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قيود أفراد

1 - هناء صلح الدين عبدالمنعم السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 3178 ورقم قيد 16140    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 116 

طريق الحرية - - قسم باب شرق

2 - سارة عزت العطار محمد محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 3179 ورقم قيد 16141    محل رئيسى  عن توريد جلود ومستلزمات الحذية والشنط وتوريد خردوات 

الملبس الجاهزة والخيوط بمختلف انواعها, بجهة محافظة السكندرية ك 30 ش قشوع امام المزرعة - قسم 

العامرية

3 - شيماء سيد احمد السيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3180 ورقم قيد 16142    محل رئيسى  عن توريد جلود ومستلزمات الحذية والشنط وتوريد خردوات الملبس 

الجاهزة والخيوط بمختلف انواعها, بجهة محافظة السكندرية مساكن مبارك - 1 مرغم - الثانى - شقة 7 - قسم 

العامرية

4 - امنية بهاء محمد محمد الدوياتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3181 ورقم قيد 16143    محل رئيسى  عن توريد اقمشة وخيط ومستلزمات المصانع الملبس الجاهزة 

ومستلزمات الشنط والحذية, بجهة محافظة السكندرية ش الحرابى زاوية عبدالقادر قبلى العامرية - شقة - قسم 

العامرية

5 - امال محمود عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3182 

ورقم قيد 16144    محل رئيسى  عن توريد اقمشة ومستلزمات وخردوات الملبس الجاهزة وتوريد اخشاب, 

بجهة محافظة السكندرية نجع سلمة قبلى السكة الحديد - شقة - قسم العامرية

6 - صبرى محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3183 

ورقم قيد 16145    محل رئيسى  عن بيع وتحضير الماكولت, بجهة محافظة السكندرية ش البيطاش الرئيسى 

بجوار بنك القاهرة - محل - قسم الدخيلة

7 - احمد سعيد عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3185 

ورقم قيد 16146    محل رئيسى  عن مستلزمات ديكور, بجهة محافظة السكندرية 16 ش سيف اليزل - 

الورديان - مينا البصل - اول علوى - شقة

8 - السيد احمد ابراهيم مسراوى / منشاة مسراوى لتجارة اللحوم والتوريد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3186 ورقم قيد 16147    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد اللحوم, بجهة 

محافظة السكندرية ش متفرع من ش خيرا البيطاش - العجمى - قسم الدخيلة

9 - ضياء السيد احمد الوزان / مكتب الوزان لتجارة اللمونيوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3188 ورقم قيد 16148    محل رئيسى  عن تجارة اللمنيوم, بجهة محافظة 

السكندرية 28 ش الوعد نجع كاتب العامرية - شقة - قسم العامرية

10 - كرم مسعود سعيد جادا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3192 

ورقم قيد 16149    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة السكندرية محل بالدور الرضى ش السكة 

الحديد بهيج - برج العرب

11 - مصطفى سليمان محمد الكورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3193 ورقم قيد 16150    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 41 ش ابراهيم درباله الرمل - ارضى - شقة - قسم الرمل

12 - شامل كامل عبدالحميد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3194 

ورقم قيد 16151    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 11 ش نجيب البستانى الرمل - الول علوى - شقة - قسم الرمل
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13 - سمير حسن ثابت حسن الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3195 ورقم قيد 16152    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) كوافير ( وبيع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة 

السكندرية المعمورة قبلى شركة المعمورة - ابوقير - قسم المنتزة

14 - مصطفى سعد محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3196 ورقم قيد 16153    محل رئيسى  عن صيانة وتوريد الجهزة اللكترونية ) فيما عدا اجهزة الكمبيوتر (, 

بجهة محافظة السكندرية 109 ش دكتور عبدالرازق السنهورى السيوف - قسم المنتزة

15 - اسلم على ابوالفضل عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3197 ورقم قيد 16154    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 104 ش التحاد القبارى - شقة - قسم مينا البصل

16 - صبرى حسن طه تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3198 

ورقم قيد 16155    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 18 ش الفتح 

قرية 16 بنجر السكر العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

17 - محب احمد صديق احمد / صديق للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3199 ورقم قيد 16156    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 28 ب قرية الزهور بنجر السكر برج العرب - ارضى - شقة -

18 - ابراهيم السيد محمد على منصور - منصور للمقاولت العمومية والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3200 ورقم قيد 16157    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وعموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - مجمع 9 عمارة 25 شقة 5 - الثانى - شقة - برج 

العرب

19 - اسامه عزيز يوسف عزيز فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3201 ورقم قيد 16158    محل رئيسى  عن صالة مزادات, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر 47 عمارات 

مصطفي كامل طريق الجيش - قسم سيدى جابر

20 - عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 3202 ورقم قيد 16159    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة 6 و 19 (, بجهة محافظة السكندرية 24 ش الشيخ خفاجه راغب كرموز - شقة - قسم كرموز

21 - وليد محمود عبدالشافى متولى - وليد لمقاولت الشغال المعدنية تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3203 ورقم قيد 16160    محل رئيسى  عن مقاولت الشغال المعدنية, بجهة 

محافظة السكندرية 7 ش احمد النديم - شقة - قسم محرم بك

22 - هند حسن محمد ابراهيم الرجال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3204 ورقم قيد 16161    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة السكندرية المنتزه 7 شارع 

سيبويه من شارع الجلء فيكتوريا - قسم المنتزه

23 - النفيلي لتجارة الملبس بالجملة - محمود رفعت السيد النفيلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3205 ورقم قيد 16162    محل رئيسى  عن تجارة الملبس بالجملة, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 19 شارع الشهر العقاري ميدان الجمهورية

24 - احمد يوسف حسن مرعى / مرعى للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 01-08-2022 برقم ايداع 3206 ورقم قيد 16163    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 12 ش الفردوس عزبة العراوة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

25 - امل حلمى عبدالجليل ابوجبين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3207 ورقم قيد 16164    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الحريمى الجاهزة بالجملة, بجهة محافظة 

السكندرية 8 ش الوحدة قرية الجزائر - محل - قسم العامرية
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26 - ابوسيف للتصدير - صقر هيبه ابوسيف مسعود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-01 

برقم ايداع 3208 ورقم قيد 16165    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية - 

33 شارع الدوحه عزبة المغاربة  -قسم العامرية

27 - احمد عبدالحميد عبدالمقصود بحيرى - بحيرى للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3209 ورقم قيد 16166    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وعموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 15 ش الكوثر عزبة المغاربة العامرية - ارضى- شقة- قسم 

العامرية

28 - الصافي حافظ عبدالحميد امين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3210 ورقم قيد 16167    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 47 

ش الهلل عزبة الهجانة - العامرية - ارضى - شقة- قسم العامرية

29 - محمود هيبه ابوسيف مسعود - مسعود للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3211 ورقم قيد 16168    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 25 ش البركة عزبة عسكر العامرية - شقة- قسم العامرية

30 - محمد سعيد على محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3212 

ورقم قيد 16169    محل رئيسى  عن ادارة كافتريات وكافيهات وشواطئ, بجهة محافظة السكندرية ش ابو بكر 

الصديق ارض جانوتى كوبرى الناموس - شقة- قسم الرمل

31 - اسماء زين العابدين ابوالفتح عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 3213 ورقم قيد 16170    محل رئيسى  عن صيانة اللنشات البحريه والعمال البحريه, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - شارع سامى فتح ا قبلي المزلقان بعد فيل تدروس كنج مريوط

32 - محمد اسماعيل ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

3214 ورقم قيد 16171    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 31 ش الفتح من 

ش جمعه مفتاح ابويوسف بحرى العجمى - الدخيلة- ارضى - شقة

33 - صلح محمد عبدالفتاح السعداوى / السعداوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 3215 ورقم قيد 16172    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 52 ش الكعبة عزبة العراوة - شقة- قسم العامرية

34 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة بيوتى سنتر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 3230 ورقم قيد 8604    رئيسى آخر  عن بيوتى سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة 

السكندرية 25 ش طه حمادى كليوباترا - سيدى جابر

35 - مروان السيد عبدالسلم يوسف السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 3217 ورقم قيد 16173    محل رئيسى  عن أدارة مطاعم وعربات طعام متنقله, بجهة محافظة السكندرية 

برج العرب الجديدة الحي الثاني مجاورة 1 قطعه 115 - قسم برج العرب

36 - امل احمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3218 ورقم قيد 16174    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 25 بحرى الطريق 

الساحلى العامرية - اول علوى - شقة- قسم العامرية

37 - ريم صبرى فرج فرنسيس / اتيليه ريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 3219 ورقم قيد 16175    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة السكندرية 17 ش ش الكاشف اول 

علوى - شقة - قسم الرمل

38 - عارف على فرغلى ابوالقاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3220 ورقم قيد 16176    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة 

السكندرية 38 ش 7 نجع العرب الورديان - قسم مينا البصل
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39 - عبدالجواد شوقى عبدالجواد محمد مصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-02 

برقم ايداع 3221 ورقم قيد 16177    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالوهاب الخطيب الفلكى - شقة- قسم المنتزة

40 - عطية غيث اسماعيل ريزه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3222 

ورقم قيد 16178    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 36 ش 

النورس متفرع من ش جمعه مفتاح ابويوسف بحرى العجمى - شقة- قسم الدخيلة

41 - صابحه ابراهيم السباعى الحشاش / السباعى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 02-08-2022 برقم ايداع 3224 ورقم قيد 16179    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة 

محافظة السكندرية 23 ش مسجد التوبه من ش السمالهيى 1 البيطاش - العجمى - شقة- قسم الدخيلة

42 - محمود محمد سكران نمر سكران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3225 ورقم قيد 16180    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي تسمين وحلبه, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

قريه ابوبكر الصديق - ترعة بهيج

43 - صبرية ابوضيف محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3226 ورقم قيد 16181    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 5 ش السويس الحضرة 

قبلى - شقة - قسم سيدى جابر

44 - فوزى محمد راضى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3233 

ورقم قيد 16182    محل رئيسى  عن خردوات واكسسوارات حريمى, بجهة محافظة السكندرية طريق اسكندرية 

مطروح امام ش الحديد والصلب ابويوسف الدخيلة - محل -قسم الدخيلة

45 - ايوب بخيت ايوب عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3235 ورقم قيد 16183    محل رئيسى  عن عطارة, بجهة محافظة السكندرية 4 ش طلبة العلم - محل - قسم 

المنشية

46 - نيللى رضوان محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3236 ورقم قيد 16184    محل رئيسى  عن توريد وتجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 23 

ش اغادير العصافرة بحرى المنتزة - ارضى- مخزن - قسم المنتزة

47 - ايه عبدالسلم هاشم الخولي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3238 

ورقم قيد 16185    محل رئيسى  عن مستلزمات بيطريه, بجهة محافظة السكندرية رمل - 632 طريق الحريه 

جناكليس السكندريه

48 - عل السيد محمد محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3239 ورقم قيد 16186    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية ش الكوبرى من ش الكومى الهانوفيل - شقة - قسم الدخيلة

49 - احمد رجب خنانى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3240 

ورقم قيد 16187    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية الحى الثانى برج العرب الجديدة 

سفارى مول محل رقم 2 - محل - برج العرب

50 - وليد السيد محمد محمد القاضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3241 ورقم قيد 16188    محل رئيسى  عن سنترال وبيع مستلزمات المحمول, بجهة محافظة السكندرية 

مساكن كوم الملح القبارى بلوك 5 مدخل 2 - قسم مينا البصل

51 - ابوالدهب محمود امام ابوالدهب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3242 ورقم قيد 16189    محل رئيسى  عن بيع وتجارة وتوريد الدوات المنزلية, بجهة محافظة السكندرية 

ميدان الساعة ش مصطفى كامل بجوار عصير زمزم - الرمل - ارضى- شقة - قسم الرمل
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52 - محمد عثمان حسين بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3243 

ورقم قيد 16190    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 20 ش ارض 

حجر - حجر النواتية - ارضى - شقة- قسم الرمل

53 - احمد رمزى حسن خليل حسن الخراشى - الخراشى للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 02-08-2022 برقم ايداع 3244 ورقم قيد 16191    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية, بجهة 

محافظة السكندرية 25 ش 500 العوايد المنتزة - ارضى- شقة- قسم المنتزة

54 - محمود محروس جابر عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3245 ورقم قيد 16192    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية برج المنتزة كلس امام مدرسة حورس المندرة قبلى- قسم المنتزة

55 - محمود السيد الغريب سليمان متولى / متولى للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3246 ورقم قيد 16193    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 46 ش الروضة نجع كاتب العامرية - ارضى - شقة -قسم العامرية

56 - منصور ابساط ابراهيم احمد - منصور للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3247 ورقم قيد 16194    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 14 ش السلطان الهوارية العامرية - ارضى- شقة- قسم العامرية

57 - جمال ابو رواش ابو رواش سليم - ابورواش للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3248 ورقم قيد 16195    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 11 ش الملحة عزبة العراوة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

58 - جمعه رمضان محمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3249 ورقم قيد 16196    محل رئيسى  عن عموم تصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة السكندرية عامرية 

- 24 شارع اسيوط عزبه عسكر العامريه

59 - احمد حتوش موسى عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

3250 ورقم قيد 16197    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية 

- 51 شارع مخزن الزيت عزبه العراوه العامريه

60 - سمير فخرى يسى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3253 

ورقم قيد 16199    محل رئيسى  عن تنمية مهارات وتوريدات واستشارات ودراسات متخصصه ودعاية واعلم 

) مبوجب موافقة امنية ( ) فيما عدا المن والحراسة وتوريد العمالة واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية 

والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - سوق 

السبت بجوار مقهى محمد فتحى - الدور الرضى - شقة واحد - برج العرب

61 - حمدى صديق محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3254 

ورقم قيد 16200    محل رئيسى  عن توريد وتجارة اللوميتال, بجهة محافظة السكندرية قبارى 8 بلوك 2 

مدخل 4 القبارى - ارضى- شقة - قسم مينا البصل

62 - جمال احمد محمد داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3255 ورقم 

قيد 16201    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 4 ش اللواء حسن جميعى من ش 

ونجت بولكلى - قسم سيدى جابر

63 - عطية السيد عطية محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3258 

ورقم قيد 16203    محل رئيسى  عن تقديم مشروبات باردة وساخنة وماكولت, بجهة محافظة السكندرية 45 

ش عزيز انطوان الرمل - ارضى- محل - قسم الرمل
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64 - عصام حسنين اسماعيل الحداد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3259 ورقم قيد 16204    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 54 ش 25 

المستشارين - طوسون - شقة - قسم المنتزة

65 - يسرى نعيم فريد فلتس نخله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3261 ورقم قيد 16205    محل رئيسى  عن تجارة سجائر وخردوات, بجهة محافظة السكندرية ش 30 عرامه 

اول ش 20 العصافرة - محل - قسم المنتزة

66 - ضي ناجي رحيم سرير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3262 

ورقم قيد 16206    محل رئيسى  عن أنشاء الطرق, بجهة محافظة السكندرية برج العرب نجع ابو صويلح - 

بهيج - قسم برج العرب

67 - مرزوق عبدالعاطى كويله السعداوى / السعداوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 3263 ورقم قيد 16207    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 17 ش النصر عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية

68 - محمد احمد محمد كامل الفخرانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3265 ورقم قيد 16208    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 12 ش ابويوسف الكندى منشية 

النزهه - ارضى - محل - قسم باب شرق

69 - سحر عباس خلف محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3266 ورقم قيد 16209    محل رئيسى  عن تجميع وتجارة المخلفات, بجهة محافظة السكندرية 2 مساكن 

المتراس الورديان - ثانى علوى - شقة - قسم مينا البصل

70 - العيسوي للمقاولت والتوريدات - محمد اسامه ذكى العيسوي سلطان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3269 ورقم قيد 16210    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات 

عمومية, بجهة محافظة السكندرية العامريه ك 3205 بحرى طريق مطروح امام سيراميك مظلوم

71 - هنيات عبدالفتاح عبدالمنعم عجوة / عجوة لتوريد وتجارة الملبس الحريمى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3270 ورقم قيد 16211    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد 

الملبس الحريمى, بجهة محافظة السكندرية 55 ش الترعة غبر الرمل - ارضى - شقة- قسم الرمل

72 - عصام زايد مرعى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3272 ورقم قيد 16212    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة السكندرية عامرية - ك 33 قرية 

الجزائر الطريق الصحراوى - محل - قسم العامرية

73 - اشرف مصطفى عشماوى خير الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 3275 ورقم قيد 16214    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 21 ش الورش 

عزبة التميز العامرية- ارضى- محل - قسم العامرية

74 - خالد بخيت محمد عمران بخيت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3276 ورقم قيد 16215    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 

19 (, بجهة محافظة السكندرية 7 ش الرحمة خلف مسجد الرحمة عزبة المغاربة - ارضى- شقة- قسم العامرية

75 - صالحة محمد محمد الجداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3278 ورقم قيد 16216    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية اخر ش الشرقاوى تقاطع مع 

ش الجمهورية بجوار مقهى- شوقى - قسم العامرية

76 - احمد محمد عبدالعاطى مهينه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3279 ورقم قيد 16217    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير) فيما عدا المجموعة 36 من الفقرة 6 و 19 (, 

بجهة محافظة السكندرية 57 ش الفردى عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية
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77 - ناصف معفن علي معفن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3280 

ورقم قيد 16218    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - 

بهيج بحرى القرية

78 - عبدالقادر عبدالمجيد علي معفن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3281 ورقم قيد 16219    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب - بهيج الشارع الكبير

79 - صبحى محمد فرج البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3282 ورقم قيد 16220    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 64 

ش الجمعية من ش الحنفية البيطاش العجمى - ارضى- شقة - قسم الدخيلة

80 - بطرس عزمى حناوى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3286 ورقم قيد 16221    رئيسى آخر  عن مطعم بيع سمك, بجهة محافظة السكندرية ك45 طريق اسكندرية 

مطروح الساحلى

81 - بطرس عزمى حناوى عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3286 ورقم قيد 16221    رئيسى آخر  عن مطعم بيع سمك, بجهة محافظة مطروح سيدى عبدالرحمن الكيلو 

126 طريق اسكندرية مطروح / بملكه

82 - زكية محمد قطب حجازى - معرض حجازى للملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3294 ورقم قيد 16222    محل رئيسى  عن معرض ملبس جاهزة ) فيما عدا 

الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 2 امام بلوك 60 مساكن عبدالقادر - ارضى - شقة- قسم العامرية

83 - نادية شحاته محمد ابوشهاوى - ابوشهاوى للتوريدات وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3295 ورقم قيد 16223    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وعموم 

التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 24 ش باللو من ش شهر 

العسل البيطاش العجمى - الدخيلة - ارضى- شقة

84 - اكرم علءالدين عبدالحميد محمد عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3296 ورقم قيد 16224    محل رئيسى  عن كماليات سيارات, بجهة محافظة السكندرية 22 ش جرين - 

ارضى- محل - قسم محرم بك

85 - عطيات السيد محمد ورد - معرض ورد للملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3297 ورقم قيد 16225    محل رئيسى  عن معرض ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 26 ش النور عزبة الهجانة - ارضى - محل - قسم العامرية

86 - عبدالنبى عبدالفتاح محمد روبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3298 ورقم قيد 16226    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 55 ش المجد عزبة 

المغاربة العامرية- شقة- قسم العامرية

87 - صابرين محمود احمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3303 ورقم قيد 16227    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 452 طريق 

الحرية رشدى سيدى جابر - شقة- قسم سيدى جابر

88 - شيماء شوقى محمد شحاته فطيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3304 ورقم قيد 16228    محل رئيسى  عن اتيليه, بجهة محافظة السكندرية 94 ش المنصور خلف سنترال 

البيطاش بيانكى بجوار مدرسة - سمارت للغات العجمى -- قسم الدخيلة

89 - عزة محمد حسنى مهنا ابوالحمد / ابوالحمد عموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3305 ورقم قيد 16229    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 57 ش السويس نجع العرجى العامرية - شقة- قسم العامرية
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90 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم زيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3307 ورقم قيد 16230    محل رئيسى  عن محل بيع طيور, بجهة محافظة السكندرية 107 ش عزبز مهنى - 

محل - قسم سيدى جابر

91 - محمد عيد قطب عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3308 

ورقم قيد 16231    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 14 ش السمالوسى نجع 

العرجى العامرية- شقة- قسم العامرية

92 - جيهان محمد سعيد عبدالمعطى عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3309 ورقم قيد 16232    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزلية, بجهة محافظة السكندرية 11 ش 

الباب الخضر - محل - قسم المنشية

93 - رضوان على رضوان حسن رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3310 ورقم قيد 16233    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 126 ش مسلم 

بن الوليد باكوس - قسم الرمل

94 - عبدالرحمن هاشم احمد عسيلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 16234    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد الموبيليا والثاث, بجهة محافظة السكندرية 26 ش 

الرياض عزبة العامرية - الرضى- شقة- قسم العامرية

95 - نبيل ابراهيم محمد اللش حموده / حموده للمقاولت وتوريد مواد البناء تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3312 ورقم قيد 16235    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وتوريد مواد البناء, بجهة محافظة السكندرية 19 ش السوق نجع العرجى- شقة- قسم العامرية

96 - محمود فرج احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3313 

ورقم قيد 16236    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 111 ش النهار غيط العنب - 

ارضى- شقة- قسم كرموز

97 - اشرف توفيق على معفن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3314 

ورقم قيد 16237    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - بهيج الشارع الرئيسى 

بجوار الوحدة الصحية - برج العرب

98 - احمد محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3315 

ورقم قيد 16238    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 22 ش ابوغزالة عزبة التمير 

العامرية - شقة - قسم العامرية

99 - مصطفى ابراهيم ابراهيم نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3316 ورقم قيد 16239    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية 54 ش الفاروق عزبة سعيد هاشم - شقة - قسم العامرية

100 - احمد السيد احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3317 

ورقم قيد 16240    محل رئيسى  عن بويات وحدايد, بجهة محافظة السكندرية 19 ش بورسعيد السيوف - محل 

- قسم الرمل

101 - احمد محمد احمد احمد حسن الملحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3318 ورقم قيد 16241    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتجارة لعب الطفال ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 35 ش امين شميل المحمدية فكتوريا - شقة- قسم 

المنتزة

102 - محمد محمود محمد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 3319 ورقم قيد 16242    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 36 ش احمد عبدالوهاب الراس السوداء منتزة- ارضى- شقة - قسم المنتزة
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103 - اسامه السعيد دسوقي خلف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3320 ورقم قيد 16243    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 54 شارع ابوفارس عزبة العراوة

104 - عبدالرحمن عبدا عبدالرحمن عبدالرحمن شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3321 ورقم قيد 16244    محل رئيسى  عن توريدات ادوات العزل الحرارى, بجهة 

محافظة السكندرية 32 ش 1 ارض صالح عيد - شقة - قسم الرمل

105 - حسن ابويوسف حسن حمد / معرض سيارات ابوسيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3325 ورقم قيد 16245    محل رئيسى  عن معرض سيارات وخدمات نقل, بجهة 

محافظة السكندرية 22 ش الواحه نجع كاتب - محل - قسم العامرية

106 - حسين معبد محمد حسن سرحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3326 ورقم قيد 16246    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية, بجهة محافظة السكندرية 28 ش الرضا ميدان 

الساعة فيكتوريا - شقة- قسم المنتزة

107 - اسلم جابر فؤاد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

3327 ورقم قيد 16247    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 65 ش الحرمين العصافرة قبلى - شقة- قسم المنتزة

108 - حمدى جمعه عبدالجواد مرضى //// مرضى للمقاولت العامة والمعمارية تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3328 ورقم قيد 16248    محل رئيسى  عن مكتب 

مقاولت عمومية ومعمارية, بجهة محافظة السكندرية 27 ش سمالوسى نجع حرابى - شقة - قسم العامرية

109 - وفاء السيد عبدالرحمن محمد بخيت / وفاء للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3329 ورقم قيد 16249    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة الجبل منزل رجب رمضان الشمعدان - محل - قسم الدخيلة

110 - محمود هاشم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3330 ورقم قيد 16250    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 23 ش الرحمة زاوية 

عبدالقادر العامرية - شقة- قسم العامرية

111 - السيده محمد عبدالمقصود تعيلب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3331 ورقم قيد 16251    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 52 ش السد العالى من ش جمعه مفتاح الهانوفيل - الدخيلة - شقة-

112 - نشوى احمد محمد عيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3332 ورقم قيد 16252    محل رئيسى  عن بيع وشراء ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 56 ش مسجد التحرير العصافرة قبلى - محل - قسم المنتزة

113 - محمد نادى محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3334 ورقم قيد 16253    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 36 ش الكرامة عزبة الهجانة - ارضى - شقة - قسم العامرية

114 - ابوبكر نوفل معلق حفيظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3335 

ورقم قيد 16254    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل والخدمات البترولية ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 24 ش ابوبكر من ش مخزن الزيت العامرية - 

الرضى - شقة - قسم العامرية

115 - عبدالهادى محمود عبدالقادر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 3336 ورقم قيد 16255    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 38 ش الصفا والمروة نجع كاتب - شقة - قسم العامرية
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116 - سامح عبدالوهاب محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3337 ورقم قيد 16256    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 25 ش العمدة عزبة 

الهجانة - شقة - قسم العامرية

117 - محمد اسماعيل السيد حسن ابوحطب / ابوحطب للتوريدات الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3338 ورقم قيد 16257    محل رئيسى  عن توريدات ادوات كهربائية, بجهة 

محافظة السكندرية عزبة محسن الكبرى نمره 2 ارضى فرحات التركى - شقة - قسم المنتزة

118 - احمد عزت محمد بسيونى فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3339 ورقم قيد 16258    محل رئيسى  عن محل فاكهه, بجهة محافظة السكندرية 26 ش الحسان من انور 

السادات جانوتى كوبرى الناموس - الرمل -

119 - عمرو مصطفى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3340 ورقم قيد 16259    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائية, بجهة محافظة السكندرية تقسيم 

البرودويل سيدى مسعود العامرية - ارضى- محل - قسم العامرية

120 - محمد موسى عبدالواحد موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3345 ورقم قيد 16260    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 36 ش النور عزبة 

المغاربة العامرية- ارضى- شقة - قسم العامرية

121 - عبدالمنعم عبدالناصف عبدالفتاح صالح - عبدالمنعم للدوات الصحية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3346 ورقم قيد 16261    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة 

السكندرية 29 ش سيدى مسعود خلف الجمعية العامرية - ارضى- محل - قسم العامرية

122 - جمال ادم على عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3347 ورقم قيد 16262    محل رئيسى  عن خدمات بترولية, بجهة محافظة السكندرية 38 ش النرجس عزبة 

عسكر العامرية - ارضى - شقة

123 - احمد سليمان رحيل عياد سعد / معرض رحيل للسيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3348 ورقم قيد 16263    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية 47 ش مسجد النور عزبة المغاربة العامرية - ارضى- محل - قسم العامرية

124 - حامد عبدالسلم حويج شنيط / شنيط للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3349 ورقم قيد 16264    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية سيد درويش بنجر السكر خلف الجمعية - ارضى- شقة

125 - عنايات ابراهيم ناجى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3350 ورقم قيد 16265    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 

الزهراء العصافرة قبلى المنتزة - ارضى- شقة - قسم المنتزة

126 - خميس محمد عبدالفتاح السعداوى / السعداوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3351 ورقم قيد 16266    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية قرية 27 بنجر السكر العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

127 - ياسر مصطفى دوريش خليل - درويش لقطع الغيار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3352 ورقم قيد 16267    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية 52 ش المعز - محرم بك - ارضى- محل - قسم محرم بك

128 - سناء محمد فرحات على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3353 

ورقم قيد 16268    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 3 ش شركة المكرونة ابوسليمان الرمل - علوى - دوراول - قسم الرمل
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129 - محمد محمود ابراهيم حمد صالح - صالح للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3355 ورقم قيد 16269    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية فيل 5 ق 16 بنجر السكر العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

130 - محمود ابوعلى حسنين امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3356 ورقم قيد 16270    محل رئيسى  عن صناعات معدنية حداده وخراطه, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب جنوب المنطقة الصناعية الثالثة - برج العرب

131 - محمد حسن عبدالرحيم ابوالحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3357 ورقم قيد 16271    محل رئيسى  عن بقالة جافة, بجهة محافظة السكندرية ش الزهر متفرع من 

ش السوق الزوايده ارض دويدار - خورشيد المنتزة - ارضى - محل

132 - محمد عبدالحى عبدالفتاح القاضى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

3359 ورقم قيد 16272    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 56 ش الصقر عزبة 

المغاربة العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

133 - نهى طارق عبدالحافظ منصور فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 3360 ورقم قيد 16273    محل رئيسى  عن تصميم ازياء, بجهة محافظة السكندرية 11 ش مستشفى 

الخليل متفرع من ش خليل حمادة سيدى بشر بحرى - المنتزة - ارضى - شقة-

134 - خروب للتصدير - محمد صبحي عبدالغني عيد خروب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 3361 ورقم قيد 16274    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - عماره 11 مجاوره 4 شقه 2 برج العرب

135 - زينب كامل علي القرط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3362 

ورقم قيد 16275    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 4 شارع بن 

سهلن السكان الصناعي الورديان مينا البصل

136 - ايمان احمد عبدالفتاح احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3363 

ورقم قيد 16276    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي ترخيص جهاز النقل البري الداخلي 

والدولي, بجهة محافظة السكندرية العامرية أم زغيو خلف مسجد أم القري - قسم العامرية

137 - رمضان محمد ابراهيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3364 ورقم قيد 16277    محل رئيسى  عن بيع أعلف, بجهة محافظة السكندرية العامرية النهضة طيبه 1 

بجوار موقف سيارات النهضة - قسم العامرية

138 - محمد سعيد علي البلكوسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3365 ورقم قيد 16278    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية النهضة طيبه 1 

بجوار منزل السيد ابو خطيب - قسم العامرية

139 - هدي السيد عبدالبديع عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3366 ورقم قيد 16279    محل رئيسى  عن توريدات صناعيه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة 

منطقة المحور المركزي مول عبدالله - قطعه 5 بلوك 1 محل رقم 8 - قسم برج العرب

140 - فرحات سالم سعيد كريم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3367 

ورقم قيد 16280    محل رئيسى  عن اعلف ومستلزمات انتاج مزارع, بجهة محافظة السكندرية العامرية - 

طيبه 1 بجوار الفرن النهضة - قسم العامرية

141 - سميره محمد رمضان الحداد / الحداد للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 3368 ورقم قيد 16281    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش الزعيم نجع حرابى - شقة - قسم العامرية
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142 - شرشيره على حسن طبليه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3369 

ورقم قيد 16282    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 5 ش الروضة قرية سند 2 

النهضة - شقة - قسم العامرية

143 - وليد محمد محمد عجاج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3370 

ورقم قيد 16283    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 38 ش السمالهيى البيطاش 

العجمى - شقة - قسم الدخيلة

144 - صابر عبدالمنعم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3371 ورقم قيد 16284    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الرحمة عزبة التمير بجوار المستشفى العام - قسم العامرية - شقة

145 - عبدالحكيم صافى يونس عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3375 ورقم قيد 16285    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية بهيج الشارع الرئيسى بجوار 

صيدلية د / خال حامد - محل

146 - عبدالجواد فرحات عبدالجواد عبدالمولي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 3376 ورقم قيد 16286    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط, بجهة 

محافظة السكندرية العامرية القرية البيضاء شارع البنزينه بجوار مسجد اليمان - قسم العامرية

147 - حسن بري محمد محمود البوهي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3377 ورقم قيد 16287    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - سند 1 الشارع الرئيسي بجوار مسجد الصفا والمروة

148 - حسن محمد منصور حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3378 ورقم قيد 16288    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 26 ش المجد من انور 

السادات جانوتى الرمل - ارضى - شقة - قسم الرمل

149 - جابر صابر سعد ابواليزيد - ابواليزيد للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 3380 ورقم قيد 16289    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية طيبة 2 ش البحر النهضة - شقة- قسم العامرية

150 - اسماء رشاد احمد البحلق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3381 

ورقم قيد 16290    محل رئيسى  عن توريد الثاثات المعدنية والخشبية والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 34 ش 16 من ش 45 عصافرة قبلى المنتزة - 

ارضى- شقة

151 - محروس سعد صالح خضر - محروس للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 3382 ورقم قيد 16291    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية المسيرى ش الجامع النهضة العامرية - ارضى - شقة -قسم العامرية

152 - تامر عزالعرب عبدالحميد غريب - عزالعرب للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 3383 ورقم قيد 16292    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 2 ش الفتح قرية اللمان النهضة العامرية - ارضى - شقة

153 - مصطفى سيد مصطفى ابراهيم - مصطفى لتجارة الملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 3384 ورقم قيد 16293    محل رئيسى  عن تجارة ملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 38 ش فتح ا مبروك نجع كاتب - محل - قسم العامرية

154 - حسام عبدالمولى صالح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3385 ورقم قيد 16294    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ش الشجر بجوار فيل رضوا المستعمرة - شقة - قسم العامرية
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155 - احمد عبدالحفيظ عبدالرحيم سيد - عبدالحفيظ للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3386 ورقم قيد 16295    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 53 ش الرياض عزبة المغاربة العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

156 - محمد محمد احمد محمد الشيخ على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 3391 ورقم قيد 16296    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 51 ش هيبه سعيد من ش حسنى مبارك - الهانوفيل - الدخيلة 

- شقة -قسم الدخيلة

157 - اميرة سعد ناجى حسين عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

3392 ورقم قيد 16297    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ك 18 ط a مطروح ش جانبى متفرع من ش خير ا العجمى 

- الهانوفيل - شقة - قسم الدخيلة

158 - محمد طه نادى صادق محمد حبيب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 3397 ورقم قيد 16298    محل رئيسى  عن توريد خرده, بجهة محافظة السكندرية ش المستشارين 

بجوار مسجد السلم - قسم المنتزة

159 - اشرف محمد حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3399 ورقم قيد 16299    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش المستشارين امام 

مسجد السلم - قسم المنتزة

160 - ماهر اسحاق فوزى فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3403 

ورقم قيد 16300    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة السكندرية ش نجع عبدالرواف من ش 

الكابلت - قسم العامرية

161 - محمد خالد محمد على غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3404 ورقم قيد 16301    محل رئيسى  عن معمل تحاليل, بجهة محافظة السكندرية برج العرب سفارى مول 

قطعة 3 بلوك 11 المحور المركزى - قسم برج العرب

162 - فادي سعد هابيل ابراهيم يوسف - الفادى لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 3407 ورقم قيد 16302    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - الحي السكني الثاني ق 116 ص مجاورة 2

163 - هانم عبدالرازق على عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3408 ورقم قيد 16303    محل رئيسى  عن مخبز طباقى, بجهة محافظة السكندرية الحى الثانى السوق 

التجارى محل رقم 4 - برج العرب

164 - ايمن محمد سعيد ريحان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3409 

ورقم قيد 16304    محل رئيسى  عن محل ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 

بنجر السكر قرية 27 العامرية - ارضى- محل -قسم العامرية

165 - عبدالحميد حمزه عبدالحميد مبارك / مبارك للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3411 ورقم قيد 16305    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 37 ش الكامل عزبة المغاربة العامرية - شقة - قسم العامرية

166 - امال جلل عبدالرحمن حسنين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3412 ورقم قيد 16306    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 11 ش محمد كريم 

العصافرة قبلى - شقة - قسم المنتزة
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167 - منال ابراهيم محمود شطا - شطا للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3413 ورقم قيد 16307    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية 45 ش مستشفى فاطمة الزهراء البيطاش - شقة - قسم الدخيلة

168 - صابر على محمد زايد - صابر للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 3414 ورقم قيد 16308    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 12 ش البركة 

متفرع من ش محمد العجمى الهانوفيل - العجمى - شقة - قسم الدخيلة

169 - عطية على جمعه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3415 

ورقم قيد 16309    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية المستعمرة امام مساكن الحرية خلف الصرف الصحى - قسم العامرية

170 - صبحى رزق عبدالجواد سعيد - رزق للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3416 ورقم قيد 16310    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 57 ش بن سينا من ش المستقبل عزبة علم قبلى - الهانوفيل - العجمى - شقة - قسم الدخيلة

171 - طه رجب طه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3417 ورقم 

قيد 16311    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية رمل - شارع صلح الدين من شارع 

الشركة العربية السيوف الرمل

172 - نعيمة على مهدى يونس - مهدى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3418 ورقم قيد 16312    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية قرية مصطفى اسماعيل منزل 24 بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

173 - اماني جرجس بدير ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3419 ورقم قيد 16313    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات حلواني, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 

49 شارع امير البحر

174 - هبه عتمان حسن محمد بدوي - بدوي للبصريات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3420 ورقم قيد 16314    محل رئيسى  عن تجارة النظارات الشمسيه, بجهة 

محافظة السكندرية سيدى جابر 20شارع محمود اسماعيل مصطفي كامل - قسم سيدى جابر

175 - عصام فهمى لبيب خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3421 

ورقم قيد 16315    محل رئيسى  عن ورشة منشار وموبليا, بجهة محافظة السكندرية عامرية - طيبة النهضة 

العامرية - ارضى - محل

176 - محمد السيد جلل الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3422 

ورقم قيد 16316    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 49 ش عمار 

بن ياسر عزبة العراوة - العامرية - قسم العامرية

177 - صالح محمود عبدالقادر عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 3423 ورقم قيد 16317    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

دخيلة - 54 شارع المنصورة من شارع السلم الهانوفيل العجمي

178 - ايهاب عماد عبدالرحمن حنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3424 ورقم قيد 16318    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد اجهزة الصوتيات, بجهة محافظة السكندرية الرمل 

126 شارع السوق باكوس - قسم الرمل

179 - عبدالفتاح غازى جبريل / جبريل للمقاولت العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3425 ورقم قيد 16319    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم 

التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية 36 بنجر السكر منزل 22 العامرية - شقة - قسم العامرية
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180 - احمد سامي يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3426 

ورقم قيد 16320    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر 160 شارع احمد 

شوقي رشدي الرابع علوي - قسم سيدى جابر

181 - زايد للمقاولت - محمد علي محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 3427 ورقم قيد 16321    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 

36 شارع الفتح متفرع من شارع رضوان الهانوفيل العجمي الدخيلة

182 - نعمه محمد احمد يوسف مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 16322    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء, بجهة محافظة السكندرية 10 ش الجمرك القديم 

- ارضى - شقة - قسم الجمرك

183 - صيدلية الدكتور مسعود صبحي مسعود ابو طاهره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3429 ورقم قيد 16323    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

محرم بك 8 شارع محمود سلمه - قسم محرم بك

184 - عطيات هلل مصطفى احمد - هلل للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3430 ورقم قيد 16324    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ك 55 الصحراوى قرية بورسعيد - شقة- قسم العامرية

185 - انور على محمود حسان / حسان للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3431 ورقم قيد 16325    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية ك 45 الصحراوى قرية ابو مسعود العامرية- 

ارضى - شقة

186 - سعيد محمد محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3432 

ورقم قيد 16326    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية محرم بك ابيس قريه 8 / 11 

شارع المسجد الكبير - قسم محرم بك

187 - محمد مصطفى محمد ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 3433 ورقم قيد 16327    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات, بجهة محافظة السكندرية منشية - 8 

شارع مسجد الشوربجي - وكالة الشوربجي المنشية

188 - عزالدين على جمعه ناجى - عزالدين للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3434 ورقم قيد 16328    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 57 ش الرحمة عزبة عسكر العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

189 - حنان فرج شاهين محمد - شاهين للتوريدات وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3435 ورقم قيد 16329    محل رئيسى  عن توريدات عامه وعموم التصدير فيما 

عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزمات, بجهة محافظة السكندرية الرمل 6 شارع الرحمه خلف محطة 

كهرباء السيوف العوايد شماعه - قسم الرمل

190 - صلح حسن رحومه عوض - رحومه للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3436 ورقم قيد 16330    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 34 ش الكوثر عزبة العراوى العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

191 - مبارك ابراهيم حسين عبدالحميد - مبارك للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 10-08-2022 برقم ايداع 3437 ورقم قيد 16331    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 17 ش ابوسعيد من ش الكومى الهانوفيل - العجمى الدخيلة - شقة - قسم الدخيلة
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192 - سامى شعبان محمود الطباخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3438 ورقم قيد 16332    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 55 ش الكوثر متفرع 

من ش الرياض البيطاش - العجمى - الدخيلة - شقة-

193 - ابو المجد للنقل - ابوالمجد سامي احمد محمد ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3439 ورقم قيد 16333    محل رئيسى  عن مكتب نقل, بجهة محافظة السكندرية 

رمل - 2 شارع الوحدة من شارع السوق باكوس

194 - فاروق محمد عبدالرحمن موافى - موافى لتوريد وتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3440 ورقم قيد 16334    محل رئيسى  عن توريد وتجارة 

الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية ش عين شمس امام مسجد السلم 

متفرع من ش البيطاش - الرئيسى العجمى - ارضى- شقة -

195 - شعبان جويده فرج بيده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3441 

ورقم قيد 16335    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية منتزة - 36 

شارع النصر من شارع الدياش خورشيد

196 - فريده محمد عبداللطيف مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3442 ورقم قيد 16336    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير فيما عدا توريد العمالة واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية منتزة - 310 شارع جمال عبدالناصر العصافرة بحري منتزة

197 - فاطمة احمد محمود توفيق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3443 

ورقم قيد 16337    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتجارة فى مجال التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

مساكن درباله بلوك 3 مدخل 1 شقة 2 ارضى - شقة - قسم المنتزة

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

3444 ورقم قيد 16338    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة السكندرية 12 ش مصطفى 

كامل برج العرب القديم فوق مركز الحمد الدور الول - شقة - برج العرب

199 - مصباح لعموم التصدير - نويجي خميس محمد مصباح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3445 ورقم قيد 16339    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 74 شارع مخزن الزيت من شارع الجمهورية العامرية

200 - محمد محروس محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

3446 ورقم قيد 16340    محل رئيسى  عن بقالة جملة وقطاعى وتجارة التمور, بجهة محافظة السكندرية 12 

ش نصرا عزبة العراوة العامرية- ارضى - محل - قسم العامرية

201 - محمد طالب محمد كريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3447 

ورقم قيد 16341    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 22 ش وادى 

النيل عزبة المغاربة العامرية - ارضى- شقة - قسم  العامرية

202 - عبدا دومه سليمان قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3448 

ورقم قيد 16342    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء والمعمار, بجهة محافظة السكندرية 55 ش الواحة نجع 

كاتب خلف الملعب العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

203 - محمد حسين عبدالرحيم حسين - حسين للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3449 ورقم قيد 16343    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية 34 بنجر السكر منزل رقم 52 العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

204 - مهران صلح الدين على ابراهيم - مهران للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3450 ورقم قيد 16344    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 18 ش عثمان بن عفان متفرع من ش حسنى مبارك الهانوفيل - العجمى الدخيلة - ارضى - شقة -
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205 - سالم حسين عبدالرحيم حسين - سالم للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3451 ورقم قيد 16345    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 14 ش الوادى عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

206 - فتح ا ابراهيم فتح ا عوض / فتح ا للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3452 ورقم قيد 16346    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 23 ش عثمان بن عفان عزبة المغاربة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

207 - على يونس احمد يونس / يونس للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3453 ورقم قيد 16347    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 44 ش العل قرية 26 بنجر السكر العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

208 - مساعد خميس مبروك صمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3454 ورقم قيد 16348    محل رئيسى  عن تجارة مواشى, بجهة محافظة السكندرية الهوارية ابو بسيسة 

العامرية - قسم العامرية

209 - حشمت عجايبى قزمان مقار / مقار لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3455 ورقم قيد 16349    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية 2 ش المام على العصافرة قبلى - محل - قسم المنتزة

210 - احمد محمد ابوشريف عثمان ابوزيد / مزرعة ابوشريف للدواجن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 3456 ورقم قيد 16350    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة 

السكندرية المراغى ش نور السلم متفرع من ش الخروعه - قسم المنتزة

211 - عمران كامل شرفاد الغبش / عمران للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3457 ورقم قيد 16351    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية 26 ش الصباح نجع كاتب - قسم العامرية

212 - احمد عماد الدين يوسف حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3458 ورقم قيد 16352    محل رئيسى  عن انشاء وصيانة ومعالجة مياة حمامات السباحة والتوريدات 

العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش بطل السلم الرابعة 

الناصرية - شقة - قسم الرمل

213 - محمد السيد عوض ا خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3459 ورقم قيد 16353    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 55 ش 

ابوبكر الصديق عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

214 - محمد انس على خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3460 

ورقم قيد 16354    محل رئيسى  عن مقاولت معمارية, بجهة محافظة السكندرية 22 ش مصعب بن عمير 

متفرع من ش الجيش - شقة - قسم الدخيلة

215 - عرفه محمد حسين عبدالرحيم / عرفه للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3461 ورقم قيد 16355    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 56 ش التوحيد عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية

216 - مصادف عبدالسلم جمعه عبدالوكيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3462 ورقم قيد 16356    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية 52 ش ابن كثير 

نجع الحرابى - العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

217 - حسين محمود محمود السيد عيد - حسين لتصدير الملبس الحريمى واليشارب تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3464 ورقم قيد 16357    محل رئيسى  عن تصدير 

الملبس الحريمى واليشارب, بجهة محافظة السكندرية 25 ش الفتح عزبة الزاوية خورشيد - قسم المنتزة
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218 - محمود عبدالمالك حسين محمود / عبدالمالك للتوريدات العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3465 ورقم قيد 16358    محل رئيسى  عن توريدات عامة 

وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 21 ش الكوثر من 

ش العلم المصرى جانوتى - شقة - قسم الرمل

219 - احمد رسمى ابراهيم احمد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3467 ورقم قيد 16359    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة - 

الورش الشرقية ش 19 بجوار مسجد الفاروق - محل

220 - محمود عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العيسوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 3470 ورقم قيد 16360    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية ش 23 من ش 16 الصلح الفلكى - ارضى - محل - قسم المنتزة

221 - محمد محمود رمضان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3471 ورقم قيد 16361    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر- عمارة 

149 تعاونيات سموحه سيدي جابر

222 - حسنى عثمان عطية جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3472 ورقم قيد 16362    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 25 

ش اسوان من ش الحديد والصلب ابو يوسف - العجمى - شقة - قسم الدخيلة

223 - كاميليا محمود ابراهيم عبدالباقي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3473 ورقم قيد 16363    محل رئيسى  عن توريدات عامة فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 25 شارع العلماء عزبه العراوة العامرية

224 - عطية على ابراهيم صقر / صقر للتوريدات العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3474 ورقم قيد 16364    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير 

) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش الفاروق عزبة عسكر - شقة - 

قسم العامرية

225 - عيد بدوي محجوب عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3475 

ورقم قيد 16365    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة السكندرية العامرية 64 شارع السلم زاوية عبدالقادر - قسم العامرية

226 - محمد عصام محسن محمود الصاوى / الصاوى للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 3476 ورقم قيد 16366    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد المواد الغذائية, بجهة 

محافظة السكندرية ش 3 شمال منزل رقم 5 عزبة ال 500 منتزة اول -

227 - مرفت صالح حميدو احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3477 

ورقم قيد 16367    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية جمرك - 37 شارع 

26 يوليو

228 - رضا احمد السيد احمد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3478 ورقم قيد 16368    محل رئيسى  عن تجارة ولوازم الحذية, بجهة محافظة السكندرية 74 ش السيالة - 

ارضى  - شقة - قسم الجمرك

229 - عنايات سلمه ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3479 ورقم قيد 16369    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر 15 شارع النور عزبة حجازي البر القبلي - قسم 

سيدى جابر

Page 19 of 72 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

230 - احمد اسماعيل احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3480 

ورقم قيد 16370    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 152 ش طيبة سبورتنج باب شرق - ارضى- شقة - قسم باب شرق

231 - ايمان محمد السيد علي - اليمان للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3481 ورقم قيد 16371    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 42 شارع الكوثر نجع حبون العامرية

232 - موسى غيث صالح محمد / موسى غيث للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3482 ورقم قيد 16372    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية قرية 26 بنجر السكر خلف البوسطه - شقة-

233 - امام ثابت محمد احمد على / ثابت للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3483 ورقم قيد 16373    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية 18 ش عثمان بن عفان عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

234 - احمد ياسر حسين عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3484 ورقم قيد 16374    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 42 الساحل قرية 

الشروق - برج العرب - ارضى - محل

235 - سعيد يوسف حسن مرعي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3485 

ورقم قيد 16375    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 11 شارع الكرامة نجع كاتب

236 - غزاله للتوريدات العمومية - احمد عبدالفتاح محمد اسماعيل غزاله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3487 ورقم قيد 16376    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وأدوات 

المعمار فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل 6 شارع بن 

القاضي فيكتوريا - قسم الرمل

237 - عبدالجواد للمقاولت العامة - عبدالجواد مسعود عبدالجواد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 3488 ورقم قيد 16377    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 46 شارع نصر الدين عزبة التمير

238 - عبدالعزيز للمقاولت العامة - محمد عبدالعزيز محمد علي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3489 ورقم قيد 16378    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 16 شارع الواحة نجع كاتب العامرية

239 - محمود محمد محمود حسن غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3490 ورقم قيد 16379    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 34 ش 6 اكتوبر من 

ش عبدالمنعم رياض المنتزة - ارضى- شقة - قسم المنتزة

240 - اسامة عبدالصبور هريدى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3492 ورقم قيد 16381    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة السكندرية ش موريتانيا برج المدينة 

المنورة المندرة بحرى - شقة - قسم المنتزة

241 - محمد عبدالعليم عبدالعاطي ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3494 ورقم قيد 16382    محل رئيسى  عن تصدير الحاصلت الزراعية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

النهضة سند 3 خلف مزرعة محمد فؤاد العامرية

242 - قناوي للتوريدات العمومية - دهب السيد علي قناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3497 ورقم قيد 16383    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومواد البناء فيما عدا 

توريدات العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 17 شارع العمده نجع حرابي

Page 20 of 72 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

243 - ايمن احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3499 

ورقم قيد 16384    محل رئيسى  عن مصوغات ومجوهرات, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 4 شارع 

كنيسة الحمراء من شارع ايزيس

244 - السيد عبدالحميد نصار محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3501 ورقم قيد 16385    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 85 تنظيم 83 ش 

الشمرلى الجمرك - قسم الجمرك

245 - عبدالرحمن عبدالحليم عبدالغني عبدالونيس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 3502 ورقم قيد 16386    محل رئيسى  عن استغلل المحاجر والمقاولت العامه, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب شارع سجن الغربانيات - قسم برج العرب

246 - منى سعد سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3503 

ورقم قيد 16387    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المصانع وخدمة الليموزين بعد الحصول على ترخيص 

جهاز النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - 1 عمارات المهندسين - ثالث علوي - 

شقة 15

247 - هشام يحيى عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3504 ورقم قيد 16388    محل رئيسى  عن تجارة الحلويات الجافة, بجهة محافظة السكندرية ش فضة خلف 

سوبر ماركت الرضا بوابه 8 البيطاش - قسم الدخيلة

248 - اسلم حسان حسن محمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3506 ورقم قيد 16390    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة 

السكندرية الهانوفيل - الدرايسة قبلى ش 10 على بن ابى طالب - امام المدرسة النموذجية - قسم الدخيلة

249 - ابوبكر محمد مبروك عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3507 ورقم قيد 16391    محل رئيسى  عن بويات وحدايد, بجهة محافظة السكندرية 32 ش الفتح من ش 

المستقبل عزبة علم قبلى الدرايسة الهانوفيل - العجمى - محل - قسم الدخيلة

250 - احمد فوضة سوتيه حويج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3508 ورقم قيد 16392    محل رئيسى  عن مقاولت عامة والتوريدات العمومية فيما عدا توريد العمالة واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 26 شارع المحطة نجع سوتيه العامرية

251 - مفتاح منصور حسين نويجى / نويجى للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3509 ورقم قيد 16393    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية 62 ش الفرن عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

252 - ناصف عبدالحليم حمدي عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3510 ورقم قيد 16394    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتجارة في مجال المقاولت, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 32 شارع الروضة نجع كاتب

253 - صقر للمقاولت العمومية والتوريدات العامة - صقر عبدا عبدالمولى عمر تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3511 ورقم قيد 16395    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

والتوريدات العمومية فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب 

- الغربانيات عزبة الصحفاق - برج العرب

254 - سعد مسعود محمد حمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3512 

ورقم قيد 16396    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 16 ش النجع الشرقى الناصرية القديمة العامرية - ارضى - شقة
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255 - يوسف حمدى يوسف محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-11 

برقم ايداع 3514 ورقم قيد 16397    محل رئيسى  عن محل خضر وفاكهه بالتجزئة, بجهة محافظة السكندرية 

ش كوبرى المشاه بجوار صدادة للعلفة عزبة الهجانة العامرية - قسم العامرية

256 - العبد للمقاولت العامة والتشطيبات المعمارية - عبدالكريم العبد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3515 ورقم قيد 16398    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وتشطيبات معمارية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 2 شارع المرج نجع حرابي العامرية

257 - هند محمد صابر السيد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3516 ورقم قيد 16399    محل رئيسى  عن تصنيع النجارة بمختلف انواعها, بجهة محافظة السكندرية ش رقم 

8 متفرع من ش 12 ارض دويدار بجوار كافيتريا الدياش - محل - قسم المنتزة

258 - رمزى محمد جوده الحسينى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 3517 ورقم قيد 16400    محل رئيسى  عن تصنيع النجارة بكافة انواعها, بجهة محافظة السكندرية ش 7 

متفرع من ش المراغى العمومى - قسم المنتزة

259 - احمد محمد عباس محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3518 

ورقم قيد 16401    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 64 ش الجزائر امام 69 

اللبان - قسم اللبان

260 - خالد حنفى محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3519 

ورقم قيد 16402    محل رئيسى  عن توريد احذية, بجهة محافظة السكندرية 17 ش النور من ش اولد منصور 

البيطاش العجمى الدخيلة - قسم الدخيلة

261 - محمد حنفى محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3521 

ورقم قيد 16403    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة السكندرية 14 ش الفردوس من ش العوامى 

الهانوفيل - محل - قسم الدخيلة

262 - عمر عرابى ريزه سليمان / ريزه للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3523 ورقم قيد 16404    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية 15 ش النور عزبة التمير العامرية - شقة - قسم العامرية

263 - طارق محمد حسن السيد صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3530 ورقم قيد 16407    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة 35 شارع الرياض من شارع البيطاش - قسم الدخيله

264 - عمرو جمال ابراهيم بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3531 ورقم قيد 16408    محل رئيسى  عن خضار وفاكهة بالتجزئة, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عزبة 

الهجانة شارع كوبري المشاه

265 - كوكب للتوريدات العامة والتجارة - كوكب اسماعيل خليفة عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3532 ورقم قيد 16409    محل رئيسى  عن توريدات عامة فيما عدا توريد 

العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 42 منزل 29 بنجر السكر 

العامرية

266 - النجيلي لعموم التصدير - عبدالوهاب محمد عبدالرحمن محمد النجيلي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3533 ورقم قيد 16410    محل رئيسى  عن عموم التصدير والمقاولت, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 24 شارع النور عزبة المغاربة

267 - ابراهيم عبدالباقي عبدالسلم مقيدم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3536 ورقم قيد 16411    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة فيما عدا توريد العمالة واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 40 شارع السد العالي نجع حبون
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268 - حسن عبدالفتاح عبدالعليم سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3537 ورقم قيد 16412    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية رمل - امام 58 شارع 

عبدالعزيز فهمي ستانلي

269 - بهاء الدين احمد بسطاوى طه على / بسطاوى لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 3538 ورقم قيد 16413    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية امام 18 ش امير البحر - شقة - قسم محرم بك

270 - احمد حسن رزق حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3539 

ورقم قيد 16414    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 27 قرية 36 بنجر السكر 

العامرية - ارضى - شقة -

271 - السيد عبده السيد رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3540 

ورقم قيد 16415    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - ابيس قرية 1/7 شارع الفرن محرم بك

272 - محمود عبدالقوى شحاته بعدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3541 ورقم قيد 16416    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية قرية 33 منزل 16 بنجر السكر العامرية - ارضى- شقة -

273 - احمد عطية عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3542 ورقم قيد 16417    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 21 

بجوار المدق بعد البوابه العامرية - اول علوى - شقة - قسم العامرية

274 - نشوى محمد حسن ابوغربيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3543 ورقم قيد 16418    محل رئيسى  عن توريد ادوات مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية 10 

ش محمد رجب ستانلى - شقة - قسم الرمل

275 - محمد عزمى حامد على البطش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3545 ورقم قيد 16419    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وكهربائية ومواد بناء ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الروضة المنشية البحرية الراس السوداء - ارضى - 

شقة -

276 - السيد يوسف ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3547 ورقم قيد 16420    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 16 ش حسن علم 

عزبة العراوى - شقة- قسم العامرية

277 - ايناس محمود حسين عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3548 ورقم قيد 16421    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية - 24 ش نور 

السلم عزبة المغاربة - شقة - العامرية

278 - عصام الدين السيد عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3549 ورقم قيد 16422    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

3 ش علم نجع كاتب - شقة - قسم العامرية

279 - فوزية على عبدالغفار العونى - العونى للتوريدات والتجارة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 3556 ورقم قيد 16423    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 38 ش الوادى عزبة علم قبلى الهانوفيل - شقة

280 - على يوسف عبدالسلم حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 3557 ورقم قيد 16424    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية ش خليل مطران سابا باشا - شقة - قسم الرمل

Page 23 of 72 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

281 - طارق سلمة عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3558 ورقم قيد 16425    محل رئيسى  عن مكتب عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعة 36 من 

النفقرة 6 و 19 (, بجهة محافظة السكندرية 48 ش النصر ابوقير - شقة - قسم المنتزة

282 - نورهان حمدي عرفه سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

3559 ورقم قيد 16426    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 5 ش ادريس من 

جمال عبدالناصر

283 - رضا محمد ابو السعود عبدا / رضا لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 3561 ورقم قيد 16427    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن شدس عماره 4 شمال مدخل 1 الرمل - ارضى - شقة - قسم الرمل

284 - عزيزه عبدا السيد فرحانه - فرحانه للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3566 ورقم قيد 16429    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش موسولينى النهضه - الول علوى - شقة - قسم العامرية

285 - محمد للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3567 ورقم قيد 

16430    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا القيام بالرحلت السياحية (, بجهة محافظة السكندرية 

ابويوسف قبلى خلف مسجد الرحمة - شقة - قسم الدخيلة

286 - سعد عبدالشافى شحاته يادى / عبدالشافى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 15-08-2022 برقم ايداع 3568 ورقم قيد 16431    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 62 ش الرحمة عزبة تيرو محرم بك - شقة -

287 - عبير محمود خطاب جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3569 

ورقم قيد 16432    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 

برج الهدى سيدى بشر - الثانى - شقة 12 - قسم المنتزة

288 - رضا محمد ابراهيم زين الدين / زين الدين للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 15-08-2022 برقم ايداع 3570 ورقم قيد 16433    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 46 ش الورشه عزبة الصبحية البر القبلى - شقة -

289 - احمد ابراهيم سعد محمد عمار - سوبر ماركت عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3571 ورقم قيد 16434    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة 

السكندرية نهاية ش مصطفى كامل عزبة البرنس - محل - قسم المنتزة

290 - سعيد عبدا محمد ابوالوفا - ابوالوفا لتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3572 ورقم قيد 16435    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا 

الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش عمر المختار عزبة العراوه العامرية - شقة - قسم العامرية

291 - مياده محمد السيد محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 3573 ورقم قيد 16436    محل رئيسى  عن توريد ملبس حريمى جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 32 

ش 56 ميامى - ارضى - شقة - قسم المنتزة

292 - زينب عبدالعظيم عبدالرحمن حجاج / حجاج للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 15-08-2022 برقم ايداع 3574 ورقم قيد 16437    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية ابيس قرية 6 - 8 ش البطل - شقة - قسم محرم بك

293 - تيسير السيد صادق عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

3575 ورقم قيد 16438    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 16 ش ممتاز باشا - شقة - قسم المنتزة
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294 - معتصم بال محمد كمال محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 3577 ورقم قيد 16439    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 56 ش البرت 

الول برج حسان عزبة سعد - شقة - قسم سيدى جابر

295 - محمد على مصطفى يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3578 

ورقم قيد 16440    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية قرية 27 منزل 32 بنجر 

السكر - ارضى - شقة - قسم العامرية

296 - احمد عبدالجواد على البيومى / البيومى للمقاولت العامة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3585 ورقم قيد 16441    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

السكندرية 67 ش مخزن الزيت العامرية - شقة - قسم العامرية

297 - محمد مصطفى امين مبارك / مبارك للتوريدات العامة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3586 ورقم قيد 16442    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 22 ش يونس نجع كاتب - شقة - قسم العامرية

298 - غمرى احمد محمود ابوفرج - ابو فرج للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3587 ورقم قيد 16443    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 53 ش البركه عزبة المغاربة العامرية - شقة - قسم العامرية

299 - هنيات ابراهيم حسين ابراهيم زايد / زايد للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 15-08-2022 برقم ايداع 3588 ورقم قيد 16444    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 37 ش الرحمة من ش الكومى الهانوفيل - شقة - قسم الدخيلة

300 - عبدالعزيز ماهر مخلوف سيد / مخلوف للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3592 ورقم قيد 16445    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 19 ش البطال من ش انور السادات جانوتى - قسم الرمل

301 - مجدى عبدالحفيظ ابراهيم شلبى - شلبى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3593 ورقم قيد 16446    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 55 ش ابراهيم الطلخاوى - البيطاش - قسم الدخيلة

302 - محمد محمود حسن ابو حوش - ابوحوش للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3594 ورقم قيد 16447    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 65 ش القسم - اول علوى - قسم العامرية

303 - يونس عبدالكافى عثمان قناشى / عبدالكافى للمقاولت العامة والتشطيبات المعمارية تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3595 ورقم قيد 16448    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وتشطيبات معمارية, بجهة محافظة السكندرية 32 ش المنار نجع كاتب - شقة - قسم العامرية

304 - عبدالحميد مراجع جمعه خالد - مراجع للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3596 ورقم قيد 16449    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 11 ش ابوزيد علم الهانوفيل - قسم الدخيلة

305 - سلمة ابراهيم جوده بركات - بركات للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3597 ورقم قيد 16450    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 36 ش النور من العلم المصرى جانوت البر القبلى - شقة - قسم الرمل

306 - ابو عمر للمقاولت والتوريدات وانشاء الطرق - محمد محمود عبدالسلم مصطفى ابو عمر تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3598 ورقم قيد 16451    محل رئيسى  عن 

مقاولت عامة وتوريدات وانشاء الطرق فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة 

السكندرية رمل - خلف 92 شارع صلح الدين جانوتي البر القبلي
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307 - فارس خميس مرسى على - فارس للتوريدات العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3599 ورقم قيد 16452    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير 

) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 34 ش الوطنية عزبة الهجانة خلف 

امن الدولة - شقة - قسم العامرية

308 - احمد توفيق علي محمد المدهون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3600 ورقم قيد 16453    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 12 شارع 

النصر من شارع المستقبل منشية العلماء الهانوفيل

309 - عوض عبدا عبدالمقصود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3601 ورقم قيد 16454    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية طيبة منزل 37 - شقة - قسم العامرية

310 - خالد يونس على المصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3602 

ورقم قيد 16455    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية قرية 66 منزل 23 بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

311 - صبري لطفي عبدالسميع ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3603 ورقم قيد 16456    محل رئيسى  عن تصدير مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية رمل - خلف 23 

شارع خماروية باكوس - قسم الرمل

312 - مصطفى محمد عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3605 ورقم قيد 16457    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 11 منزل 

26 بنجر السكر

313 - مشعل للمقاولت العمومية - صابر احمد محمد مشعل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 3606 ورقم قيد 16458    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية رمل - 16 شارع الطور ارض جانوتي كوبري الناموس

314 - جورج رفيق اسكندر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

3607 ورقم قيد 16459    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا ) تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية منتزة - عمارة 7 محل رقم 1 مساكن الزهور المندرة قبلي

315 - واعر سيف النصر عبدالعزيز عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 3608 ورقم قيد 16460    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - نجع 

حليص خلف بنزينة الهوارة برج العرب

316 - ناجى محمد عبدالوهاب يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3612 ورقم قيد 16462    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية 

الجريسات مصرف 150 مريوط حوشه 11 - قسم العامرية

317 - فتحي ضيف عوض عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3613 ورقم قيد 16463    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة السكندرية العامرية النهضة قرية تبة 

عرابي - قسم العامرية

318 - يوسف حافظ حافظ مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3614 ورقم قيد 16464    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ش الكابلت من ش المقدس العامرية - قسم العامرية

319 - محمد سالم عبداللطيف سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3615 ورقم قيد 16465    محل رئيسى  عن تجارة ملبس, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - الحي الول 

المجاورة السادسة قطعة 1 مول ازهى محل 14
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320 - جويده خليل رحومه عبدالحميد - جويده لتجارة القمشة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 3616 ورقم قيد 16466    محل رئيسى  عن تجارة القمشة, بجهة محافظة 

السكندرية الهوارية بجوار الوحده - قسم برج العرب

321 - هانى البدرى يحيى عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

3619 ورقم قيد 16467    محل رئيسى  عن رفع مخلفات, بجهة محافظة السكندرية ش الخلص متفرع من 

ش مخزن الزيت - قسم العامرية

322 - مصطفى محمود احمد لحظى سلمون ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-18 

برقم ايداع 3625 ورقم قيد 16468    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة السكندرية محل 3 بلوك 

33 قطعة 11 برج العرب الجديدة - محل

323 - مبروك مسعود مبروك عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

3627 ورقم قيد 16469    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة السكندرية طيبه 2 ش ابو شعيشع 

بجوار المسجد - قسم العامرية

324 - حنان عمر حمد قطوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3628 

ورقم قيد 16470    محل رئيسى  عن مكتب شحن وتفريغ البضائع ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - المجاورة الثانية الحي الثاني محلي 2 قطعة 348

325 - علء قبارى ابراهيم راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 3630 

ورقم قيد 16471    محل رئيسى  عن تجارة ورق ومخلفات مصانع وتوريدات عامة ومستلزمات انتاج مصانع ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية محمد فريد

326 - عبدالعزيز محمد عبدالرحمن السيسي - السيسي للصناعات الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3640 ورقم قيد 16472    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع مواد غذائية 

وتعبئة وتغليف, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة المنطقة الصناعيه شرق الثانية بلوك 10 قطعه 17 - 

قسم برج العرب

327 - رامى محروس محمد السيد ابوالعطا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 3642 ورقم قيد 16473    محل رئيسى  عن تحضير وبيع سندوتشات ) فيما عدا تجهيز وتصنيع 

الماكولت (, بجهة محافظة السكندرية ش السوق خلف التامين الصحى بجوار الفرن البلدى - قسم العامرية

328 - رجب رحومه صالح رحومه / رجب رحومه صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3643 ورقم قيد 16474    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب- 14 برج العرب الجديدة السكان التجارى 

- شقة 4

329 - محمد توفيق عمر عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3645 ورقم قيد 16475    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش ابوصير مراقيا الجنوبية الكيلو 51 - برج العرب

330 - حامد للمقاولت والتصدير - حامد محمد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3647 ورقم قيد 16476    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 18 شارع الوادي قرية 54 بنجر السكر

331 - الشحات سعيد عبدالمولي احمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 3648 ورقم قيد 16477    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله وأجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه 35 شارع الموحدين - المراغي الجديدة - قسم المنتزه
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332 - عبدالمولى للمقاولت والتصدير - اشرف عبدالكريم عبدالمولى عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3649 ورقم قيد 16478    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم 

التصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - 5 شارع نور السلم نجع الصحفاق قبلي

333 - التوأمه للمقاولت والتصدير - علي محمد دحمان التوامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3650 ورقم قيد 16479    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 7 شارع الفرن نجع ابو بسيسة - قسم العامرية

334 - ابراهيم صالح حسين ابو قاوى - ابو قاوى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 3651 ورقم قيد 16480    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 3 ش النصر عزبة ابراهيم صالح العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

335 - حمد حامد عبدا عبدالحميد / حمد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3652 ورقم قيد 16481    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 22 ش الكوثر نجع الحرابى - العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

336 - صلح محمد عبدالرؤوف الجمل / الجمل للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 3653 ورقم قيد 16482    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 44 ش 22 من ش 16 الصلح الفلكى - المتزة - ارضى- شقة قسم المنتزة

337 - البطاوي للتصدير - فاطمة المغاوري حسن البطاوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3654 ورقم قيد 16483    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية منتزه - 24 شارع النصر خورشيد البحرية

338 - ناهد عبدالسلم اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3655 ورقم قيد 16484    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 9 ش ابن حنبل المغاربة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

339 - رشوان للمقاولت والتوريدات - امباركه صالح موسي رشوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 3656 ورقم قيد 16485    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التوريدات 

فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية منزل 11 قرية 56 بنجر 

السكر- قسم العامرية

340 - كريمان محمد عبدالكريم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 3657 ورقم قيد 16486    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة السكندرية مول العجمى ستار 

بوابه 8 البيطاش محل S 116 دور اول علوى - قسم الدخيلة

341 - زكى السيد زكى حميده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3658 

ورقم قيد 16487    محل رئيسى  عن مقاولت عموية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 17 ش نور 

السلم عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

342 - عطية عبداللطيف طاهر العونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3659 ورقم قيد 16488    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 56 

ش البرج نجع الحرابى - شقة - قسم العامرية

343 - اميره ابوالحجاج بوسف جوده / ابوالحجاج للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3660 ورقم قيد 16489    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة 

السكندرية ك 21 خلف مطعم ابوصابر للمشويات - شقة - قسم العامرية

344 - سلومه للمقاولت والتصدير - جويده سلومه بعيص عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3661 ورقم قيد 16490    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 36 شارع جبريل نجع رسلن - قسم العامرية
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345 - بدر عبدا خير يونس - يونس للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3662 ورقم قيد 16491    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 11 ش الفتح قرية عرابى العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

346 - يحيى احمد محمد ابراهيم دياب / دياب للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3663 ورقم قيد 16492    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 6 ش المحطة قرية 42 بنجر السكر العامرية - قسم العامرية - شقة

347 - جاب ا للمقاولت والتصدير - عبدالنبي سند هنداوي جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 3664 ورقم قيد 16493    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 4 شارع المروه نجع حرابي - قسم العامرية

348 - محمود عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالقادر حنيش تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 3665 ورقم قيد 16494    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة 6 و 19 (, بجهة محافظة السكندرية 18 ش الخلص من ش القاعدة البيطاش العجمى - شقة - قسم 

الدخيلة

349 - محمد ابراهيم جابر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3666 ورقم قيد 16495    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية 4 ش الطعانى 

اللبان - قسم اللبان

350 - جويده للمقاولت والتصدير - ياسين جويده سبيته يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3667 ورقم قيد 16496    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 2 شارع الصول عزبة الهجانة - قسم العامرية

351 - ندى محمد محسن غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

3668 ورقم قيد 16497    محل رئيسى  عن بيع وتجارة مستحضرات التجميل, بجهة محافظة السكندرية ش 

الشيماء بجوار شركة الحمد للتجارة والتوزيع من ش 45 العصافرة قبلى- شقة - قسم المنتزة

352 - محمود محمد محمد خليل / خليل للجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع 3669 ورقم قيد 16498    محل رئيسى  عن توريد الجهزة الكهربائية, بجهة 

محافظة السكندرية 57 ش المرسلين من ش ورشة البلط الهانوفيل - الدخيلة

353 - عبدالستار حسنين محمد حسن / عبدالستار للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 3670 ورقم قيد 16499    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 34 ش المنار عزبة الهجانة - قسم العامرية

354 - رفعت سليمان نخنوخ داود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3677 

ورقم قيد 16500    محل رئيسى  عن بيع بذور ومبيدات واسمدة ومخصبات زراعية داخل عبوات مغلقة, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - النهضة العامرية السكندرية المعسكر شياخة فنجري 2 - قسم العامرية

355 - دعاء ابراهيم عبدالفتاح عبدالغني عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3678 ورقم قيد 16501    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - المحور 

المركزي مول ابوالريش قطعة 11 بلوك 33 محل رقم 1

356 - عزيزة رشاد سليم بدوى / بدوى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3686 ورقم قيد 16503    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 32 ش ابن حبان عزبة المغاربة - شقة 

- قسم العامرية
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357 - رضا عبدالنبى يوسف ابويوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3687 ورقم قيد 16504    محل رئيسى  عن ورشة لحام ومعادن, بجهة محافظة السكندرية 14 ش الورش 

عزبة التمير - محل - قسم العامرية

358 - احمد محمد محمود عطاا حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3688 ورقم قيد 16505    محل رئيسى  عن مبيدات واسمدة زراعية, بجهة محافظة السكندرية عقار 22 ش 

المحطة قرية 37 بنجر السكر - قسم العامرية

359 - وائل شريف محمد شريف ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3689 ورقم قيد 16506    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية 9 ش الصفا عزبة المنشية 

البحرية خورشيد - قسم المنتزة

360 - السيد احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3690 

ورقم قيد 16507    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية جمرك - 8 شارع بن عاشر 

الحجاري النفوشي

361 - ناصر احمد محمد جمال ناطق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3691 ورقم قيد 16508    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 1 ش 

ابراهيم حسن متفرع من ش جرين - شقة -

362 - وليد ابراهيم عبدالقادر خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 16509    محل رئيسى  عن توريد الكيماويات, بجهة محافظة السكندرية 59 ش جان فور 

موزيس كفر عبده - شقة - قسم سيدى جابر

363 - الحسين للتوريدات - الحسين توفيق محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3693 ورقم قيد 16510    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء وتوريدات كهربائية, 

بجهة محافظة السكندرية منتزة - 25 شارع الرحمن المنشية البحرية قسم المنتزه

364 - ياسر حماده محمد شيحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3694 

ورقم قيد 16511    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء, بجهة محافظة السكندرية 36 ش الكسارة نجع كاتب - 

شقة - قسم العامرية

365 - عبدالعزيز محمد اسماعيل ابوالريش / ابو الريش للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3695 ورقم قيد 16512    محل رئيسى  عن مقاولت عامة 

وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 65 ش 25 المستشارين طوسون - شقة - قسم المنتزة

366 - هنيه عيسى صالح رحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3696 

ورقم قيد 16513    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش خميس رحومه من ش الحنفية البيطاش - العجمى - شقة

367 - السعداوي للتوريدات - عزيه السعداوي ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3697 ورقم قيد 16514    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العمالة 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - فيل 5 قطعة 16 بنجر السكر

368 - احمد عبدالعزيز محمود عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3698 ورقم قيد 16515    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 28 احمد عرابى غبر - شقة - قسم الرمل

369 - السيد حسين السيد محمود عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

3699 ورقم قيد 16516    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية 

ك 16.5 خلف فيل الدرايسة بجوار كلسيك - هانوفيل - شقة رقم 1 - قسم الدخيلة
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370 - اجلل محمد حسين مصطفى ابوحطب / ابوحطب للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3700 ورقم قيد 16517    محل رئيسى  عن المقاولت 

العامة والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 34 ش 

ياسر بن عامر السيوف الرمل - شقة - قسم الرمل

371 - عابدين للمقاولت والتصدير - نجية عابدين دسوقي خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3701 ورقم قيد 16518    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية العامرية 46 شارع الرحمه عزبة سعيد هاشم مرغم - قسم العامرية

372 - البدوي للمقاولت العمومية - اسامه اسماعيل سعد محمد البدوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 22-08-2022 برقم ايداع 3702 ورقم قيد 16519    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية 38 شارع الفتح عزبة المغاربة - قسم العامرية

373 - هيثم محمد المدبولى موسى / المدبولى لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3703 ورقم قيد 16520    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات, 

بجهة محافظة السكندرية 16 ش احمد عرابى نجع كاتب العامرية - محل - قسم العامرية

374 - محمد صلح السيد هلل الطماوى / الطماوى للعموم التوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 22-08-2022 برقم ايداع 3704 ورقم قيد 16521    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 5 ش الفتح قرية بورسعيد - العامرية - شقة

375 - اشرف حسنين مصطفى فهمى حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 3705 ورقم قيد 16522    محل رئيسى  عن تجارة وتوريدات المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 

الحى السكنى 1 المجاورة 8 فيل 44 برج العرب - شقة

376 - جمال عبدالناصر زغلول محمد نواره / نواره للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3706 ورقم قيد 16523    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 4 ش الفرقان نجع كاتب العامرية - شقة - قسم العامرية

377 - امنه محمد بكور محمد بكور / بكور للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3707 ورقم قيد 16524    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 16 ش المروة قرية 26 بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

378 - رجب سعد مبدى عبدا / مبدى للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3708 ورقم قيد 16525    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التوريدات ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منزل 22 قرية 27 بنجر السكر 

العامرية - شقة - قسم العامرية

379 - ابراهيم محمد دحمان التوامه - دحمان للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 3709 ورقم قيد 16526    محل رئيسى  عن مقاولت عموم وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية 12 ش البركة قرية 26 بنجر السكر - قسم العامرية

380 - مايكل صلح فكرى سمعان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3710 ورقم قيد 16527    محل رئيسى  عن تجارة وبيع المواد الغذائية بكافة انواعها, بجهة محافظة السكندرية 

ش مسجد التحرير العصافرة قبلى - ارضى - شقة - قسم المنتزة

381 - امل فوزى سليمان عبدالقادر - عبدالقادر للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3711 ورقم قيد 16528    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية 28 ش الغفران خلف مسجد الغفران عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية
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382 - دره عبدالعواد بدوى محمد - عبدالعواد للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3712 ورقم قيد 16529    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش الفاروق قرية طيبة 2 النهضة - شقة - قسم العامرية

383 - على حميده جمعه محمد / حميده للجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3713 ورقم قيد 16530    محل رئيسى  عن توريد اجهزة كهربائية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 23 ش الفتح خورشيد البحرية - قسم المنتزة

384 - ناجح رزق منصور بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3714 

ورقم قيد 16531    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى (, بجهة محافظة السكندرية العامريه - ش المدينة المنور عزبة الصعايدة - كينج مريوط - شقة  - قسم 

العامرية

385 - مصطفى عادل اسماعيل الشامى - الشامى للتوريدات العامة وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3715 ورقم قيد 16532    محل رئيسى  عن توريدات عامة 

وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 55 ش الهلل 

المعمورة البلد - قسم العامرية

386 - صلح عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد المزين - المزين للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3716 ورقم قيد 16533    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية, بجهة محافظة السكندرية العامرية - عقار 27 ش الفاروق نجع الحرابى - قسم العامرية

387 - خالد السيد عبدالرازق غازى الرفاعى - الرفاعى لعموم التصدير والتوريدات العامة تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3719 ورقم قيد 16534    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 17 ش 

المعدية عزبة المغاربة - قسم العامرية

388 - احمد محمود احمد لشين - مصنع لشين للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3720 ورقم قيد 16535    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع 

الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية ام زغيو خلف مدرسة الطبرى - قسم العامرية

389 - احمد عبدالعزيز محمد شراكى - شراكى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 23-08-2022 برقم ايداع 3721 ورقم قيد 16536    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عقار 32 ش 9 من ش 16 الصلح الفلكى - قسم المنتزة

390 - الحوفي للمقاولت والتصدير - صلح كرم محمد الحوفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3726 ورقم قيد 16538    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 26 شارع النيل عزبة العراوة - قسم العامرية

391 - محمد محمود حسن محمد حافظ / حافظ للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3727 ورقم قيد 16539    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش 9 خلف المدرسة الثانوية طوسون - شقة - قسم 

المنتزة

392 - محمد عبدالفتاح عبوده موسى / عبود للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3728 ورقم قيد 16540    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 11 ش التوحيد عزبة العراوة - قسم العامرية

393 - احمد عبدالوهاب عبدالغني مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3729 ورقم قيد 16541    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية منزل رقم 18 قرية 28 بنجر السكر - قسم العامرية
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394 - يحيى عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالقادر حنيش / حنيش للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3730 ورقم قيد 16542    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منزل 18 قرية 54 بنجر السكر العامرية - شقة - قسم 

العامرية

395 - صبرى هنداوى احمد ابوميرة / ابوميرة للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3731 ورقم قيد 16543    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 24 ش المستشفى عزبة التمير - شقة - قسم العامرية

396 - مشعل للمقاولت والتصدير - محمد كمال محمد محمد مشعل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3732 ورقم قيد 16544    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 11 شارع النور قريه محمد فريد بنجر السكر - قسم العامرية

397 - خالد صالح عوض عبدالجواد / عبدالجواد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 23-08-2022 برقم ايداع 3733 ورقم قيد 16545    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 14 ش الفرقان قرية الجزائر العامرية - شقة - قسم العامرية

398 - محمود محمد احمد الجندى / الجندى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3734 ورقم قيد 16546    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 14 ش الزهور عزبة المغاربة العامرية - قسم العامرية

399 - صلح ابراهيم محمد اللشى حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3735 ورقم قيد 16547    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية منزل 12 قرية 

22 بنجر السكر العامرية - شقة- قسم العامرية

400 - سعد جمال الدين عبدالحميد العصايبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 3736 ورقم قيد 16548    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية طيبة 1 قرية 10 

النهضة العامرية - شقة - قسم العامرية

401 - سعيد دسوقى ابراهيم الحميرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3737 ورقم قيد 16549    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 29 ش الرياض عزبة 

المغاربة العامرية - قسم العامرية

402 - ممدوح محمود اسماعيل جلبى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3738 ورقم قيد 16550    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 5 منشية النزهة - 

شقة - قسم باب شرقى

403 - عطيات محمود احمد مرسى - مرسى للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3739 ورقم قيد 16551    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 7 ش عثمان بن عفان - قسم 

العامرية

404 - ميلد مرجى جالى موسى - موسى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3740 ورقم قيد 16552    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية عموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 3 ش الحكمة قرية 44 بنجر السكر - قسم العامرية

428 - محمد احمد محمود مناع / مناع للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3775 ورقم قيد 16575    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 57 ش المروة عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية
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405 - احمد عبدالعاطى عمر حربيه - حربيه للتصدير والتوريدات العامة تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3741 ورقم قيد 16553    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات 

العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش الهداية من ش السماليهى 2 

البيطاش - قسم الدخيلة

406 - حسين محمد محمد سليمان مدكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3742 ورقم قيد 16554    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 27 ش عثمان بن عفان عزبة سعيد هاشم مرغم- قسم العامرية

407 - بسنت محمد عجمى محمد السماليهى - مكتب بسنت للديكور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3743 ورقم قيد 16555    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية 

تقاطع ش موريتانيا مع ش ملك حفنى المندرة - قسم المنتزة

408 - محمود السيد سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3744 ورقم قيد 16556    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية منزل 

24 قرية 26 بنجر السكر العامرية - شقة - قسم العامرية

409 - شعبان عبدالراوف عيسى ابو شناف / ابوشناف للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3745 ورقم قيد 16557    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات 

العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش المروة قرية احمد 

عرابى بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

410 - طه شعبان على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3746 

ورقم قيد 16558    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 37 ش 

المعسكر عزبة عسكر - شقة - قسم العامرية

411 - طه شعبان على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3746 

ورقم قيد 16558    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 28 ش 

المحطة قرية 23 بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

412 - وليد رمضان نصر سالم / سالم للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3747 ورقم قيد 16559    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 28 ش المحطة قرية 23 بنجر السكر - شقة- قسم العامرية

413 - فرج حسن احمد عبدالمنعم - عبدالمنعم للقاولت العمومية وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3748 ورقم قيد 16560    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عقار 7 ش العمدة نجع كاتب - قسم العامرية

414 - اشرف عبدالمنعم احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3749 ورقم قيد 16561    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 14 ش التلمسانى 

المندرة بحرى - قسم المنتزة

415 - محمد عادل محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3750 ورقم قيد 16562    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية عقار 95 ش دنا 

العمومى غبر - قسم الرمل

416 - شيماء ابوبكر محمد صقر - صقر للتوريدات والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3751 ورقم قيد 16563    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير ) فيما 

عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 18 ش الفرقان من ش المستقبل منشية 

العلء الهانوفيل - قسم الدخيلة
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417 - احمد عاطف مسمى شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3752 ورقم قيد 16564    محل رئيسى  عن تجارة ملبس مستعملة, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش 

النصر من ش 30 - قسم المنتزة

418 - خالد عبدالعزيز شرفاد الغبش / الغبش للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 3753 ورقم قيد 16565    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش المرجان النجع الشرقى الناصرية - شقة - قسم العامرية

419 - انور محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3754 

ورقم قيد 16566    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 113 ش التحاد القبارى - شقة - قسم مينا البصل

420 - هانى مهدى حميده على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3765 

ورقم قيد 16567    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية العامرية ش الكابلت بجوار المقدس - 

قسم العامرية

421 - اميرة اشرف السيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3766 ورقم قيد 16568    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة 

السكندرية بلوك 19 مدخل 3 شقة 2 مساكن الصينية الهانوفيل - شقة - قسم الدخيلة

422 - على احمد محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3767 ورقم قيد 16569    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن اى جى كاب بلوك 32 مدخل الهانوفيل - شقة - قسم الدخيلة

423 - محمود سيد توفيق احمد - توفيق للمقاولت العمومية وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3768 ورقم قيد 16570    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الكرامة نجع رسلن - شقة - قسم العامرية

424 - امل سليم شندى نميش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3769 

ورقم قيد 16571    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 15 ش السراء متفرع من ش 

الهدايات الهانوفيل العجمى - الدخيلة - شقة

425 - احمد محمد عبدالرازق عبدالعاطى خليفة / عبدالرازق للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3770 ورقم قيد 16572    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة 

محافظة السكندرية ش مسجد التوحيد المعمورة البلد المنتزة - شقة - قسم المنتزة

426 - خليل محمد خليل السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3771 

ورقم قيد 16573    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 1 ش كمال من ش عرفان - 

محل - قسم محرم بك

427 - طلعت محمد محمد عبدالعزيز شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 3772 ورقم قيد 16574    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 25 ش الفتح قرية مصطفى اسماعيل - بنجر السكر - قسم العامرية

429 - احسان السيد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3776 ورقم قيد 16576    محل رئيسى  عن تصدير حيوانات اليفه ومستلزماتها, بجهة محافظة السكندرية عقار 

40 ش الهانوفيل - الرئيسى - قسم الدخيلة

430 - فايزة مندور ابراهيم مندور - مندور للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3777 ورقم قيد 16577    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة 

السكندرية ابيس قرية 7 / 1 ش ابو مندور - قسم محرم بك
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431 - عبدالستار فرج جبر يوسف / عبدالستار فرج جبر يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3779 ورقم قيد 16579    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 9 ش الرحمة عزبة التمير - شقة - قسم العامرية

432 - سلمه ناصف عبدا عبدالرحيم / ناصف للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 3780 ورقم قيد 16580    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 11 ش النصر نجع حرابى العامرية - شقة - قسم العامرية

433 - ادريس خالد حسين سعد / سعد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3781 ورقم قيد 16581    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 8 ش الرسالة الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

434 - احمد عطية السيد الدغرى / الدغرى لتجارة اللمنيوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3782 ورقم قيد 16582    محل رئيسى  عن تجارة اللمنيوم, بجهة محافظة 

السكندرية عمارة 9 المجموعة السادسة المعمورة الشاطئ المنتزة - قسم المنتزة

435 - صالح عوض بحيرى عياد - بحيرى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3783 ورقم قيد 16583    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 8 ش النصر قرية عبدالحليم محمود بنجر السكر - شقة - قسم العامرية

436 - عبدالمجيد عبدالحليم عبدالرؤوف الشرقاوى / الشرقاوى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3784 ورقم قيد 16584    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 12 ش الشرقاوى - اول علوى - شقة - قسم العامرية

437 - محمد نجيب سعد محمود ابوعوف / ابو عوف لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3785 ورقم قيد 16585    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية - بنجر السكر قرية 17 منزل 22 العامرية - شقة - قسم العامرية

438 - عاشور ابراهيم هريدى ابوالعل - ابوالعل للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 3786 ورقم قيد 16586    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 7 ش الدمنهورى قرية احمد عرابى - قسم العامرية

439 - السعد للمقاولت العمومية - فايز سعد سعد موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 3787 ورقم قيد 16587    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 11 شارع الشهيد حسين الجندي عزبة المغاربة - قسم العامرية

440 - محمد محمد محمود النجار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3788 

ورقم قيد 16588    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية 29 شارع العوضي 

عزبة الهجانة - قسم العامرية

441 - احمد عطية السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3789 

ورقم قيد 16589    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 14 ش الجامع الكبير 

قرية 3 / 7 - ابيس - قسم محرم بك

442 - محمد محمد عطية حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3790 

ورقم قيد 16590    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 6 ش السلم قرية 3 - 7 

ابيس - قسم محرم بك

443 - علء الدين مصطفى السيد مصطفى خليفة / مصطفى للمنظفات والورقيات وادوات التجميل تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3791 ورقم قيد 16591    محل رئيسى  عن بيع 

منظفات وورقيات وادوات تجميل, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 2 ش قصر القويرى الهانوفيل - العجمى 

الدخيلة - قسم الدخيلة
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444 - على محمود احمد احمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3792 ورقم قيد 16592    محل رئيسى  عن عموم استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعة 36 من الفقرة 6 و 

19 (, بجهة محافظة السكندرية الناصرية الجديدة بجوار موقف السيارات - شقة - قسم العامرية

445 - محمد احمد عبدالغفار ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3793 ورقم قيد 16593    محل رئيسى  عن تجارة موبيلت, بجهة محافظة السكندرية عقار 77 ش النبوى 

المهندس - المندرة - قسم المنتزة

446 - ست اخوات فتح ا محمد فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3794 ورقم قيد 16594    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية سند 3 ش فتح ا 

العمدة الهنضة - شقة - قسم العامرية

447 - مبارك محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3795 ورقم قيد 16595    محل رئيسى  عن مكتب خدمات جمركية, بجهة محافظة السكندرية 25 ش الصحة 

عزبة التمير العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

448 - طارق محروس السيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3796 ورقم قيد 16596    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 28 ش محمود سلمة - محرم بك

449 - يسرا محمد رياض حسين سويلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3797 ورقم قيد 16597    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 15 ش محمد 

يوسف غالى سيدى بشر - قسم المنتزة

450 - عطية محمد عطية محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3798 ورقم قيد 16598    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 26 ش السفن اب بعد 

المروحة - قسم العامرية

451 - فكرى رزق صموئيل مقار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3799 

ورقم قيد 16599    محل رئيسى  عن معرض اثاث منزلى, بجهة محافظة السكندرية عزبة كردون خلف مساكن 

البحرية المنتزة - محل

452 - اسيل عادل عبدالشكور عبدالشكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 3800 ورقم قيد 16600    محل رئيسى  عن صالة العاب رياضية ) جيم (, بجهة محافظة السكندرية 12 

ريد ميكس ابويوسف العجمى - ارضى - شقة  - قسم الدخيلة

453 - محمد احمد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3801 ورقم قيد 16601    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 18 

ش اليمن النجع الشرقى الناصرية العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

454 - فاطمة دسوقى عبدالرحمن دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3802 ورقم قيد 16602    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية مساكن قبارى 9 بلوك 5 مدخل 

4 - الرضى - شقة - 1

455 - امين عبدالفتاح على عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

3803 ورقم قيد 16603    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية ك 20 ط a مطروح 

خلف كافيتيريا الصفا - قسم العامرية

456 - احمد طارق يوسف توفيق محمد - طارق لتجارة وبيع وتركيب اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3804 ورقم قيد 16604    محل رئيسى  عن تجارة وبيع 

وتركيب اللوميتال, بجهة محافظة السكندرية ش الهرام خلف مسجد جويده هرام - ارضى- شقة - قسم العامرية
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457 - محمد احمد عبدالسلم خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3805 ورقم قيد 16605    محل رئيسى  عن خدمات بترولية ) فيما عدا خدما البحث والتنقيب ( وتوريدات فى 

مجال النشاط ومكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر ش المستعمرة 

بجوار مسجد السلم - محل - قسم العامرية

458 - عادل عبدا عبدالجواد غلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3806 ورقم قيد 16606    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 8 

امام مدرسة القدس للغات المنتزة - ارضى- شقة - قسم المنتزة

459 - بسام محمد كامل محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3807 ورقم قيد 16607    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية قرية السالك الجلء 

مريوط يسار المنزل - قسم العامرية

460 - محمد سامى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3808 ورقم قيد 16608    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية قرية السالك الجلء 

مريوط يمين المنزل - عامرية ثانى - شقة - قسم العامرية

461 - احمد سليمان عبدالعظيم محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3809 ورقم قيد 16609    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 5 ش السويس 

الحضرة القبلية سيدى جابر - ارضى- شقة

462 - طلعت زهران على مبروك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3810 ورقم قيد 16610    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية منزل 26 قرية 14 

بنجر السكر العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

463 - حامد محمد رشدى عبداللطيف عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 3811 ورقم قيد 16611    محل رئيسى  عن لعب اطفال وادوات مدرسية, بجهة محافظة السكندرية 

17 ش مدينة فيصل - سيدى بشر قبلى - قسم المنتزة

464 - عبدالمنعم حمدى عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3812 ورقم قيد 16612    محل رئيسى  عن توريد الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية 37 ش نور السلم عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية

465 - شيماء محمد حسن على نعمة ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3813 ورقم قيد 16613    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة السكندرية 45 

ش ابى بكر الصديق والهانوفيل العجمى - شقة - قسم الدخيلة

466 - غزال عباس مرزوق احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3814 ورقم قيد 16614    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 13 ش الشيخ البشرى متفرع من ش رشيد رضا - القبارى - قسم 

مينا البصل

467 - عواطف مرسى على حسن العريان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3816 ورقم قيد 16615    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 92 ش جمعه مفتاح نهاية ش جمعة مفتاح الهانوفيل - الدخيلة

468 - جابر علم عبدالكريم القاسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3817 ورقم قيد 16616    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب القديم - هواره 

شارع جمال عبدالناصر - قسم برج العرب
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469 - مختار عبدالسلم خطاب عوض / خطاب للمقاولت العمومية وتوريد مواد البناء تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3818 ورقم قيد 16617    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية 5 ش الفتح نجع ابوبسيسه - شقة - قسم العامرية

470 - محمد فكرى محمد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3819 ورقم قيد 16618    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 36 ش 12 من ش 9 

الصلح الفلكى - شقة - قسم المنتزة

471 - محمود سعيد شحاته الحسينى - الحسينى للمقاولت وتوريدات مواد البناء تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3820 ورقم قيد 16619    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وتوريدات مواد البناء, بجهة محافظة السكندرية قرية ابيس 7 / 2 ش الرحمة - الول علوى - شقة - قسم 

محرم بك

472 - محمد سمير احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3821 

ورقم قيد 16620    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 5 

تنظيم ش الجلء فيكتوريا - قسم المنتزة - ارضى- شقة -

473 - ايمان جابر فتحى محمد الزينى - الزينى للنقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-25 

برقم ايداع 3822 ورقم قيد 16621    محل رئيسى  عن مكتب نقل ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ش التامين منتجع احمد رافت - قسم العامرية

474 - كريمة ابوضيف محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3823 ورقم قيد 16622    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 36 ش الكرامة من ش 

انور السادات جانوتى - شقة - قسم الرمل

475 - طه عبدا احمد طه المشد - المشد لتجارة اللومنيوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3824 ورقم قيد 16623    محل رئيسى  عن تجارة اللومنيوم, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 38 ش الحسن والحسين - العصافرة قبلى- قسم المنتزة

476 - عبدا زريبه متخطرى حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3825 ورقم قيد 16624    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 

57 ش النورس عزبة المغاربة - قسم العامرية

477 - زينب محمد على سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3827 ورقم قيد 16625    محل رئيسى  عن توريد المواد الكيماوية, بجهة محافظة السكندرية 17 ش عثمان 

جلل - شقة - قسم محرم بك

478 - شعبان عبدالفضيل حزيم العنانى - العنانى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 3828 ورقم قيد 16626    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 44 ش غزالة نجع كاتب العامرية - شقة - قسم العامرية

479 - محمد رجب محمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3829 ورقم قيد 16627    محل رئيسى  عن انظمة اللمونيوم ) فيما عدا خدمات النترنت (, بجهة محافظة 

السكندرية ش المعمورة الجديدة المعمورة - قسم المنتزة

480 - حمدى على محمد القرش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3830 

ورقم قيد 16628    محل رئيسى  عن تجهيز وبيع الماكولت والكشرى والسندوتشات ) فيما عدا تصنيع وتجهيز 

الماكولت (, بجهة محافظة السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى بجوار فندق الهانوفيل العجمى - قسم الدخيلة

481 - محمد البرنس عبدالعزيز ابراهيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3831 ورقم قيد 16629    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية ك 

18 ط a مطروح بجوار صيدلية نمره الهانوفيل - قسم الدخيلة
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482 - محمود عبدالمنعم عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3832 ورقم قيد 16630    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 56 ش النور عزبة المغاربة - قسم العامرية

483 - ابراهيم محمد المرشدى سنبل - المرشدى للتصدير والتوكيلت التجارية تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3833 ورقم قيد 16631    محل رئيسى  عن تصدير 

وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية 4 ش الفتح اتحاد ملك برج المنى - شقة - قسم الدخيلة

484 - سعداوي للمقاولت والتوريدات - محمد سعداوي محمود ابو شليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3834 ورقم قيد 16632    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وعموم 

التوريدات فيما عدا توريد العماله وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب عزبة 

الصعايدة بنجر السكر - قسم برج العرب

485 - ضياء انور عبدالغفار الهلوى - الهلوى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 3835 ورقم قيد 16633    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية برج العرب - القريثة المركزية بنجر السكر برج العرب - ارضى- شقة

486 - الحول للمقاولت والتصدير - محمود محمد عبدالعليم الحول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 3836 ورقم قيد 16634    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية قرية 27 نجع المل بنجر السكر - قسم العامرية

487 - حنان ابوزيد السيد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3837 ورقم قيد 16635    محل رئيسى  عن تجارة الملبس والمفروشات, بجهة محافظة السكندرية 25 ش 

مسجد العل عزبة الهجانة العامرية - ارضى- محل - قسم العامرية

488 - محمود مبروك عبدالغفار محمد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 3838 ورقم قيد 16636    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية ش الصفا امام ماركت 

الصفا ك 21 - قسم العامرية

489 - احمد سعد عبده ابوالحسن / ابوالحسن للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3839 ورقم قيد 16637    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التوريدات ) فيما 

عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 21 ش مدحت سيف اليزل خليفة - ارضى- 

شقة

490 - رحيم للمقاولت والتصدير - حميد معدول رحيم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3840 ورقم قيد 16638    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية العامرية 5 شارع الروضة النجع الشرقي الناصرية - قسم العامرية

491 - محمد احمد فايز محمد / فايز للمقاولت وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3842 ورقم قيد 16639    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 26 ش المحاجر نجع جرابى العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

492 - فتحى ادريس سليمان موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

3843 ورقم قيد 16640    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 

عيد مراجع نجع كاتب العامرية - شقة - قسم العامرية

493 - ثناء محمد شبل بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3844 

ورقم قيد 16641    محل رئيسى  عن مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية 9 ش الكرامة عزبة المغاربة - 

محل - قسم العامرية
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494 - جزارة عبدالونيس - فتحي رجب عبدالونيس ميهوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3845 ورقم قيد 16642    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية 16 ش الرحمه من شارع الكنج الجديد - قسم العامرية

495 - عليه طلل على محمد الحويطى / الحويطى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3846 ورقم قيد 16643    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية منزل 9 قرية 27 بنجر السكر العامرية - شقة- قسم العامرية

496 - رفاعى السيد عبدالعزيز الرفاعى / الرفاعى للستيراد والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3847 ورقم قيد 16644    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما 

عدا المجموعة 36 من الفقرة 6 و 19 (, بجهة محافظة السكندرية ش الكومى بجوار مطعم الصالحين الهانوفيل -

شقة - قسم الدخيلة

497 - صالح عياد اشتا حويل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 3848 

ورقم قيد 16645    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية قرية 

41 بنجر السكر منزل 12 شقة ارضي - قسم العامرية

498 - محمد على حسن بدوى - بدوى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 3849 ورقم قيد 16646    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية ابيس قرية 8 / 10 ش الجامع - قسم محرم بك

499 - محمد محمد شحاته ظهره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3850 

ورقم قيد 16647    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 58 ش محمد العوامى 

اعلى سوبر ماركت الصفا الهانوفيل - قسم الدخيلة

500 - سارة المحمدى عبدالعزيز ابو حواله / المحمدى لتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3851 ورقم قيد 16648    محل رئيسى  عن تجارة الملبس 

الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية 14 ش الوطن نجع كاتب العامرية - محل - 

قسم العامرية

501 - سوزان سعد نسيم على فهمى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3852 ورقم قيد 16649    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 77 ش اديب معقد 

السيوف - شقة - قسم المنتزة

502 - مصطفي بدر ذكي سعد الفقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3853 ورقم قيد 16650    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال المقاولت, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية الشارع الرئيسي الهداية سند 1 بجوار مسجد الهدايا النهضة - قسم العامرية

503 - محمد عوده موسى حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3854 

ورقم قيد 16651    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 7 ش الجمهورية ابو 

بسيسه - قسم العامرية

504 - محمد مختار محمد عبدالفتاح الديب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3855 ورقم قيد 16652    محل رئيسى  عن ملبس حريمى, بجهة محافظة السكندرية محل 16 مول ستى مول 

ش المستثمرين - الدور الول علوى - محل

505 - على فرج عبدالفتاح مخيون تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3856 ورقم قيد 16653    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية ش جمال عبدالناصر برج 

العرب القديمة -
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506 - محمد فرج محمد اسماعيل / فرج للقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3857 ورقم قيد 16654    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 5 ش عثمان بن عفان قرية الجزائر - قسم العامرية

507 - خالد زكى محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3859 

ورقم قيد 16655    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية ش السفن ابن خلف صيدلية الفحام - شق - قسم العامرية

508 - محمد محمود محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3861 ورقم قيد 16657    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 37 

ش اولد منصور من ش البيطاش الرئيسى العجمى - شقة - قسم الدخيلة

509 - سماسم يوسف محمد بلل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3862 

ورقم قيد 16658    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش سعد زغلول متفرع 

من ش حسنى مبارك - الهانوفيل- قسم الدخيلة

510 - محمد محمد اللشى حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3863 ورقم قيد 16659    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 37 ش البستان 

عزه علم قبلى الدرايسة - الهانوفيل - قسم الدخيلة

511 - عبدالءوف كامل عبدالرازق سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3864 ورقم قيد 16660    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 32 امتداد ش 

العبيد ابيس - قسم محرم بك

512 - جهاد محمد مسعد ابوعبيه / ابوعبيه لتجارة الملبس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3865 ورقم قيد 16661    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش النهار عزبة المغاربة - محل - العامرية

513 - حميده عمر سلمه الكمار / الكمار للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3866 ورقم قيد 16662    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية الشجاعة منزل 12 بنجر السكر العامرية - شقة - قسم العامرية

514 - حسن محمد اللشى حموده / اللشى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3867 ورقم قيد 16663    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية - 69 ش مخزن الزيت عزبة العراوة العامرية - قسم العامرية

515 - منصور قاسم سالم جمعه / قاسم للجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3868 ورقم قيد 16664    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة 

محافظة السكندرية 2 ش الفتح نجع حبون - محل - قسم العامرية

516 - عبدا محمد حسين مصطفى ابوحطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3869 ورقم قيد 16665    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 17 ش 4 ارض صالح عيدالسيوف- قسم الرمل

517 - ناجى على فضل عبدالرازق / ناجى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3870 ورقم قيد 16666    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عقار 9 ش الحكمة نجع كاتب - قسم العامرية

518 - حسن ابوزيد عبدا السيد / ابوزيد للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3871 ورقم قيد 16667    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية الكيلو 59 طريق اسكندرية مطروح الصحراوى - خلف مساكن - الدواجن العامرية - شقة - قسم 

العامرية
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519 - لمياء عبدالسلم على عبدا / لمياء للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3872 ورقم قيد 16668    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة 

السكندرية 9 ش مسجد النور عزبة فارس قرية عرابى العامرية - ارضى- شقة-

520 - جمالت محمد عيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3873 

ورقم قيد 16669    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية فيل 5 ش 

فيلت شركة النهضة الزراعية كلية الزراعة - ارضى- شقة

521 - ابراهيم حسن البادى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3874 ورقم قيد 16670    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية عقار 44 ش 

18 من ش 25 طوسون المستشارين - قسم المنتزة

522 - علء محمد محمود على حجازى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3875 ورقم قيد 16671    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش 

الفردوس ك 21 قبلى - الطريق الساحلى - قسم العامرية

523 - هند انور محمد درويش / هند للتصدير والتوكيلت التجارية تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3876 ورقم قيد 16672    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة 

محافظة السكندرية 3 ش التوحيد متفرع من ش الملك حفنى بعد ش 3 العصافرة المنتزة- شقة

524 - فاتن فرج علي فرج الحايس - فرج لتجارة الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3877 ورقم قيد 16673    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - عقار 17 شارع صلح سرور الكينج مريوط - قسم العامرية

525 - حنان محمد بسطاوى محمد احمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-28 

برقم ايداع 3878 ورقم قيد 16674    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 15 ش المناء المندرية - قسم المنتزة

526 - صبري محمد عبدالمطلب عدوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3880 ورقم قيد 16675    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامة فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 58 شارع النصر عزبة عسكر - قسم العامرية

527 - عديله حسن محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3882 

ورقم قيد 16676    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 27 ش الكردى متفرع من ش 

الكومى الهانوفيل - ارضى- شقة-

528 - زايد للمقاولت العمومية والتصدير - عمر موالي حمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3883 ورقم قيد 16677    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 6 شارع البرج الناصرية القديمة - قسم العامرية

529 - سالم عبيد عبدالحميد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3884 ورقم قيد 16678    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 4 ش ابوالفتوح من ش 

الشيخ جابر عزبة علم قبلى الهانوفيل - ارضى- شقة-

530 - سالم محمد عبدالروؤف الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3885 ورقم قيد 16679    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 19 فجر السلم 

من ش المستشار بدوى رياض ابويوسف بحرى - الدخيلة - ارضى- شقة

531 - محمدعبدالوهاب محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3886 ورقم قيد 16680    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية ابيس 8 قرية ش 

الوفاء - الول علوى - شقة
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532 - عوض محمد ابراهيم الفار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3887 

ورقم قيد 16681    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش الفتح من ش عيد 

مبروك الهانوفيل - قسم الدخيلة

533 - فتحية عبدالقادر ابراهيم هلل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3888 ورقم قيد 16682    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 9 ش يونس من 

ش خيرا الهانوفيل - الدخيلة

534 - متولى محمد البسطويسى الجزايرى / الجزايرى للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3889 ورقم قيد 16683    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية قرية 39 منزل 15 بنجر السكر - قسم العامرية

535 - ماهر علوان علوان هواش / علوان للمواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3890 ورقم قيد 16684    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة 

السكندرية ابيس قرية 1 / 7 ش السوق شقة اول علوى محرم بك - قسم محرم بك

536 - محمد طلبه الدربالى احمد / الدربالى لتجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 3891 ورقم قيد 16685    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع 

الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة السكندرية 7 ش فتح الباب الكينج مريوط العامرية - محل - قسم العامرية

537 - بريكه قدورة محمود / قدورة للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 3892 ورقم قيد 16686    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 53 ش الكاشف نجع كاتب العامرية- شقة- قسم العامرية

538 - صلوحه عطية محمد وافى / وافى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3893 ورقم قيد 16687    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 41 قرية 12 بنجر السكر العامرية- ارضى- شقة

539 - توحيده على عبدالغنى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3894 ورقم قيد 16688    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية 28 بنجر السكر 

العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

540 - عزيزه عبدالحميد على الداغر / الداغر للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3895 ورقم قيد 16689    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 54 ش الفاروق عمر عزبة المغاربة 

العامرية - ارضى- شقة

541 - شربات عبدالمولى حسين يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

3896 ورقم قيد 16690    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية 16 قرية 29 بنجر 

السكر العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

542 - ضيف مهنا شحات وحيده / معرض ضيف لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3897 ورقم قيد 16691    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية 25 ش الورش عزبة المغاربة العامرية - محل قسم العامرية

543 - عاشور سعد خميس محمود / عاشور للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3898 ورقم قيد 16692    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 4 ش معروف كنج مريوط العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

544 - حميد شوال جبريل مسعود / حميد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 3899 ورقم قيد 16693    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 9 ش برج النور عزبة سعيد - مرغم
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545 - عبدا احمد موسى ابوالوفا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3900 ورقم قيد 16694    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة محافظة السكندرية 38 ش 

عبدالوهاب الناصرية الجديدة - الرضى- شقة - قسم العامرية

546 - همت عثمان عمر عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3902 ورقم قيد 16695    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية 5 ش ابن 

ذكى محطة الرمل العطارين - شقة - قسم العطارين

547 - ممدوح عيد على جوده / جوده لتجارة الجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3903 ورقم قيد 16696    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة 

محافظة السكندرية قرية 16 منزل رقم 7 بنجر السكر - قسم العامرية

548 - ايمن محمد حسان عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3904 ورقم قيد 16697    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى, بجهة محافظة السكندرية القارية السادسة ابو 

دراع شمال التحرير مريوط - قسم العامرية

549 - بدرية عبداللطيف محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3905 ورقم قيد 16698    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية قرية 7 / 1 ش 

النصر - قسم محرم بك

550 - هدى محمد رشاد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3906 ورقم قيد 16699    محل رئيسى  عن ورشة ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ش ابو اشرف من ش مكه حجر النواتية - قسم الرمل

551 - سعيد محمد اسماعيل باز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3908 

ورقم قيد 16700    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 34 ش الحسن والحسين من ش 

الرحاب المعمورة - ارضى- شقة

552 - اميره ابراهيم محمد محمد البرماوى / البرماوى للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3909 ورقم قيد 16701    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 13 ش ام السلطان الورديان مينا البصل - شقة

553 - سماسم زيدان ابواليزيد طاحون / طاحون لتجارة وتوزيع المفروشات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3910 ورقم قيد 16702    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع المفروشات, 

بجهة محافظة السكندرية 5 ش ابوفارس نجع كاتب العامرية - محل

554 - عبير عبدالعزيز عبدالحسيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3911 ورقم قيد 16703    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 41 ش السماليهى 2 

البيطاش العجمى الدخيلة - ارضى- محل - قسم الدخيلة

555 - رمانه ابو رواش عبدالمعطى خطاب / ابو رواش للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3912 ورقم قيد 16704    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش خطاب عزبة المغاربة العامرية - ارضى - شقة - قسم العامرية

556 - عبدالقادر محمود حسن المهدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3914 ورقم قيد 16705    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 68 ش السكة الجديدة 

حارة جميهي - اول علوى - شقة - قسم المنشية

557 - عوام عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3915 ورقم قيد 16706    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة محل 7 

المجاورة التاسعه نموذج أ - قسم برج العرب
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558 - الباز للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3916 ورقم قيد 

16707    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 9 ش الفتح الطابية خط خورشيد المنتزة - 

شقة - قسم المنتزة

559 - محمد جمعه عبدالسلم عرابى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3917 ورقم قيد 16708    محل رئيسى  عن مطعم ) فيما عدا تصنيع وتجهيز الماكولت (, بجهة محافظة 

السكندرية ش كنج مريوط الشارع الجديد امام بنزينة التعاون العامرية - ارضى- محل

560 - احمد محمد سعيد نور الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3918 ورقم قيد 16709    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء, بجهة محافظة السكندرية قرية 38 بنجر السكر 

خلف المطحن - قسم العامرية

561 - محمود رمضان مصطفى زيادة / زيادة للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3919 ورقم قيد 16710    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية مجموعة 2 حى ق 164 برج العرب - ارضى - شقة-

562 - محمد غازى رياض بيومى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3920 ورقم قيد 16711    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش الرحمة الكنج مريوط العامرية- شقة - قسم العامرية

563 - محمود ابراهيم على الحلج / الحلج لتجارة الجهزة اللكترونية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 29-08-2022 برقم ايداع 3921 ورقم قيد 16712    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الليكترونية ) فيما 

عدا اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 27 ش نور السلم عزبة المغاربة - قسم 

العامرية

564 - خميس راغب عبدالمالك الديب - الديب للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3922 ورقم قيد 16713    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 6 ش فرج السلم قرية 53 بنجر السكر - قسم العامرية

565 - جميل عيسوى محمد الشافعى / الشافعى للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3923 ورقم قيد 16714    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامة ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 54 ش الصول عزبة الهجانة العامرية - شقة - 

قسم العامرية

566 - مصطفى كامل عباس الشهاوى عامود / الشهاوى لتجارة اللومنيوم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3924 ورقم قيد 16715    محل رئيسى  عن تجارة اللومنيوم, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 12 ش الفتح قرية بورسعيد بنجر السكر - قسم العامرية

567 - احمد صلح حفنى سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3925 ورقم قيد 16716    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 22 ش 

المرور البوابه 8 خلف شركة مصر للتجارة الخارجية - الهانوفيل - قسم الدخيلة

568 - سعيد رمضان هاشم حموده تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3926 ورقم قيد 16717    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عقار 34 ش الزعيم 

عزبة العراوة - قسم العامرية

569 - احمد صالح احمد سيد احمد راس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 3927 ورقم قيد 16718    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات مواد البناء, بجهة محافظة 

السكندرية 9 ش النجمة عزبة المغاربة العامرية - شقة - قسم العامرية
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570 - سعيد على عبدالرؤف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

3928 ورقم قيد 16719    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 21 ش الصفا عزبة سعيد هاشم مرغم العامرية - قسم 

العامرية

571 - عبدالموجود عبدالوكيل جمعه / الوكيل لتجارة الجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 29-08-2022 برقم ايداع 3929 ورقم قيد 16720    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة 

محافظة السكندرية ش ابو صابر نجع الحرابى العامرية - محل - قسم العامرية

572 - سعيد رشاد محمد على عماره / عماره للتوريدات وعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3931 ورقم قيد 16721    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 5 ش مسجد التقوى عزبة 

المغاربة - قسم العامرية

573 - نجوى ابراهيم على عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3932 

ورقم قيد 16722    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش عمر المختار عزبة الهجانة - ارضى- محل - قسم العامرية

574 - السيد محمود عبدالسلم عبدربه / عبدالسلم لتوريدات مواد البناء تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 29-08-2022 برقم ايداع 3933 ورقم قيد 16723    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء, بجهة محافظة 

السكندرية 8 تنظيم ش اسوان عزبة هاشم مرغم العامرية-ارضى - شقة -

575 - طنطاوي لتجارة الملبس الجاهزة - فرغلي احمد فرغلي  طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 3934 ورقم قيد 16724    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - ك 49 الطريق الصحراوي قرية الحرية غرب الطريق - قسم العامرية

576 - شعيب لتوريد مواد البناء - احمد محمد عبدالعزيز شعيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 3935 ورقم قيد 16725    محل رئيسى  عن توريد مواد البناء, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - شارع السوق قرية 52 بنجر السكر - قسم العامرية

577 - حسن للمقاولت العموميه - حسن انور حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3937 ورقم قيد 16726    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية سيدي جابر - 10 شارع شيبوب كيلوباترا المحطة - اول علوي- قسم سيدي جابر

578 - فوقيه عبده رزق علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3938 

ورقم قيد 16727    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير فيما عدا توريد العمالة واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 3 شارع محمود غنيم ك 20 طريق اسكندرية مطروح ابو يوسف 

- قسم العامرية

579 - المنصور للمقاولت العمومية - فيفي منصور عبدالعزيز منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3939 ورقم قيد 16728    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية محرم بك - 5 شارع منصور قرية 6/8 ابيس - قسم محرم بك

580 - حامد عبدالغنى عبدالعليم نوار / نوار للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3940 ورقم قيد 16729    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش صلح العوضى ارض العوضى البيطاش - قسم الدخيلة

581 - مهدى ابوهديمه عبدالدايم محمد / مهدى للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 30-08-2022 برقم ايداع 3943 ورقم قيد 16730    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 32 ش المدينة نجع حبون العامرية - شقة - قسم العامرية
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582 - عمران جمعه علم مفتاح / مفتاح لتجارة السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3944 ورقم قيد 16731    محل رئيسى  عن تجارة سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية قرية 59 ش علم منزل 22 بنجر السكر - محل - قسم العامرية

583 - سمير محمد محمد عبيد / عبيد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3946 ورقم قيد 16732    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 11 ش ابوضيف الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

584 - مهنا ابراهيم نايل عمر / نايل للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3947 ورقم قيد 16733    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وعموم التصدير, بجهة 

محافظة السكندرية 19 ش الخليل الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

585 - بسنت محمد محمود محمود امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3948 ورقم قيد 16734    محل رئيسى  عن خدمات كمبيوتر واللكترونيات ) فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والمصاحف والمن والحراسة والكاميرات اللسكية والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لذلك (, بجهة محافظة السكندرية اخر ش عثمان بن عفان - برج العرب القديم

586 - فايز عطية بريك سليمان / سليمان للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3949 ورقم قيد 16735    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 24 ش ادهم الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

587 - ضوايا عبدالصادق محمد عبدالعاطى / ضوايا للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3951 ورقم قيد 16736    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات 

العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منزل 11 قرية 58 بنجر 

السكر - العامرية - شقة

588 - محمد حمدى احمد محمد / حمدى لتجارة اللمنيوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3955 ورقم قيد 16737    محل رئيسى  عن تجارة اللمنيوم, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش المدرس البوابة 8 ام زغيو البيطاش - الدخيلة محل

589 - حامد حسين حميده عطية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3956 

ورقم قيد 16738    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب نجع هليل 

بجوار مسجد التوبة - شقة -

590 - جملت شعبان محمد احمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3959 ورقم قيد 16739    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية 4 بجوار الفرن - قسم العامرية

591 - رمضان محمد رضا محمد محمد / رضا للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3960 ورقم قيد 16740    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية مساكن شركة مريوط بلوك 2 شقة 6 

الناصرية - شقة-

592 - كامل ابراهيم كامل جلوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3961 

ورقم قيد 16741    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية 

منزل 38 قرية 62 بنجر السكر - قسم العامرية

593 - الزهيري للمقاولت والتصدير - علي محمد توفيق علي الزهيري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3962 ورقم قيد 16742    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم 

التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - منزل 18 قرية 62 بنجر السكر - قسم العامرية
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594 - محمود اسماعيل ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3963 ورقم قيد 16743    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 32 ش المدينة عزبة المغاربة العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

595 - الرشيدي للتصدير - سعده سعد احمد الرشيدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3965 ورقم قيد 16744    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 46 شارع المروة عزبة التمير - قسم العامرية

596 - صابرين مصطفى محمد السيد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3966 ورقم قيد 16745    محل رئيسى  عن بيوتي سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 

الكيلو 5/18 ابويوسف طريق اسكندرية مطروح العجمي - قسم الدخيلة

597 - صبره عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3967 ورقم قيد 16746    محل رئيسى  عن جيم وسبا, بجهة محافظة السكندرية 306 ش ملك حفنى 

سيدى بشر بحرى المتنزة - شقة - قسم المنتزة

598 - ولء محمد جابر صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3968 

ورقم قيد 16747    محل رئيسى  عن سنتر ملبس حريمى, بجهة محافظة السكندرية برج الجوهرة الهانوفيل 

الرئيسى بجوار فندق هنو العجمى - اول علوى- شقة - قسم الدخيلة

599 - هانى عبدالنبى يونس عبدالعاطى حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 3974 ورقم قيد 16748    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة 

السكندرية 18 ش السلم حجر النواتية البر القبلى - شقة - قسم الرمل

600 - سمير ابراهيم خليل ابو دريع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3975 ورقم قيد 16749    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 34 ش ابوالعل عزبة عسكر العامرية - شقة - قسم العامرية

601 - زينب محمد حسين الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3976 ورقم قيد 16750    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 28 ش مؤنس غبر 

الرمل - قسم الرمل

602 - عبدالعزيز عبدالمالك حسين رمضان / عبدالمالك للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3977 ورقم قيد 16751    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

والتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 11 ش عبدالماجد 

رشيد الكينج مريوط - قسم العامرية

603 - صالح سليم سليم سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 3978 

ورقم قيد 16752    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 9 ش 6 اكتوبر عزبة زقزوق - قسم المنتزة

604 - عواطف عباس على البدوى / البدوى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 3979 ورقم قيد 16753    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش 11 عزبة محسن الكبيرة - شقة - قسم المنتزة

605 - عبدالنبى صالح الجالى عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

3980 ورقم قيد 16754    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة السكندرية قرية 62 بنجر السكر 

مدخل القرية - قسم العامرية

606 - عطية عوض حميد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 3987 

ورقم قيد 16755    محل رئيسى  عن تجارة الملبس, بجهة محافظة السكندرية عامرية - شارع الشرقاوي 

متفرع من شارع محمد الكردي اول العامرية - قسم العامرية
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607 - ابوزيد للتصدير - ابوزيد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 3996 ورقم قيد 16758    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل 

95 شارع التحاد القباري - قسم مينا البصل

608 - احمد صفاءالدين احمد حلمي علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3997 ورقم قيد 16759    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية واعمال التشطيبات والتعامل مع الجهات 

الملزمة بالخصم والضافة والجهات الحكومية والقطاع العام, بجهة محافظة السكندرية منتزة - شارع العقاري 

محور المحمودية المنتزة - قسم المنتزة

609 - محمود السيد سعد ابراهيم / سعد للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 3998 ورقم قيد 16760    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية منزل 24 قرية 26 بنجر السكر العامرية - شقة - قسم العامرية

610 - احمد محمد عزت عبد الحكيم على سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 3999 ورقم قيد 16761    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية ش فهيم القلعة العوايد - 

قسم الرمل

611 - رومانى ممدوح كمال حزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4000 ورقم قيد 16762    محل رئيسى  عن توريدات مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية برج 

الحلم ش طلحه بن عبدا من خليل حمادة سيدى بشر بحرى - قسم المنتزة

612 - محمود احمد محمد يوسف سليمان / سليمان للدوات المنزلية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4001 ورقم قيد 16763    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزلية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 27 ابو خليفة امتداد ش الحديد والصلب ابويوسف - قسم الدخيلة

613 - علء السيد على سليمان / سليمان للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4002 ورقم قيد 16764    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 4 ش البحيرة الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

614 - محمد احمد محمد ابراهيم نصار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4005 ورقم قيد 16765    محل رئيسى  عن معرض موتسيكلت, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر قرية 

ابوزهره العامرية - ارضى- محل

615 - هاني شاكر ابراهيم جلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4007 

ورقم قيد 16767    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب محل رقم 4 الدور 

الرضي مول الخير بلزا المجاورة الولي - قسم برج العرب

616 - مفتاح جبران ميكائيل يونس مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 4008 ورقم قيد 16768    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

7 ش الحى نجع المطاريد العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

617 - غيث رزق عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4009 

ورقم قيد 16769    محل رئيسى  عن مجوهرات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة دمج 

الموازين (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 37 ش مخزن الزيت العامرية - ارضى - محل

618 - محمد محمد حسن حمزه / حمزه للمقاولت والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4010 ورقم قيد 16770    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, 

بجهة محافظة السكندرية 47 ش ابوالنجا عزبة الهجانة العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

619 - عبدالستار محمد شتا عبده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4011 

ورقم قيد 16771    محل رئيسى  عن عموم التصدير وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 52 ش النور عزبة العراوة العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية
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620 - نعمه ابوزيد محمد دياب / دياب للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4012 ورقم قيد 16772    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 31 ش العرجى نجع حبون - قسم العامرية

621 - كامل محمود احمد عطية / كامل للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 4013 ورقم قيد 16773    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية منزل 22 

قرية 56 بنجر السكر العامرية - شقة - قسم العامرية

622 - محمد ابو المكارم احمد محمود / ابوالمكارم للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4014 ورقم قيد 16774    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 42 ش السيوف بحرى - قسم المنتزة

623 - احمد حسن مسعد مسعد السبع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4015 ورقم قيد 16775    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية عقار 2 ش 

مسجد الخلص غيط العنب

624 - موسى منصور مسعود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4016 ورقم قيد 16776    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية قرية 5 بنجر السكر العامرية - ارضى- شقة - قسم العامرية

625 - ايمان فتحى محمود عفيفى / عفيفى للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4017 ورقم قيد 16777    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 45 ش سعد كامل عزبة المغاربة - شقة - قسم 

العامرية

626 - كريمه اسماعيل عبدالحليم الزيات / الزيات للتوريدات والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 4018 ورقم قيد 16778    محل رئيسى  عن توريدات عامة وعموم التصدير ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 26 ش ابو نواسى عزبة العراوة - شقة 

- قسم العامرية

627 - يونس احمد عبدالرحمن حسن / يونس للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4019 ورقم قيد 16779    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية 9 ش البرج عزبة سعيد هاشم مرغم - قسم العامرية

628 - عبدالرحمن على عبدالرحمن على التوامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 4020 ورقم قيد 16780    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 9 ش صابر نجع حبون - قسم العامرية

629 - وفاء حسن محمد ناصف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4021 

ورقم قيد 16781    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 34 شارع المصطفى 

نجع سلم العامرية - قسم العامرية

630 - فرج ناجي مطري جاب ا - جاب ا للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4022 ورقم قيد 16782    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - عقار رقم 18 شارع خطاب عزبه المغاربه - قسم العامرية

631 - مسعد عيسى سعيد امبيوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4023 

ورقم قيد 16783    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 58 ش 

الرحمة عزبة المغاربة - شقة - قسم العامرية
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632 - محمود محمود عباس السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4024 ورقم قيد 16784    محل رئيسى  عن تجارة وبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 

4 عقار رقم 39 ش مصطفى شوقى السيوف - قسم المنتزة

633 - سعيد على حسن عبادى / معرض عبادى لتجارة الموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4025 ورقم قيد 16785    محل رئيسى  عن تجارة الموبيليا, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش الروضة عزبة الرحامنه الصلح الفلكى - الرضى- شقة - قسم المنتزة

634 - عادل علم صالح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4026 

ورقم قيد 16786    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية قرية 26 منزل 10 بنجر 

السكر - العامرية - شقة-

635 - اسماء ناصر حسين عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4027 ورقم قيد 16787    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله وأجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل 11 شارع ابن شمبل القباري - قسم مينا البصل

636 - هلل محمود على البرعى / هلل لتوريد المواد الكيماوية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4028 ورقم قيد 16788    محل رئيسى  عن توريد مواد كيماوية خاصة الزيوت 

والصابون, بجهة محافظة السكندرية 72 ش مخزن الزيت العامرية - قسم العامرية

637 - عباس محمد مهدى محمد عطية / مهدى لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4029 ورقم قيد 16789    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 14 ش صلح سرور الكنيج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

638 - النقيلي للخدمات الهندسيه - وائل رزق السيد النقيلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4030 ورقم قيد 16790    محل رئيسى  عن مكتب خدمات هندسيه, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية 7 شارع المحطه نجع ابو بسيسه - قسم العامرية

639 - محمد عبدالهادى حماد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4031 ورقم قيد 16791    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة السكندرية 2 ش عمر بن العزيز 

من ش 10 الفلكى - قسم المنتزة

640 - مستور سعد سعيد على / مستور للتصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 4032 ورقم قيد 16792    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 22 ش 

الرشيدى الكينج مريوط العامرية - شقة - قسم العامرية

641 - يسريه عبدالمقصود محمد تعليب - تعليب لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4033 ورقم قيد 16793    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية عقار 24 شارع البركه عزبة عسكر خلف القسم - قسم العامرية

642 - سكارف عمر رحيل عمر / رحيل للتصدير والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4034 ورقم قيد 16794    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 11 ش عاشور الكينج مريوط العامرية 

- قسم العامرية

643 - السيد محمد السيد على سنبل / سنبل للكسسوار الزجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4035 ورقم قيد 16795    محل رئيسى  عن اكسسوار الزجاج, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 38 خلف ش بورسعيد السيوف شماعة - قسم الرمل

644 - احمد مصطفي عبدالعال الشوحه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4036 ورقم قيد 16796    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من 

المجموعة 6, بجهة محافظة السكندرية المنتزه 23 شارع 6 من شارع 25 المستشارين طوسون - قسم المنتزه

Page 52 of 72 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

645 - خالد احمد عبداللطيف عثمان / عثمان للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4037 ورقم قيد 16797    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 8 ش مسجد السلم - عزبة العراوة - قسم العامرية

646 - مصطفي محمد فتحي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4038 ورقم قيد 16798    محل رئيسى  عن توريد معدات ثقيلة, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة شارع النصر 

من شارع السلم امام مسجد بلل بن رباح - قسم الدخيلة

647 - رندا رمضان مصطفى مرجان / مرجان لتجارة وتوزيع الملبس بالجملة تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4039 ورقم قيد 16799    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع 

الملبس الجاهزة بالجملة, بجهة محافظة السكندرية 5 ش الفتح عزبة رسلن الطرح البحرى - قسم المنتزة

648 - سمر محمود محمد مناع - مركز تجميل سمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 4040 ورقم قيد 16800    محل رئيسى  عن مركز تجميل ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 

خلف 66 ش 9 سيدى بشر قبلى - قسم المنتزة

649 - محمد حسين عبدالعليم الهليس / الهليس لتوريد الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 4041 ورقم قيد 16801    محل رئيسى  عن توريد الملبس الجاهزة ) فيما عدا 

الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية شقة 1 عمارة 16 ش 9 مساكن شباب الخرجين بنجر السكر برج 

العرب

650 - عبير عادل فؤاد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4042 

ورقم قيد 16802    محل رئيسى  عن الصيانه والتوريدات فيما عدا توريد العماله وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه مجمع نور السلم متفرع من شارع المدارس - قسم المنتزه

651 - ابراهيم سعد ابراهيم تركى / تركى لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع 4043 ورقم قيد 16803    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 12 ش الروضة عزبة العراوة - قسم العامرية
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فروع الفراد

1 - دينا السيد سليمان عبده احمد النشار  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   3291 ورقم قيد   16116  محل 

فرعى  عن بيع فساتين زفاف وسهرة  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى 477 طريق الحرية بولكلى 

سيدى جابر

2 - غاده جلل على متولى صقر  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   3273 ورقم قيد   16213  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت وصيانة حدائق وتوريداتها  بجهة محافظة السكندرية 249 مجاورة الثالثة المحل الخامس شقه

3 - غاده جلل على متولى صقر  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   3273 ورقم قيد   16213  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت وصيانة حدائق وتوريداتها  بجهة محافظة مطروح الكيلو 7 خلف سور الجيش ملك/ جلل على 

متولى صقر

4 - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3638 ورقم قيد   1843  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط / النقل البرى والمبرد بما فى ذلك العابر للحدود والتنقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والخدمات اللوجيستية ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى 

( واضافة نشاط الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 (  بجهة محافظة السكندرية 10 ش 

الكنيسة النجيليه استانلى

5 - ماجد السيد احمد محمد  قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع   3634 ورقم قيد   7877  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / تجارة قطع غيار واكسسوارات السيارات  بجهة محافظة السكندرية مدينة برج العرب خلف مول فتح 

ا وامام مدرسة مبارك كول

6 - أحمد توفيق عبدالسلم الهلباوى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   3724 ورقم قيد   16537  محل فرعى  

عن رحلت بحرية و سفارى موتوسيكلت و جمال و خدمات سياحية .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 39 طريق 

اسكندرية مطروح منتجع كرير لجون

7 - أحمد توفيق عبدالسلم الهلباوى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   3724 ورقم قيد   16537  محل فرعى  

عن رحلت بحرية و سفارى موتوسيكلت و جمال و خدمات سياحية .  بجهة محافظة جنوب سيناء شقة a 1 - بالعقار 

رقم 23 - قرية سيرا - نبق - بملك /أحمد محمود سويد طليبة

8 - رضوى عاطف زغلو على همام  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   3982 ورقم قيد   12522  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية كائن فى مول عجمى ستار 

RODY وسمته التجارية S 146 الدور الثانى محل

9 - رضوى عاطف زغلول على همام  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   3984 ورقم قيد   12522  محل 

فرعى  عن بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية فرع كائن فى مول العجمى 

OOUD وسمته التجارية S 104 ستار الدور الثانى محل

10 - كريمان محمد عبدالكريم عبدالرحيم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   3973 ورقم قيد   16486  محل 

S 52 فرعى  عن محل ملبس  بجهة محافظة السكندرية مول العجمى ستار الدول الول محل

11 - كريمان محمد عبدالكريم عبدالرحيم  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   3971 ورقم قيد   16486  محل 

S 60 / 2 فرعى  عن محل ملبس  بجهة محافظة السكندرية مول العجمى ستار الدور الول محل

12 - محمد رجب السيد احمد فوده  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   4004 ورقم قيد   14347  محل فرعى  

عن معرض بيع اجهزة رياضية وجيم  بجهة محافظة السكندرية عقار 75 ش فلمنج - الطابق الول - شقة - قسم 

الرمل
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قيود الشركات

1 - مصطفى السيد ومجدى السيد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

3251 ورقم قيد  16198    مركز عام  عن تسويق عقار وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (  بجهة محافظة السكندرية 149 ش عبدالرحيم عارف امام محطة ترام سان ستيفانون - قسم 

الرمل

2 - مؤمن محمد عبدالقادر وشركاه شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

3525 ورقم قيد  16405    مركز عام  عن تسويق عقارى ومقاولت عامة وتوريدات عمومية ) فيما عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة السكندرية 20 ش مصطفى كامل سموحة سيدى جابر - 

قسم سيدى جابر

3 - راندلى عبدالمسيح وشريكته سوسنه القس بقطر شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    3526 ورقم قيد  16406    مركز عام  عن صالون تجميل ) كوافير (  بجهة 

محافظة السكندرية محل الكائن بالدور الرضى بالعقار الكائن 10 ش محمد اقبال - لوران - قسم الرمل اول

4 - ورثة محمد احمد زين الدين شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

3563 ورقم قيد  16428    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الزيوت والشحوم وخدمات المركبات  بجهة 

محافظة السكندرية برج العرب - منطقة الورش قطعة 27 برج العرب الجديدة

5 - محمد محمود احمد محمد وشركاه شركة  رأس مالها 13,200.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

3778 ورقم قيد  16578    مركز عام  عن مخبز ألى  بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة محل 

رقم 18 المجاورة الرابعة

6 - ورثه حمدي عبدالمقصود احمد وشريكهم شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    4006 ورقم قيد  16766    مركز عام  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي ترخيص جهاز النقل 

البري الداخلي والدولي  بجهة محافظة السكندرية عامرية - النهضة طيبة 1 - قسم العامرية

فروع الشركات

1 - احمد وائل محمد عبدالرازق على الحبشى وشركاه   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    3581 ورقم 

قيد   3018   فرعى  عن اضافة نشاط اعمال المقاولت  بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة القطعة 

رقم 4 المنطقة الصناعية الخامسة ج

2 - ليوجد   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    3581 ورقم قيد   3018   فرعى  عن اضافة نشاط 

اعمال المقاولت  بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة القطعة رقم 4 المنطقة الصناعية الخامسة ج

3 - هانى تك لتجارة الحاسبات والليكترونيات - هانى جمال الدين وشريكه محمود عبدالقوى   قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    3992 ورقم قيد   8239   فرعى  عن أضافة نشاط : كاميرات وأنظمة المراقبه  

بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان : محل رقم 19 الحي السكني الول المجاورة السادسة مركز 

خدمات المجاورة مبني سوق السكان التجاري برج العرب الجديدة
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 محو - شطب

1 - حمزة صالح يونس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11800 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  944 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

2 - حمادة محمد عبدالفتاح محمد غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم   14450 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

625 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

3 - احمد حسين كامل عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7928 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع  1149 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

4 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة ميديكال  تاجر فرد سبق قيده برقم   8604 قيد فى 25-08-2019 برقم 

ايداع  1256 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بامر محو

5 - محمود سعد بخيت ادم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7799 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  673 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - مطعم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   9642 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  596 وفى تاريخ  

04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

7 - سعد على سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14799 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  1133 وفى 

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

8 - السيد محمد حافظ محمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   15058 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

1553 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

9 - اشرف مصطفى عشماوى خير الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16214 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

3275 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

10 - خالد بخيت محمد عمران بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   16215 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

3276 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

11 - احمد محمد عبدالعاطى مهينه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16217 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

3279 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

12 - جمال ادم على عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   16262 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  3347 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نها ئيا

13 - محمد دياب مجلي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   7242 قيد فى 20-07-2017 برقم ايداع  1393 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

14 - ابو الهنا لتوريدات وتوكيلت المواد الغذائية - مصطفي ابراهيم السيد محمد ابو الهنا  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   8354 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع  882 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

15 - يوسف محمد العقباوى الصيفى / الصيفى للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15871 قيد فى 

19-06-2022 برقم ايداع  2756 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر 

محو بسبب ترك التجارة نهائيا

16 - حنان جمال فتحى محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10907 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

2438 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

17 - مسعد محمد محمد للو  تاجر فرد سبق قيده برقم   10942 قيد فى 07-07-2022 برقم ايداع  2956 وفى 

تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد الفرع

18 - يحيى غيث واعر عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10998 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  2585 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - زينب كمال محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12757 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  2336 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

20 - حمدى محمد حمدى القابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   7839 قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع  812 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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21 - على محمد ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   2953 قيد فى 30-04-2008 برقم ايداع  233 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

22 - عبدالمنعم عبدالناصف عبدالفتاح صالح - عبدالمنعم للدوات الصحية  تاجر فرد سبق قيده برقم   16261 

قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع  3346 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

23 - حسن محمد منصور حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   16288 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

3378 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

24 - محمد احمد محمد زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   3514 قيد فى 24-03-2009 برقم ايداع  281 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

25 - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى - الغراوى للتجارة والمشروعات  تاجر فرد سبق قيده برقم   1843 

قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  303 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

26 - محمد احمد محمد زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   3514 قيد فى 24-03-2009 برقم ايداع  

1000001 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

27 - محمد ابراهيم السيد احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13183 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

2936 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

28 - محمود احمد محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2411 قيد فى 04-07-2006 برقم ايداع  235 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بسبب وفاة التاجر

29 - محمد فاروق الطوخي سيد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5409 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع  

546 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

30 - صدف محمد سليمان الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12566 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  

2065 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

31 - حمدي عبد المقصود أحمد أبو رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2698 قيد فى 24-06-2007 برقم ايداع  

268 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محورقم 1844

32 - علي محمود أحمد أحمد عيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6598 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع  

552 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

33 - اسلم عبدالقادر جمال الدين محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   13855 قيد فى 13-12-2021 برقم 

ايداع  3818 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة 

نهائيا

34 - مقلد لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   14613 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع  878 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

35 - محمد عبدالعاطى محمد الحليوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15388 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

2063 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

36 - قطب عبدالونيس سالم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15389 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع  

2064 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

37 - زكية محمد قطب حجازى - معرض حجازى للملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   16222 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع  3294 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر 

محو بسبب ترك التجارة نهائيا

38 - عطيات السيد محمد ورد - معرض ورد للملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   16225 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع  3297 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر 

محو بسبب ترك التجارة نهائيا

39 - احمد حامد شعبان شلبي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5173 قيد فى 18-09-2013 برقم ايداع  402 وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

40 - عبدالخالق احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10029 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

1192 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

41 - محمد سمير عبد العزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3743 قيد فى 04-08-2009 برقم ايداع  662 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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42 - منصور محمد احمد شرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   8552 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  1163 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

43 - شريف عبدالمنعم عبدالسلم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8014 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع  

164 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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رأس المال

1 - رمضان سعيد عبد الغنى عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم   3269 قيد فى 09-11-2008 برقم ايداع   

728 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - عبدالرازق عبدا رزيق سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم   10279 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع   

1549 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - محمد فوزى عبدالحميد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم   16053 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

3059 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - مؤمن احمد توفيق على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   16067 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

3074 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - عمر احمد ابوزيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   11744 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع   1745 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

6 - اضافة السم التجارى / عبدالجواد للعطور العالمية تاجر فرد سبق قيده برقم   14278 قيد فى 

25-01-2022 برقم ايداع   368 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

7 - عوض جارح دربال عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   4056 قيد فى 07-03-2010 برقم ايداع   169 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - هبه سمير محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   9831 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع   879 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

9 - محمد عبد الرحمن محمود أبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   7554 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع   

1927 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - ماجدة فاروق مخلوف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   15691 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   

2514 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

11 - محمد عزمى محمود رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   9470 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع   348 فى 

تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - احمد خالد ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   14491 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   687 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

13 - محمد احمد شاكر محمد المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   15827 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع   

2703 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

14 - تعدل السم التجارى الى :- السد الشيخ للمقاولت والخدمات البترولية تاجر فرد سبق قيده برقم   3434 

قيد فى 11-02-2009 برقم ايداع   154 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

15 - رزق ذكري سعد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6222 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع   1097 فى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - على خميس على متولى حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   11249 قيد فى 10-01-2021 برقم ايداع   

70 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - محمد خميس عبدربه عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم   2922 قيد فى 09-04-2008 برقم ايداع   174 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

18 - محمد محمد رجب حسن محمد بغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم   10886 قيد فى 15-11-2020 برقم 

ايداع   2408 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

19 - عصام محمد ابو يوسف عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   6602 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع   561 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - سامح محمد محمود جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    12390 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع    1796 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى  / 150 ش جمال 

عبدالناصر سيدى بشر بحرى - قسم المنتزة

Abaza midical - 2 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة ميديكال تاجر فرد سبق قيده برقم    8604 قيد فى 

25-08-2019 برقم ايداع    1248 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان الكينج الجديد بجوار عطا خليل - قسم العامرية

Abaza midical - 3 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة ميديكال تاجر فرد سبق قيده برقم    8604 قيد فى 

25-08-2019 برقم ايداع    1248 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح رئيسى اخر بالعنوان 25 ش طه حمادى كيلوباترا سيدى جابر ونشاطه بيوتى سنتر ) كوافير ( وراس ماله 

خمسة وعشرون الف جنيها - قسم سيد جابر

Abaza midical - 4 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة ميديكال تاجر فرد سبق قيده برقم    8604 قيد فى 

25-08-2019 برقم ايداع    1248 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

25 ش طه حمادى كليوباترا - سيدى جابر

5 - نادر احمد محمد اسماعيل المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    11393 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : رقم 1 شارع 

الجمهورية برج عمر المختار الدور الثالث - قسم العامرية

6 - نادر احمد محمد اسماعيل المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    11393 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع الي : 780 

طريق الجيش الدور الثالث علوي المندره بحري - قسم المنتزه

7 - نادر احمد محمد اسماعيل المرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    11393 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

3110 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع الي : 

780 طريق الجيش الدور الثالث علوي المندره بحري - قسم المنتزه

8 - عبدالرازق عبدا رزيق سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم    10279 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

1549 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية النهضه قريه اللمان - 

العامريه

9 - صبرى شوقى حمادة السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    14023 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    4073 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى شقة رقم 7 عمارة 

5 السكان الصناعى - سموحة - سيدى جابر - قسم الرمل

10 - دينا السيد سليمان عبده احمد النشار تاجر فرد سبق قيده برقم    16116 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

3146 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى 477 

طريق الحرية بولكلى سيدى جابر

11 - عمر احمد ابوزيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11744 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل راس مال الرئيسى الخر 

ليصبح مائتان وخمسون الف جنيها فقط لغير

12 - نور الدين لتوريد المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم    15965 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    

2893 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 14 ش 

الوراق - محرم بك

13 - يوسف عادل احمد على فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    10971 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

2541 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان 5 ش داليا 

من العاشر من رمضان -

14 - يوسف عادل احمد على فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    10971 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

2541 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العنوان 5 ش داليا من العاشر من 

رمضان - مقيد الفرع بمكتب غرفة شبرا الخيمة برقم 49606 فى 7 /8 /2022

Page 60 of 72 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

15 - الصديق لبيع المنظفات - عفاف عبدالعال محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    8224 قيد فى 

19-05-2019 برقم ايداع    648 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعدل الى : برج العرب الجديدة المجاورة 9 خلف المسجد العتيق - محل رقم 17 - برج العرب

16 - مسعد محمد محمد للو تاجر فرد سبق قيده برقم    10942 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    2495 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : سيدى جابر 33 شارع 

الدلتا متفرع من طريق الجيش سبورتنج - قسم سيدى جابر

17 - مسعد محمد محمد للو تاجر فرد سبق قيده برقم    10942 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع    2495 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ألغاء قيد الفرع الكائن في : 33 ش 

الدلتا متفرع من طريق الجيش - سبورتنج - قسم سيدى جابر

18 - احمد محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    12762 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    2341 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 5 ش محمد 

هريدى - شقة - الدور الول علوى - ارضى شاكوس - قسم المنتزة

19 - ابو خليل للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    15585 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

2362 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن بالعنوان 

المركز التجارى رويال مول المنتزة المحل رقم a 8 بالدور الثانى ش ملك حنفى - ونشاطه حمام سباحة والعاب 

مائية وادارة وانشاء وتشغيل المنشأت الرياضية - قسم المنتزة

20 - ابو خليل للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    15585 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع    

2362 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان المركز 

التجارى رويال مول المنتزة المحل رقم a 8 بالدور الثانى ش ملك حفنى

21 - ماجدة فاروق مخلوف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    15691 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    

2514 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تغيير العنوان الى 53 ش على 

اغا الشاعر - شقة - الدور الرضى - الجمرك -

22 - محمد عزمى محمود رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    9470 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    348 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ابيس القرية 

العاشرة - قسم محرم بك

23 - عصام محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    12510 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

1980 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : شارع متفرع من 

اخر شارع الروضة الخضراء بجوار شاطئ ابو يوسف - قسم الدخيلة

24 - محمد خميس محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    5174 قيد فى 22-09-2013 برقم ايداع    404 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / القطعة 8 و 8 / 

31 بلوك 7 جنوب المنطقة الصناعية الثالثة برج العرب الجديدة

25 - عصام ثابت حمدان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    8908 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    1726 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / القطعة 26 بلوك 

9 المنطقة الصناعية الثالثة - برج العرب

26 - تم تعديل السم التجارى الى :- الغراوى للتجارة والمشروعات - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى تاجر 

فرد سبق قيده برقم    1843 قيد فى 03-05-2004 برقم ايداع    177 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية 10 ش الكنيسة النجيليه استانلى

27 - تم تعديل السم التجارى الى :- الغراوى للتجارة والمشروعات - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى تاجر 

فرد سبق قيده برقم    1843 قيد فى 03-05-2004 برقم ايداع    177 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية حذف الفرع ش السباعى

28 - تم تعديل السم التجارى الى :- الغراوى للتجارة والمشروعات - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى تاجر 

فرد سبق قيده برقم    1843 قيد فى 03-05-2004 برقم ايداع    177 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان 10 ش الكنيسة النجيليه استانلى - سيدى جابر

Page 61 of 72 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

29 - تعديل السم التجارى ليصبح  مؤسسة ماجد لتجارة واصلح اطارات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    

7877 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع    941 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن بالعنوان / مدخل مدينة برج العرب خلف مول فتح ا وامام مدرسة مبارك 

كول

30 - تعديل السم التجارى ليصبح  مؤسسة ماجد لتجارة واصلح اطارات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    

7877 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع    941 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية مدينة برج العرب خلف مول فتح ا وامام مدرسة مبارك كول

31 - محمد على عبدالعزيز فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم    8605 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع    

1254 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / برج 

العرب القديم محل رقم 2 ش مكه خلف بيسو ميكانيكى

32 - رضوى عاطف زغلول على همام تاجر فرد سبق قيده برقم    12522 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

2000 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية كائن فى مول عجمى ستار 

RODY وسمته التجارية S 146 الدور الثانى محل

33 - رضوى عاطف زغلول على همام تاجر فرد سبق قيده برقم    12522 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    

2000 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع كائن فى مول العجمى 

OOUD وسمته التجارية S 104 ستار الدور الثانى محل

34 - كريمان محمد عبدالكريم عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16486 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

3657 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مول العجمى ستار الدور 

الول محل S 60 / 2 وسمته التجارية تنة ورنة

35 - كريمان محمد عبدالكريم عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16486 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع    

3657 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مول العجمى ستار الدول 

الول محل S 52 وسمتة التجارية روز

36 - سماح راغب خليل خليل الشهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    7807 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : العامرية شارع 

مستشفي الصفوة - قسم العامرية

37 - عمرو يسرى عبدالحميد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم    11793 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

935 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 730 

طريق الجيش - عصافرة بحرى - قصر الليزية - محل رقم 3 بالدور الرضى - قسم المنتزة

38 - محمد رجب السيد احمد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    14347 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

464 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار 75 ش فلمنج - الطابق 

الول - شقة - قسم الرمل
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النشاط

Abaza midical - 1 - احمد عبدالكريم على اباظة - اباظة ميديكال تاجر فرد سبق قيده برقم  8604 قيد فى 

25-08-2019 برقم ايداع    1248وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / توزيع 

وتصنيع الدوية البيطرية واللقاحات والمستحضرات الطبية

2 - رمضان سعيد عبد الغنى عبد القوى تاجر فرد سبق قيده برقم  3269 قيد فى 09-11-2008 برقم ايداع    

728وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط : خدمات نظافة فيما عدا توريد العماله

3 - عبدالرازق عبدا رزيق سلومه تاجر فرد سبق قيده برقم  10279 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

1549وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى - مشتل لنتاج جميع الشتلت 

الزراعيه

4 - عابد عبدالصبور حسن الغنام تاجر فرد سبق قيده برقم  13837 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    3793

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع اثاث منزلى والنجارة بمختلف انواعها

5 - اضافة السم التجارى / عبدالجواد للعطور العالمية تاجر فرد سبق قيده برقم  14278 قيد فى 2022-01-25 

برقم ايداع    368وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة عطور

6 - وليد احمد عبداللطيف السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11428 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع    320

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (

7 - شريف عبدالمنعم عفيفى محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  15363 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

2010وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تصليح وبيع قطع غيار سيارات

8 - محمد حسين امام محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16002 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    2996وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة اعلف ومدشة اعلف

9 - محمد عبد الرحمن محمود أبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  7554 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع    

1927وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : توريدات كهربائية وميكانيكيه ومقاولت 

عامه

10 - جمعه فرحات عبد الكريم دومه تاجر فرد سبق قيده برقم  2622 قيد فى 18-04-2007 برقم ايداع    155

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : بيع قطع غيار سيارات استعمال وبيع خرده

11 - صلح خيرا للمقاولت العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  12371 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

1776وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عامة وادارة اعمال المحاجر 

) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (

12 - سالم محمد عبدالرحمن عبدالوارث تاجر فرد سبق قيده برقم  16115 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    

3145وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت كهرباء

13 - محمد عزمى محمود رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  9470 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    348وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / معرض ادوات كهربائية

14 - عصام محمد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  12510 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    1980

وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى : تعبئة شيكولته وعجوة

15 - تعديل السم التجارى الى : جبريل للمقاولت - جبريل عبد الفتاح عبودة موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  

3559 قيد فى 15-04-2009 برقم ايداع    352وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة 

نشاط : مقاولت أنشاء وهدم واصلح وأساسات ورصف طرق

16 - عصام ثابت حمدان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  8908 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    1726وفى 

تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط : تشكيل المعادن وصنع اجزاء من السيارات 

والموتوسيكلت

17 - تم تعديل السم التجارى الى :- الغراوى للتجارة والمشروعات - خالد محمد مبروك محجوب الغراوى تاجر 

فرد سبق قيده برقم  1843 قيد فى 03-05-2004 برقم ايداع    177وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  اضافة نشاط / النقل البرى والمبرد بما فى ذلك العابر للحدود والتنقل المبرد للبضائع والثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والخدمات اللوجيستية ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى ( واضافة نشاط الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 (
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18 - تعديل السم التجارى ليصبح  مؤسسة ماجد لتجارة واصلح اطارات السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  

7877 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع    941وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة 

نشاط / تجارة قطع غيار واكسسوارات السيارات

19 - محمد على عبدالعزيز فتح ا تاجر فرد سبق قيده برقم  8605 قيد فى 25-08-2019 برقم ايداع    1254

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت فى مجال حمام السباحة

20 - تعدل السم التجارى الى :- السد الشيخ للمقاولت والخدمات البترولية تاجر فرد سبق قيده برقم  3434 قيد 

فى 11-02-2009 برقم ايداع    154وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

مقاولت عمومية وخدمات بترولية

21 - رزق ذكري سعد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6222 قيد فى 06-11-2016 برقم ايداع    1097وفى 

تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة اسماك ولحوم مجمدة بالجملة والتجزئة 

وفاكهه وخضروات بالتجزئة

22 - كيرلس رؤوف صليب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11981 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع    

1212وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استثمار عقارى

23 - تعديل السم التجارى ليصبح :- مؤسسة العشرى للستيراد والتجارة ) احمد عبد الرحمن العشرى ( تاجر 

فرد سبق قيده برقم  519 قيد فى 19-11-1998 برقم ايداع    220وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تصدير

24 - وليد احمد محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  13333 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    3204وفى 

تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / حظيرة مواشى لنتاج اللبان وتسمين الذكور

25 - عمرو يسرى عبدالحميد عليان تاجر فرد سبق قيده برقم  11793 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

935وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مطعم عمومى

26 - هبه فتحى المهدى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  13819 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    3764

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / بيع ماكولت جاهزة وكافة ما يصنع من 

عجين ومياه غازية وعصائر فى عبوات مغلفة

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15411 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2022  برقم ايداع 2,096.000 الى : اضافة السمة التجارية / ايه بى واى لعموم الستيراد والتصدير  

A B Y

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11393 وتم ايداعه بتاريخ   

27-01-2021  برقم ايداع 271.000 الى : أضافة السمة التجارية / جرين فيوتشر

3 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14278 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2022  برقم ايداع 368.000 الى : اضافة السم التجارى / عبدالجواد للعطور العالمية

4 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16002 وتم ايداعه بتاريخ   

21-07-2022  برقم ايداع 2,996.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / العالمية لتجارة العلف

5 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11981 وتم ايداعه بتاريخ   

K R S / 19-04-2021  برقم ايداع 1,212.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح

6 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16057 وتم ايداعه بتاريخ   

26-07-2022  برقم ايداع 3,063.000 الى : أضافة السمة التجارية  / دراي كلين زايد

7 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16115 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2022  برقم ايداع 3,145.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / الحمد

8 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15570 وتم ايداعه بتاريخ   

26-05-2022  برقم ايداع 2,338.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / الصياد الول لبيع الشتلت 

الزراعية

9 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1105 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2001  برقم ايداع 113.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / جده لبيع لوحات التحكم لزوم تشغيل 

خطوط النتاج بالمصانع

10 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8908 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2019  برقم ايداع 1,726.000 الى : اضافة السمة التجارية لتصبح / الدولية للصناعات المعدنية ) 

منشأة فردية (

11 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1843 وتم ايداعه بتاريخ   

03-05-2004  برقم ايداع 177.000 الى : اضافة السمة التجارية / المتحدة كميت لوجيستيك ) منشأة فردية (

12 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13448 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2021  برقم ايداع 3,350.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / M  M  H للمقاولت 

العمومية وعموم التصدير

13 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16430 وتم ايداعه بتاريخ   

15-08-2022  برقم ايداع 3,567.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / مكتب رحلت - عزة محمد 

ابراهيم محمد
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الشخاص

1 - غاده جلل على متولى صقر  مدير فرع المقيد برقم قيد   16213 وتم ايداعه بتاريخ  03-08-2022 برقم 

ايداع    3273تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

2 - بطرس عزمي حناوي عبدالملك  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   16221 وتم ايداعه بتاريخ  

03-08-2022 برقم ايداع    3286تم التأشير فى تاريخ   03-08-2022   بــ  

3 - سعد  مسعود محمد حمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   16396 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-11 

برقم ايداع    3512تم التأشير فى تاريخ   11-08-2022   بــ  

4 - أحمد توفيق عبد السلم الهلباوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   16537 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-23 

برقم ايداع    3724تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

5 - حامد حسين حميده عطية  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   16738 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-30 

برقم ايداع    3956تم التأشير فى تاريخ   30-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تعدل الي : المدينه المنوره - كوثر امين كامل وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    379 قيدت فى 

24-12-2000 برقم ايداع   24 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها 

نهائيا بموجب عقد مصدق على توقيعاته

2 - تعدل الي : المدينه المنوره - كوثر امين كامل وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    379 قيدت فى 

24-12-2000 برقم ايداع   24 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الشركة 

وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - الصفا للمقاولت العمومية - احمد ابراهيم محمد ابراهيم زاهر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     15752 

قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    2594وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

2 - شركة بارا - احمد احمد احمد اباظة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2930 قيدت فى 13-04-2008 برقم 

ايداع    186وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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العناوين

1 - معمر احمد حامد احمد وشريكه احمد محمد طه سيد شركة سبق قيدها برقم     14088 قيدت فى 

09-01-2022 برقم ايداع    97وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل 

الي :  برج العرب الجديدة المنطقة الصناعيه الثانية وحده رقم 13 عنبر 6 مجمع الصناعات الصغيرة - قسم برج 

العرب

2 - تعديل اسم الشركة التجارى ليصبح  لكترو الحبشى للصناعات الكهربائية والمقاولت - احمد وائل 

محمدعبدالرازق على الحبشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3018 قيدت فى 19-06-2008 برقم ايداع    

348وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن برج العرب 

الجديدة القطعة رقم 4 المنطقة الصناعية الخامسة ج - ونشاطه مسارات كهربائية سابقة التجهيز وفيوزات وقواعد 

فيوزات وعموم الستيراد والتصدير - برج العرب

3 - تعديل اسم الشركة التجارى ليصبح  لكترو الحبشى للصناعات الكهربائية والمقاولت - احمد وائل 

محمدعبدالرازق على الحبشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3018 قيدت فى 19-06-2008 برقم ايداع    

348وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية برج العرب الجديدة القطعة رقم 

4 المنطقة الصناعية الخامسة ج

4 - هانى تك لتجارة الحاسبات والليكترونيات - هانى جمال الدين وشريكه محمود عبدالقوى شركة سبق قيدها 

برقم     8239 قيدت فى 21-05-2019 برقم ايداع    671وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : العامرية عقار رقم 13 محل رقم 1 شارع مستشفي الصفوة تقسيم البردويل 

مجموعه رقم 14 - قسم أول العامرية

5 - هانى تك لتجارة الحاسبات والليكترونيات - هانى جمال الدين وشريكه محمود عبدالقوى شركة سبق قيدها 

برقم     8239 قيدت فى 21-05-2019 برقم ايداع    671وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع بالعنوان : محل رقم 19 الحي السكني الول المجاورة السادسة مركز 

خدمات المجاورة مبني سوق السكان التجاري برج العرب الجديدة

6 - جاكلين عدلى سليمان يوسف وشركائها شركة سبق قيدها برقم     16656 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    3947وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي :  برج 

العرب الجديدة : وحدات ) 2 , 9 ( عنبر ) 10 ( نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة - قسم برج العرب
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النشاط

1 - رمضان صابر احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9139 قيدت فى 12-12-2019 برقم ايداع    

2109 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أضافة النشطه التاليه : 1_ أقامة وتشغيل مصنع 

للغـزل والنسـيج 2 _ أقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتصنيع المعادن 3 _ أقامة وتشغيل مصنع  للصناعات الهندسيه 

والكهربائية 4 _ أقامة وتشغيل مصنع لصناعة الزجاج 5_  أقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الورقيه 6 _ 

أقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات البلستيكيه 7 _ أقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية 8 _ 

أقامة وتشغيل محطات الوقود

2 - هانى تك لتجارة الحاسبات والليكترونيات - هانى جمال الدين وشريكه محمود عبدالقوى شركة سبق قيدها 

برقم     8239 قيدت فى 21-05-2019 برقم ايداع    671 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح أضافة نشاط : كاميرات وأنظمة المراقبه

3 - جاكلين عدلى سليمان يوسف وشركائها شركة سبق قيدها برقم     16656 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    3947 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي : مصنع لتصنيع وانتاج فيلم 

p.v.c شرينك وتصنيع وانتاج المواد البلستيكيه

الكيان القانونى

1 - معمر احمد حامد احمد وشريكه احمد محمد طه سيد شركة سبق قيدها برقم     14088 قيدت فى 

09-01-2022 برقم ايداع    97 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5695   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-03-2016 برقم ايداع    171 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شركة الحمد 

للتوريدات العمومية - السيد عبدالمنعم السيد سلمة عاصى وشريكه

2 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1588   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2003 برقم ايداع    168 الى   محمد ابراهيم عدوي محمد وشريكيه

3 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16502   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    3684 الى   محمد حمدى فرغلى احمد وشركاه

4 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8182   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-2019 برقم ايداع    548 الى   تعدل الي  / مصطفي اسماعيل السعيد محمد وشريكه
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الشخاص

1 - عاصم السيد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    422   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-1998 برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2019  بــ :  بموجب محضر أجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقد في 25/ 06/ 2022تم تجديد تعيين مجلس الدارة كما هو بنفس التشكيل مع البقاء علي 

كافة الختصاصات الممنوحة للسيد المهندس / عاصم السيد محمد ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والمؤشر بها في السجل التجاري لمدة ثلث سنوات تنتهي في 31 / 12 / 2024

2 - سامح محمود محمد احمد الطحان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4820   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  اتفق الطرفان علي ان يكون حق 

الدارة والتوقيع عن الشركه وحق القتراض والرهن للشريكين مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا

3 - احمد محمد طه السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14088   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-09 

برقم ايداع   97 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  تعدلت صفته الي : شريك موصي

4 - معمر احمد حامد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14088   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-09 

برقم ايداع   97 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا وله كافة السلطات 

لتحقيق غرض الشركه فيما عدا الرهن وطلب القروض او بيع ممتلكات الشركه فل يصبح نافذا أل بموافقة 

الطرفين مجتمعين

5 - سعد الدين حمدى فرغلى أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16502   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   3684 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

6 - احمد حمدي فرغلي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16502   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-22 

برقم ايداع   3684 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

7 - محمد حمدى فرغلى أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16502   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-22 

برقم ايداع   3684 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

8 - حماده عنتر محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8182   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-23 

برقم ايداع   548 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  تخارج الشريك من الشركه وتخارج شريك موصي 

مذكور بالعقد

9 - مصطفي اسماعيل السعيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8182   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   548 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  وله حق الداره والتوقيع منفردا 

وله حق تمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وغيرها والتعامل مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات 

والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قيض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه وله حق توكيل الغير

10 - ادهم اسماعيل السعيد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8182   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   548 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمود دليل محمود ابو العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4060   قيدت فى   08-03-2010 برقم ايداع    

175 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-07

2 - محمود عطيه عبدالنبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1105   قيدت فى   12-05-2001 برقم ايداع    113 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

3 - محمد كامل جبر يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4657   قيدت فى   14-08-2011 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

4 - كمال على محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5131   قيدت فى   11-06-2013 برقم ايداع    

284 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

5 - احمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3602   قيدت فى   20-05-2009 برقم ايداع    425 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-19

6 - محمد حميدو محمد الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6018   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

815 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

7 - عبد المنعم علي عطية معزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4591   قيدت فى   02-06-2011 برقم ايداع    

301 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-06-01

8 - حسن اسماعيل محمد اسماعيل نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6459   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    360 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

9 - ايهاب حسن احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4926   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

10 - نظلة محمد علي عبد العال حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6040   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    846 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

11 - صيدلية دكتور مهند محمد - مهند محمد شفيق الجوهري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6372   قيدت فى   

23-02-2017 برقم ايداع    171 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-22

12 - عوض جارح دربال عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4056   قيدت فى   07-03-2010 برقم ايداع    

169 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-06

13 - محمد دياب مجلي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7242   قيدت فى   20-07-2017 برقم ايداع    

1393 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

14 - امام عبدالسلم احمد الصاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1568   قيدت فى   22-04-2003 برقم ايداع    

139 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-04-21

15 - أحمد الشحات أبو المجد شعبان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5111   قيدت فى   2013-05-12 

برقم ايداع    223 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-11

16 - تعدل السم التجارى الى :- عياد سيرفيس - سالم عياد ضيف ا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2478   

قيدت فى   08-10-2006 برقم ايداع    352 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-07

17 - جمعه فرحات عبد الكريم دومه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2622   قيدت فى   18-04-2007 برقم 

ايداع    155 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

18 - رسلن مبروك قنديل عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4155   قيدت فى   10-05-2010 برقم ايداع    

347 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

19 - تعديل السم التجارى الى :- عوض لمواد البناء والتشيد - شعبان ادريس عوض مفتاح  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4711   قيدت فى   23-10-2011 برقم ايداع    582 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-10-22
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20 - اشرف محمد عبد الوهاب محمد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6589   قيدت فى   2017-04-27 

برقم ايداع    542 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

21 - عصام محمد علي حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1527   قيدت فى   02-03-2003 برقم ايداع    

75 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-01

22 - على محمد ابراهيم شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2953   قيدت فى   30-04-2008 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

23 - محمد رجب أمين محمد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5882   قيدت فى   11-08-2016 برقم 

ايداع    630 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

24 - أيمن محمود الرفاعي محمد التلواني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6079   قيدت فى   05-10-2016 برقم 

ايداع    900 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

25 - أيمن عبد المجيد توفيق أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6762   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    

794 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

26 - محمد احمد محمد زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3514   قيدت فى   24-03-2009 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-03-23

27 - صلح توفيق عبد السميع السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2641   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

28 - حسن صابر علي ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7031   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    

1151 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

29 - جرجس نجيب مجلع يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5762   قيدت فى   07-06-2016 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

30 - محمود احمد محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2411   قيدت فى   04-07-2006 برقم ايداع    

235 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

31 - سعيد فرج متولي علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2514   قيدت فى   23-11-2006 برقم ايداع    

404 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

32 - رزق ذكري سعد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6222   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

1097 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

33 - حمدي عبد المقصود أحمد أبو رحاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2698   قيدت فى   2007-06-24 

برقم ايداع    268 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-23

34 - محمد السيد عبد الكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5857   قيدت فى   08-08-2016 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

35 - علي محمود أحمد أحمد عيسوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6598   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    552 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

36 - اضافة السم التجارى ليصبح  صيدلية د  سيدة احمد عبده حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4908   

قيدت فى   24-03-1992 برقم ايداع    407 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-23

37 - سيدة احمد عبده حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4908   قيدت فى   08-07-2012 برقم ايداع    

408 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

38 - السيد عبدالرحمن السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4447   قيدت فى   28-12-2010 برقم 

ايداع    914 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

39 - خميس مساعد مطراوي الجارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5583   قيدت فى   08-09-2015 برقم 

ايداع    580 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

40 - شعبان احمد محمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6342   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

83 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

41 - تعدل الي : مخبز شعبان محمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1495   قيدت فى   14-01-2003 برقم 

ايداع    13 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-13
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

42 - احمد عبد النبي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2615   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

145 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

43 - احمد توفيق عبد السلم الهلباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5341   قيدت فى   03-06-2014 برقم 

ايداع    293 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

تجديد شركات

1 - عادل سعيد محمد بدوي وشريكه محمد عادل سعيد محمد بدوي   شركة سبق قيدها برقم :   4829  قيدت فى  

27-03-2012 برقم ايداع   188 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

2 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى :- شركة الفتح العزيز - هللية سيد سعد وشريكها   شركة سبق قيدها 

برقم :   2744  قيدت فى  09-08-2007 برقم ايداع   351 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

3 - انجال عبد اللطيف المالكى للعمال المعدنيه والحديد المشغول   شركة سبق قيدها برقم :   255  قيدت فى  

10-07-1997 برقم ايداع   167 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

4 - تعدل الي : عمرو سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5121  قيدت فى  26-05-2013 برقم ايداع   

252 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00ص
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