فى  02-02-2015 برقم ايداع   542 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/02/2025  12:00:00ص

5 - محمد محمد محمود خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12666  قيدت فى  13-02-2014 برقم 

ايداع   875 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2024  12:00:00

ص

6 - شريف احمد محمد سالم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4182  قيدت فى  10-05-2012 برقم ايداع   

1303 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

7 - وليد خضر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27030  قيدت فى  12-06-2016 برقم ايداع   4658 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص

8 - وديع عادل صبحى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28333  قيدت فى  25-08-2016 برقم 

ايداع   6484 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  

12:00:00ص

9 - تعديل اسم الشركه الى  شركه احمد حسين عبدالحكيم وشريكيه )هريسه احمد حسين(   شركة سبق قيدها برقم 

:   33495  قيدت فى  22-06-2017 برقم ايداع   5223 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

10 - شركه محمد ابراهيم و شريكه كريم   شركة سبق قيدها برقم :   30924  قيدت فى  07-02-2017 برقم 

ايداع   1063 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  

12:00:00ص

11 - ورثة المرحوم  احمد ابراهيم سالم الغيطى ) محمد احمد ابراهيم سالم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

31985  قيدت فى  29-03-2017 برقم ايداع   2707 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

12 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  عرابى مفيد عرابى و هيبت احمد و شريكهما   شركة سبق قيدها برقم 

:   21380  قيدت فى  30-07-2015 برقم ايداع   4408 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/07/2025  12:00:00ص

13 - شركه آى سيتى ايجيبت -هشام حموده اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   26891  قيدت فى  

02-06-2016 برقم ايداع   4454 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2026  12:00:00ص

14 - شريف السيد جابر بسيونى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4185  قيدت فى  10-05-2012 برقم 

ايداع   1306 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

15 - حمدى غريب احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32220  قيدت فى  11-04-2017 برقم ايداع   

3116 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص
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16 - محمد سعيد السيد احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26033  قيدت فى  21-04-2016 برقم 

ايداع   3225 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  

12:00:00ص

17 - تامر صلح السيد احمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   21214  قيدت فى  12-07-2015 برقم 

ايداع   4174 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2025  

12:00:00ص

18 - شركة باسم عبدالستار سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32542  قيدت فى  2017-05-02 

برقم ايداع   3656 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

19 - وليد شحاته عبد العال وشريكته للستيراد والتصدير والتخليص   شركة سبق قيدها برقم :   5073  قيدت 

فى  14-08-2012 برقم ايداع   2357 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

20 - يعدل اسم الشركه الى معتز محمد السيد حموده و شركاه للتوكيلت التجاريه و تجارة الدويه   شركة سبق 

قيدها برقم :   5119  قيدت فى  22-08-2012 برقم ايداع   2405 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

21 - مينا بشرى بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23603  قيدت فى  21-12-2015 برقم ايداع   

7508 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2025  12:00:00ص

22 - شركة محمد عبدالعزيز جمعه وشركاه لتأسيس وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   30243  قيدت 

فى  02-01-2017 برقم ايداع   39 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

23 - احمد عبدالقادر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3694  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   741 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

24 - )بركات للملبس الجاهزة( احمد فتحى حسن احمد بركات و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23847  

قيدت فى  05-01-2016 برقم ايداع   76 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/01/2026  12:00:00ص

25 - يعدل اسم الشركه الى وليد فؤاد سعيد يوسف وشركاه-ورثه فؤاد سعيد يوسف عبد الدايم   شركة سبق قيدها 

برقم :   2444  قيدت فى  29-09-2011 برقم ايداع   1779 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/09/2026  12:00:00ص

26 - شركه الشرق للنشاء والتعمير -صابر احمد احمد القديم وشريكه -   شركة سبق قيدها برقم :   4659  

قيدت فى  27-06-2012 برقم ايداع   1864 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/06/2027  12:00:00ص

27 - شرركه الشرق للنشاء والتعمير -صابر احمد احمد القديم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4659  

قيدت فى  27-06-2012 برقم ايداع   1865 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/06/2027  12:00:00ص

28 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   4659  قيدت فى  27-06-2012 برقم ايداع   1865 وفى تاريخ  

22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2027  12:00:00ص

29 - ابراهيم جمعه احمد و شريكه الفتح العامه للمقاولت  ابراهيم جمعه احمد محمد زيتون و احمد عبد الناصر 

عبد المجيد   شركة سبق قيدها برقم :   5070  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   1943 وفى تاريخ  

22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

30 - الفتح العامه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   5070  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   1943 

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

31 - تم تعديل اسم الشركة الى ابراهيم جمعه احمد و شريكه الفتح العامه للمقاولت  ابراهيم جمعه احمد محمد 

زيتون و احمد عبد الناصر عبد المجيد   شركة سبق قيدها برقم :   5070  قيدت فى  14-08-2012 برقم ايداع   

2354 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

32 - محمد محمود فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34307  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   

6571 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

33 - ريمون بهيج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   26553  قيدت فى  18-05-2016 برقم ايداع   3984 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2026  12:00:00ص

34 - حاتم فؤاد احمد متولى ومحمد سعد محمد ابوالنصر   شركة سبق قيدها برقم :   34476  قيدت فى  

17-08-2017 برقم ايداع   6942 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2027  12:00:00ص

35 - خالد سلمه محمد و شريكه - الخالدين لعموم الستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   20039  

قيدت فى  29-04-2015 برقم ايداع   2490 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/04/2025  12:00:00ص

36 - جابر رجب عبدالعظيم خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32908  قيدت فى  21-05-2017 برقم 

ايداع   4254 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

37 - ياسر محمد محمود محمد الجندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   34776  قيدت فى  2017-08-30 

برقم ايداع   7481 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

38 - حامد حموده علوانى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4899  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

2153 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

39 - هشام خضر وولده   شركة سبق قيدها برقم :   33215  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   4737 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص
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