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قيود أفراد

1 - سها محمد عنتر ابوالعمايم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1369 

ورقم قيد 70693    محل رئيسى  عن مأكولت تيك اواى, بجهة محافظة السكندرية مدينه المستقبل عماره 9 

درباله - الساعه

2 - محمد فرج بكر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1371 ورقم قيد 

70694    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 2 برج اغادير ابويوسف الجديد الروضه الخضراء - بالدور الرضى - شقه

3 - محمد احمد السيد عبدالظاهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1372 

ورقم قيد 70695    محل رئيسى  عن بيع ادوات مكتبيه ) ماعدا ادوات الطباعه - ماعدا تصوير المستندات  (, 

بجهة محافظة السكندرية 36 ش مسجد اليمان

4 - احمد خلف احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1373 ورقم 

قيد 70696    محل رئيسى  عن توريدات خضار و فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 20 خلف مقابر ابو 

النور - حجر النواتيه - محل - قسم

5 - وليد محمد على محمود المغاورى - معرض المغاورى لبيع الملبس الجاهزه تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1380 ورقم قيد 70697    محل رئيسى  عن بيع ملبس 

جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 28 شارع سوق الخراطين - محل - قسم

6 - ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى عطا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1383 ورقم قيد 70698    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 6 مجمع الصناعات الصغير - 

البيطاش - وحده 309 - الدور الثالث علوى - قسم

7 - سعد عبدا محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1387 ورقم 

قيد 70699    محل رئيسى  عن محل ملبس )عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 236 ش سوق 

لبيا -محل -القسم

8 - فاروق محمد محمد خميس محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1390 ورقم قيد 70700    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 10 ش مسجد محمد موسي 

- الهانوفيل - قسم

9 - عائده توماس فرج واصف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1400 ورقم 

قيد 70701    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة السكندرية 128 ش محطه السوق باكوس - قسم

10 - سعد عزالدين عبدالعظيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1401 ورقم قيد 70702    محل رئيسى  عن تنسيق حدائق زراعيه واعمال اللند اسكيب, بجهة محافظة 

السكندرية ش حسنى مبارك ش عبدالحميد رضوان نهايه الحديدوالصلب ابويوسف

11 - عمرو مدحت عيد محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1402 ورقم قيد 70703    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 19 ش 8 متفرع من ش 

جميله بوحريد - العوايد - امام سباهى الحديثه - مكتب - قسم

12 - ناصر حماد احمد عتمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1407 

ورقم قيد 70704    محل رئيسى  عن كافيتريا لتقديم مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة السكندرية الوحده 

رقم 4 الدور الرضى نموذج رقم 4 عماره 1 بمشروع حدائق ميامى امتداد ش السادات ش 45
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13 - خالد السيد الطيب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1409 

ورقم قيد 70705    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ابيس 2 / 8 التحرير -

14 - ايمان محمد ابراهيم محمد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1410 ورقم قيد 70706    محل رئيسى  عن تنميه موارد بشريه فيما عدا خدمات النترنت و المن و الحراسه 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 7803/8820 بتاريخ 2022/11/28(, بجهة محافظة 

السكندرية 64 ش العيسوى مع ش 16 - سيدى بشر - شقه - قسم

15 - عشرى صلح احمد ابوالحسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1415 ورقم قيد 70707    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة السكندرية ك21 اكتوبر تقاطع ش 10 

مع ش 53 عماره رقم 52 - قسم

16 - امال ابراهيم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1416 

ورقم قيد 70708    محل رئيسى  عن تعبئه سكر ومواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية عزبه كرمله خلف 

مصنع حكيم للطوب بجوار سوبر ماركت السادات -شقه -القسم

17 - حسام محمد احمد على عطيه )حسام لمستلزمات النتاج الحيوانى و الداجنى و العلف( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1418 ورقم قيد 70709    محل رئيسى  عن طيور زينه و 

مستلزمات انتاج حيوانى و داجنى )مساقى و معالف و بطاريات( و اعلف, بجهة محافظة السكندرية 11 ش 

اسكندريه مطروح و عمارات الدلتا ابويوسف - قسم

18 - محمد زكريا عبيد سراج الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1420 ورقم قيد 70710    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 16 ش الكمشوشى وش ياسر 

بن عمار -محل بالدور الرضى -القسم

19 - محمد وجدى كمال عبد الباسط تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

1423 ورقم قيد 70711    محل رئيسى  عن مكتب تسويق وبيع وتجاره المطهارات والمنظفات ومستحضرات 

التجميل والعطور والتصنيع لدى الغير)بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية خلف 19 

شارع الخطل-باكوس-محل-قسم الرمل

20 - كريم زكريا جابر زكريا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1440 ورقم قيد 70713    محل رئيسى  عن محل بيع ورق حائط )دون اعمال الطباعه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش جمال عبدالناصر - فيكتوريا - قسم

21 - حسام صبرى الرفاعى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1452 ورقم قيد 70714    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فى مجال الدوات المكتبيه )ما عدا توريد 

العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها و ما عدا جميع اعمال الطباعه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش نجيب اسكندر - قسم

22 - احمد جمال احمد عبدالحميد الحداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1457 ورقم قيد 70715    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية 1 ش محمد بن عبدالعزيز 

متفرع من الجواهره - الحضره القبليه

23 - الء مصطفى موسى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1458 

ورقم قيد 70716    محل رئيسى  عن بيع مصوغات )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه دمغ 

المصوغات و الموازين(, بجهة محافظة السكندرية شارع عشرين متفرع من احمد ابوسليمان - محل - قسم
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24 - نادر جمال السيد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1459 ورقم قيد 70717    محل رئيسى  عن مكتب مساحه, بجهة محافظة السكندرية 48 ش جمال عبدالناصر - 

فيكتوريا - قسم

25 - اسلم محمد عبدالمجيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1460 

ورقم قيد 70718    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 104 ش زايدبن حارثه شقه الدور الول علوى - منشيه النزهه

26 - محمد عبدالحكيم عامر عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1461 ورقم قيد 70719    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف يدوى مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية عقار 

رقم 506 ش مسجد السلم الهانوفيل بحرى - شقه - بالدور الرضى - قسم

27 - احمد محمد نعيم السيد محمد فراج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1462 ورقم قيد 70720    محل رئيسى  عن بازار لبيع السجائر و الدخان و التبغ, بجهة محافظة السكندرية ش 

30 امتداد المعهد الدينى بجوار فرن الفرسان - العصافره قبلى - محل - قسم

28 - محمد محمود محمد السيد عزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1465 ورقم قيد 70721    محل رئيسى  عن سوبرماركت )مواد غذائيه(, بجهة محافظة السكندرية 6 ش 

المواسير - كوبرى الناموس - قسم

29 - محمد عبدالرحيم محمد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1467 ورقم قيد 70722    محل رئيسى  عن بيع وتجاره الثلج, بجهة محافظة السكندرية ش محمد الفاتح ارض 

الضلعى السيوف

30 - مصطفى محمد مرسى احمد عباده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1468 ورقم قيد 70723    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهازتنظيم النقل البرى الداخلى الجوى(, بجهة محافظة السكندرية ش محمصه الروان بجوار الجراج خلف ش 

البنا عزبه الموظفين -

31 - احمد محمد صالح سيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

1472 ورقم قيد 70724    محل رئيسى  عن استوديو تصوير و تنظيم افراح فيما عدا الصحف و المجلت و 

الكتب الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 383/1313 

بتاريخ 2022/03/16(, بجهة محافظة السكندرية 57 ش الفتح - فلمنج - محل - قسم

32 - محمود السيد عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1473 

ورقم قيد 70725    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية 22 ش سوتر -

الزرايطه -محل -القسم

33 - سيد محمد عبد النبى زهرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1475 

ورقم قيد 70726    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية 2 شارع 18 عزبه سكينه الجديده-محل-

قسم الرمل

34 - حسن محمد يوسف شتيوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1498 

ورقم قيد 52926    محل فرعى  عن مكتب رحلت)ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية تم 

افتتاح فرع نشاطه / مكتب رحلت - و راس ماله/ 22000 اثنان و عشرون الف جنيه  - و عنوانه / شارع السوق 

البكاتوشى بجوار حضانه - المنتزه
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35 - محمد عبدالعليم السيد عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1479 ورقم قيد 70727    محل رئيسى  عن توريدات بحريه )فيماعدا مدينتى دهب و شرم الشيخ(, بجهة 

محافظة السكندرية 4 ش الجمرك القديم برج البانوراما الدور الرضى - غرفه - قسم

36 - سعد محمد سعد حسانين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1480 ورقم قيد 70728    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 3 ش اسكوت بجوار حسنى وبكار خلف مصنع اللوميتال -

37 - احمد سنوسى عبدالعاطى اسماعيل )سنوسى للتوريدات العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 

قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1488 ورقم قيد 70729    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ك 21 مساكن ك 21 بلوك 

61 مدخل 1 - شقه رقم )1( - قسم

38 - يوسف احمد انور يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1494 ورقم قيد 70730    محل رئيسى  عن عموم استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية 13 ش ابو العباس - الول العلوى - مكتب - قسم

39 - عمر محمد محمد عبدالمجيد الشرنوبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1500 ورقم قيد 70731    محل رئيسى  عن بيع مأكولت جاهزه ومياه غازيه ومشروبات, بجهة محافظة 

السكندرية 33 ش محمد قبال لوران -

40 - محمد رجب احمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1502 ورقم 

قيد 70732    محل رئيسى  عن محل احذيه, بجهة محافظة السكندرية برج الصفا ش 303 تقسيم القضاه سموحه 

- محل - قسم

41 - محمد اسماعيل محمد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1505 

ورقم قيد 70733    محل رئيسى  عن بيع طفايات حريق, بجهة محافظة السكندرية 6 ش السويقه - محل -

42 - احمد محمد احمد كمال السيد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 1506 ورقم قيد 70734    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية بلوك )5( بشاير الخير )2( 

غيط العنب - محل )3(

43 - ياسمين محمد رشيد سليمان ابومرة تاجر فرد  رأس ماله 72,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1514 ورقم قيد 70737    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 11 بين ش 2 و ش 3 

المتقاطعين مع ش السلك عزبه سكينه - محل - قسم

44 - تامر احمد سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1522 

ورقم قيد 70738    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 23 مع 14 شاطئ النخيل

45 - صبرى على محمد على سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1523 ورقم قيد 70739    محل رئيسى  عن تصنيع معجنات, بجهة محافظة السكندرية 144 ش مصطفى كامل 

- باكوس

46 - كمال ارندس شحاته ابالى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1529 

ورقم قيد 70740    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع قطع غيار سيارات والمعدات الثقيله, بجهة محافظة 

السكندرية وادى القمر خلف شركه السمنت ش المستشفى
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47 - محمد منصور محمد منصور )منصور للمقاولت و التوريدات العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1530 ورقم قيد 70741    محل رئيسى  عن مقاولت 

وتوريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة 

السكندرية ش الهجانه - وادى القمر - ارضى - شقه - قسم

48 - احمد عبدالعظيم طه عبدالعظيم هيكل تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1531 ورقم قيد 70742    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه و منظفات منزليه, بجهة محافظة السكندرية ك 

21 شاطئ النخيل ش 14 عماره ناصيه ش 66/14 - الرضى - شقه - قسم

49 - رائف مكين موسى جوده تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1536 ورقم 

قيد 70744    محل رئيسى  عن توزيع وتوريد قطع غيار سيارات والمعدات الثقيله, بجهة محافظة السكندرية ش 

الريس نور وادى القمر خلف شركه السمنت -الدور الثانى علوى -شقه -القسم

50 - احمد صبحى محمد محمد اللفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

1537 ورقم قيد 70745    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية 4 عمارات الندلس والحجاز 

البيطاش الرئيسى بجوار صيدليه الزمالك -محل -القسم

51 - محمد عباس عبدالقادر احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1545 

ورقم قيد 70747    محل رئيسى  عن مكتب رسومات هندسيه, بجهة محافظة السكندرية 41 ش 15 - ش احمد 

حافظ سابقا - سيدى بشر بحرى - شقه بالدور الرضى - قسم

52 - رجب ابراهيم عبدربه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1548 

ورقم قيد 70748    محل رئيسى  عن صيانه خلطات خرسانه, بجهة محافظة السكندرية طريق الصحراوى - 

طريق وادى القمر بجوار شركه العامريه للبترول

53 - محمد كامل محمد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1554 ورقم قيد 70749    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية ش 6 متفرع من 

ش 10 المستشارين امام سوبر ماركت خير زمان - طوسون

54 - احمد على ابراهيم حماد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1555 

ورقم قيد 70750    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالعليم من ش الجميزه - 

الحضره الجديده - محل - قسم

55 - محمد السعيد محمد السيد رفاعى )طيور رفاعى( تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 2023-02-06 

برقم ايداع 1564 ورقم قيد 70751    محل رئيسى  عن محل بيع طيور, بجهة محافظة السكندرية ش 30 امتداد 

مكه المكرمه - العصافره قبلى - محل رقم )1( - قسم

56 - صموئيل مرقس واصف تادرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1565 ورقم قيد 70752    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة السكندرية الناصريه القديمه 

تقسم مريوط الزراعيه ش امام شركه المياه الغازيه - محل

57 - دعاء حمدى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1574 

ورقم قيد 70753    محل رئيسى  عن نادى صحى )جيم( دون اللعاب القتاليه, بجهة محافظة السكندرية 2 تنظيم 

ابراهيم راجى عقار رقم 12 الدور الول علوى - قسم

58 - هانى عطيه عبدالعزيز الجازى ) الجازى للمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 06-02-2023 برقم ايداع 1585 ورقم قيد 70754    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية ك 34.5 طريق اسكندريه مطروح - سيدى كرير - شقه رقم 1
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59 - اسامه سيد سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1587 

ورقم قيد 70755    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 14 ش 19 متفرع من ش 45 النازل من البحر امام مستشفى 

الرياده - قسم

60 - ايمن احمد حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1588 ورقم قيد 70756    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

ك 21 تقسيم الزراعيين - عماره سما النخيل - السابع - شقه

61 - اسامه عياد محمود نصر )نصر للمقاولت العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 1595 ورقم قيد 70757    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية ك34 و نص طريق اسكندريه مطروح - سيدى كرير - شقه رقم 2

62 - حازم عادل محمد عبدالحميد الغراب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1596 ورقم قيد 70758    محل رئيسى  عن توريدات المنتجات الورقيه والمنتجات الغذائيه, بجهة محافظة 

السكندرية 4 ش حوش 3 جزء جمعيه الناصريه - الشرفه

63 - ظرافات يوسف يوسف سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1600 

ورقم قيد 70759    محل رئيسى  عن بيع ادوات تجميل, بجهة محافظة السكندرية ش 30 امتداد ش المعهد 

الدينى امام مخبز الفرسان -محل -القسم

64 - ناصر شحاته على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1606 

ورقم قيد 70761    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 27 ش محمد الشيخ القلعه - شقه

65 - محمد محمود مرسى حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1607 

ورقم قيد 70762    محل رئيسى  عن مكتب نقل بسيارات لحساب الغير)بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل الداخلى(, بجهة محافظة السكندرية شارع الفادى من شارع فضه-البيطاش-الثامن علوى-شقه رقم 

39-قسم الدخيله

66 - اسلم احمد محمد السيد العراقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1608 ورقم قيد 70763    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 10 شارع رشدى ناصيته عبد الحميد العبادى-قسم الرمل

67 - محمد محمود احمد سعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1611 

ورقم قيد 70764    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

13 الكائن فى 637 طريق الحريه-جناكليس-قسم الرمل

68 - احمد مبروك عبد الحكيم مبروك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1612 ورقم قيد 70765    محل رئيسى  عن تصدير واستيراد)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 

19(, بجهة محافظة السكندرية شارع مصطفى كامل عمارات جولدن سيتى-شقه-قسم المنتزه

69 - منه ا احمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1613 

ورقم قيد 70766    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ومقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية عماره 17 

عمارات الزهور-المندره قبلى-قسم المنتزه

70 - ايمان محمود ابراهيم عباس صاحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

1614 ورقم قيد 70767    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية 22 شارع سوريا-محل-قسم سيدى 

جابر
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71 - ريمون عياد توفيق كراس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1622 

ورقم قيد 70769    محل رئيسى  عن تجاره مشغولت فضيه )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

المصوغات والموازين (, بجهة محافظة السكندرية 24 ش بن القرطبى - فيكتوريا -

72 - رامى عميد عبدالسلم بدر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1634 

ورقم قيد 70771    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات محمول وصيانه محمول, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 

جواد حسنى البراهيميه - محل -

73 - الخضر غريب عطيه عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1635 ورقم قيد 70772    محل رئيسى  عن بيع عطاره وبقاله جافه وايس كريم, بجهة محافظة السكندرية ش 

القدس - برج التوحيد متفرع من ش مصطفى كامل - السيوف - محل يسار باب العقار -

74 - رجب احمد على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1636 

ورقم قيد 70773    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 13 ش خضر التونى - كليوباترا 

الصغرى - محل - قسم

75 - عبدالوهاب احمد عبدالوهاب الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1637 ورقم قيد 70774    محل رئيسى  عن بيع دش و رسيفرات, بجهة محافظة السكندرية 13 ش 156 من 

ش محمد فريد - فلمنج - قسم

76 - نعيمه المغاورى محمد عصر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1639 ورقم قيد 70775    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 5 ش موريتانيا من ش 

جمال عبدالناصر - المندره بحرى -محل -

77 - احمد حسن سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1644 ورقم 

قيد 70776    محل رئيسى  عن منجد افرنجى, بجهة محافظة السكندرية 69 ش تانيس -

78 - محمد رمضان حميده كريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1645 

ورقم قيد 70777    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ارض حميده كريم - شقه دور ثان علوى - قسم

79 - عمر محمد احمد لبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1648 ورقم 

قيد 70778    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تركيب و اصلح و صيانه الجهزه اللكترونيه و المعمليه و قطع 

غيارها مع جهات ملزمه بالخصم و الضافه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش اولياء 

الرحمن من ش المراغى العمومى امام مسجد التوبه - شقه - قسم

80 - هناء محمد على محمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1655 

ورقم قيد 70779    محل رئيسى  عن بازار )الخردوات و الملبس بالتجزئه( ماعدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة السكندرية تقاطع ش 30 مع ش 45 بجوار ابوكمال - العصافره قبلى - محل - قسم

81 - حنان سعد محمد محمد الحملى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

1658 ورقم قيد 70780    محل رئيسى  عن ورشه ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش فرن حميده - محسن الكبرى - محل - قسم

82 - حمدى على احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1659 

ورقم قيد 70781    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة السكندرية 14 حاره العيونى - 

قسم
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83 - احمد محمد احمد معتمد محمد )معتمد لتأجير المعدات( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 1661 ورقم قيد 70782    محل رئيسى  عن تأجير معدات ثقيله للغير, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش ابوشوشه - شقه - قسم

84 - فاروق فهمى فاروق عبدالمطلب )فاروق لتجاره الدوات الصحيه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 07-02-2023 برقم ايداع 1662 ورقم قيد 70783    محل رئيسى  عن تجاره الدوات الصحيه, بجهة 

محافظة السكندرية 15 ش محمد متولى الشعراوى منطقه الموظفين - قسم

85 - عبدالواحد السيد عبدالحميد السعدنى )السعدنى لتجاره قطع غيار السيارات( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1664 ورقم قيد 70784    محل رئيسى  عن توزيع قطع غيار 

سيارات و معدات, بجهة محافظة السكندرية ش السوق - وادى القمر - خلف شركه السمنت - قسم

86 - مصطفى السيد سليمان عطيه نجم)جزاره نجم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 1665 ورقم قيد 70785    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع طلعت حرب-

محل-قسم العطارين

87 - محمد صديق رضوان مطرود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1670 ورقم قيد 70787    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 44 ش جلل حماد من جمال عبد الناصر - قسم

88 - احمد ابراهيم احمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1671 

ورقم قيد 70788    محل رئيسى  عن تجاره خزائن و مهمات مكاتب و توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و 

الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها و ما عدا ادوات الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 81 ش 

حسن رفعت - سيدى بشر قبلى - قسم

89 - احمد شحاته محمد ابوالغيط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1672 

ورقم قيد 70789    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة السكندرية 1 ش 1 بجوار مدرسه الهرام 

عزبه كردون - الراس السوداء

90 - محمد عبدالسلم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1678 

ورقم قيد 70790    محل رئيسى  عن بيع و شراء و استبدال السيارات لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية 

6 ش توريل - الراس السوداء - محل )3,2( - قسم

91 - اميره ظاهر سليم سليم هلل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1683 

ورقم قيد 70791    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة السكندرية 494 ش خلف بنزينه توتال من ش 

مصطفى كامل - محل - قسم

92 - خالد زكى عبدالله محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1684 ورقم قيد 70792    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة السكندرية 10 ش المندره كرموز- 

محل

93 - ماجده جمال محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1692 

ورقم قيد 70793    محل رئيسى  عن توريد ادوات ديكور, بجهة محافظة السكندرية برج المنيسى اول ش 

الرحاب فوق قهوه المنيسى - المعموره البلد قبلى - قسم

94 - ايمان عنتر الدسوقى حفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1695 

ورقم قيد 70794    محل رئيسى  عن محمصه وحلويات ومثلجات, بجهة محافظة السكندرية 69 ش بورسعيد
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95 - حسين احمد سعد محمود الرملى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1703 ورقم قيد 70795    محل رئيسى  عن بيع الدوات المعدنيه والطلء والزجاج بالتجزئه, بجهة محافظة 

السكندرية 30 ش القائد جوهر ناصيه المهاميل - محل

96 - محمود محمد حسن صديق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1704 ورقم قيد 70796    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش مسجد 

الفرقان مع ش الشهيد طيار صبرى - الحضره الجديده - محل - قسم

97 - عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم دردير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1706 ورقم قيد 70797    محل رئيسى  عن تصدير و توريد السماك الزينه و طيور الزينه)بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية ش جمال عبدالناصر برج اللؤلؤه - ميامى بجوار الكاديميه - 

شقه بالدور الثامن - قسم

98 - هدير السيد نجاح خليل تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1707 

ورقم قيد 70798    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه( و منسوجات, بجهة 

محافظة السكندرية ش الصفا بجوار مصنع الصاوى امام مصنع نظمى - قسم

99 - عمر سعد السيد عيد صقر ) صقر لبيع الطارات والبطاريات ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 1708 ورقم قيد 70799    محل رئيسى  عن بيع اطارات وبطاريات, بجهة محافظة 

السكندرية ش عبدالفتاح الصبروتى ك 19.5 ابويوسف - محل

100 - ابراهيم سعد طه بدر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1717 ورقم 

قيد 70800    محل رئيسى  عن بيع جيلتى, بجهة محافظة السكندرية 37 ش د/ عبدالحليم محمود )وهران 

سابقا( مع جمال عبدالناصر - المندره البحريه - محل رقم 2 بالدور الرضى - قسم

101 - دينا حسن فهمى محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1718 ورقم قيد 70801    محل رئيسى  عن خدمات نقل بضائع برى و بحرى و تفريغ و تصدير )بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 11 ش المجاد 

سيدى بشر بحرى - قسم

102 - صفاء محمود عبداللطيف فرحات تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1721 ورقم قيد 70802    محل رئيسى  عن تصنيع مركزات واضافات العلف, بجهة محافظة السكندرية 

عبدالقادر ش صيدليه الوكيل خلف المجزر-قسم العامريه

103 - شريف رمضان محمد رمضان )شريف لتجاره حديد التسليح و السمنت( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 1723 ورقم قيد 70803    محل رئيسى  عن تجاره حديد 

التسليح و السمنت, بجهة محافظة السكندرية المبنى الدارى رقم )2( بابو العباس المرسى - مكتب - رقم )322( 

- قسم

104 - عبدالناصر محمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1725 ورقم قيد 70804    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 15 ش وضاح اليمن - الورديان 

- شقه - قسم

105 - مينا صمويل ذكرى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1730 ورقم قيد 70805    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع قطع غيار السيارات, بجهة محافظة السكندرية محل 

رقم 3 برج لؤلؤه الصحافه من شارع خير ا-الهانوفيل-قسم الدخيله
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106 - سامح ابراهيم محمود محمود عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

1731 ورقم قيد 70806    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل المطاعم والكافيهات والبوفيهات, بجهة محافظة 

السكندرية 8 شارع البلينا-قسم محرم بك

107 - هاله احمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1735 ورقم 

قيد 70808    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 117 ش عبدالسلم عارف - قسم

108 - سعيد ابراهيم محمود الدغيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1742 ورقم قيد 70809    محل رئيسى  عن تأجير معدات, بجهة محافظة السكندرية 151 ش ياقوت العمومى 

ارض طالون - السيوف شماعه - قسم

109 - مايكل عادل زكرى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1744 ورقم قيد 70810    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه و تجاره المفروشات )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 4 برج لؤلؤ الصحافه من ش خير ا - الهانوفيل - قسم

110 - نصره محمد عبدالسلم عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 70811    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع لحساب الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ش السلم متفرع من ش 

الهانوفيل الرئيسى بجوار مدرسه معالى السلم -

111 - محمد رشدى محمد غريب )غريب بلست gharib blast( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1748 ورقم قيد 70813    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة 

السكندرية زاويه عبدالقادر قبلى مصرف النوباريه - امام مساكن بشاير الخير - قسم

112 - السيد حسن محمد عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1749 ورقم قيد 70814    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية 29 تنظيم 31 صفيحه 

البساتين - غيط العنب

113 - حمدى السيد حسنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1750 

ورقم قيد 70815    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 22 ش خلف شركه ادفينا سيدى بشر قبلى - محل - قسم

114 - دعاء سعد حسن  رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1755 

ورقم قيد 70816    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 15 ش عمر 

عبدالعزيز - عزبه الموظفين - شقه -

115 - عبدا احمد السيد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1756 

ورقم قيد 70817    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعيه و اسمده, بجهة محافظة السكندرية العزه - امام مكتب 

الصحه - محل - قسم

116 - عزالعرب عبدالحميد حسينى ابراهيم غريب ) حسينى للمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1757 ورقم قيد 70818    محل رئيسى  عن مقاولت 

عموميه, بجهة محافظة السكندرية قريه الوقاد النهضه

117 - محمد حمود انور عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1761 

ورقم قيد 70819    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية تقسيم البردويل ش جمعيه سيدى 

مسعود - قسم
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118 - مصطفى على عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1763 

ورقم قيد 70820    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة السكندرية ش محمد نجيب العمراوى من ش مصطفى 

كامل - العماروه الكبرى - محل )3( - قسم

119 - مصطفى حسن احمد البشوتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1770 ورقم قيد 70821    محل رئيسى  عن بقاله جافه - علفه - مياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية ش 7 

عزبه عبدالمنعم رياض مطار النزهه - الرضى - محل - قسم

120 - اسلم محمد مرسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1773 

ورقم قيد 70822    محل رئيسى  عن بيع و شراء سيارات و استبدال سيارات, بجهة محافظة السكندرية 125 

ش خالد بن الوليد - سيدى بشر - محل - قسم

121 - محمود احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1775 ورقم قيد 70823    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات الحلوانى, بجهة محافظة السكندرية عزبه 

الخمسمائه العوايد - الرضى - شقه -

122 - محمد عبدالناصر احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1779 ورقم قيد 70824    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية شارع ورشه البلط خلف 

مدرسه الحياه - الهانوفيل - قسم

123 - كريم احمد هانى سعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1784 

ورقم قيد 70825    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 66 بلوك رقم 20 ش كليه الدراسات السلميه - المندره -

124 - نيفين نزيه محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1785 ورقم 

قيد 70826    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 21 ش 3 عثمان بن عفان حاليا - ارض نوفل من ش جميله 

بوحريد - السيوف

125 - عادل هشام محمد مختار شحاته تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

1786 ورقم قيد 70827    محل رئيسى  عن تصليح اجهزه الكترونيه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة 

محافظة السكندرية ش 30 المندره قبلى امتداد ش المعهد الدينى بجوار صيدليه ابن القيم - ورشه - قسم

126 - عبد الحميد عبد السميع احمد الشاذلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 1793 ورقم قيد 70829    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية شارع مصنع بى بى 

كوكا-برج الفرج-محل-قسم الرمل

127 - عتمان على عتمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1799 

ورقم قيد 70830    محل رئيسى  عن توريدات فاكهه وخضروات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية امام مكتب 

التامينات الدخيله - السادس - شقه

128 - احمد سيد عبدالرحمن عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1803 ورقم قيد 70832    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة السكندرية 6 ش عبدالفتاح السنهورى 

- قسم

129 - شاديه عبداللطيف عبدالعال سعد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1805 ورقم قيد 70833    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة السكندرية 20 ش ام السلطان - 

الورديان - محل -
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130 - هشام خالد صلح عبدالحميد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1808 ورقم قيد 70834    محل رئيسى  عن محل مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة السكندرية ش 

المام محمد عبده من ش الجمعيه عماره اللؤلؤه الهانوفيل - محل

131 - احمد اشرف عطيه حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1809 ورقم قيد 70835    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 28 ش عزام متفرع من ش الرماح من ش عقل 

باشا - سيدى بشر قبلى - ارضى - شقه - قسم

132 - احمد سامى ابراهيم ابراهيم حلوه)حلوه لكماليات السيارات ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 1812 ورقم قيد 70836    محل رئيسى  عن كماليات سيارات, بجهة محافظة 

السكندرية 22 ش موطوش باشا - محل - قسم

133 - احمد السيد عبدالمنعم عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1818 ورقم قيد 70837    محل رئيسى  عن مصنع تفصيل ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 27 ش محمد بن طاهر - ش 45 بحرى العصافره - شقه بالدور الرضى - قسم

134 - السيد صبحى عبدالعاطى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1819 ورقم قيد 70838    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية قريه المثلث - 

بجوار مسجد الشهداء - محل - قسم

135 - رمضان قرنى يوسف عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1821 ورقم قيد 70839    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 18 ش العفيفى 

غربال

136 - تامر رمضان ابراهيم احمد شرمنت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1827 ورقم قيد 70840    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش ابوالحسن 

الشاذلى برج قصر المندره من ش النبوى المهندس - المندره قبلى - محل -

137 - مينا جابر صوصه ابراهيم موسى )مينا لتجاره و توزيع المواد الغذائيه بالجمله( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1828 ورقم قيد 70841    محل رئيسى  عن تجاره و 

توزيع المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية ش 30 يمين من ش 45 بجوار مستشفى النيل - سيدى 

بشر قبلى - محل - قسم

138 - صابرين عبدالكريم جبرعبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1829 ورقم قيد 70842    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية نهايه الزهور خميس عنبر مسجد المندره بحرى

139 - منى جمال على غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1834 ورقم 

قيد 70843    محل رئيسى  عن تجاره العلف والنخاله بالجمله مع القطاع العام فقط والجهات الملزمه بالخصم 

والضافه, بجهة محافظة السكندرية المحل يسار العقار بشارع 14 من ش السلم ناصيه ش 10 الملك الفلكى 

بجوار سنترال السنهورى -

140 - محمد عبدالعزيز اسماعيل عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1835 ورقم قيد 70844    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات مع جهات ملزمه بالخصم و 

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

حوض 13 الملحه بجوار المسجد الكبير - محل - قسم
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141 - ايمن عبدالله النويهى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1838 ورقم قيد 70845    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 33 ش ارمنت تقاطع 

الدير - كليوباترا حمامات - محل - قسم

142 - اسامه عبدالباسط رضوان يس البدوى)البدوى لبيع و تجاره الموبايلت( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1842 ورقم قيد 70846    محل رئيسى  عن بيع و تجاره 

الموبايلت, بجهة محافظة السكندرية 246 ش مصطفى كامل غبر - محل - قسم

143 - سناء عبدالمعتمد احمد الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1843 ورقم قيد 70847    محل رئيسى  عن تجاره العلف والنخاله بالجمله مع القطاع العام فقط والجهات 

الملزمه بالخصم والضافه, بجهة محافظة السكندرية المحل يمين العقار ش 14 من ش السلم ناصيه ش 10 - 

الملك ش سنترال السنهورى الفلكى

144 - محمد على محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1844 

ورقم قيد 70848    محل رئيسى  عن عموم التوريدات )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 15 بيانكى - البيطاش - الثانى - شقه )2( - قسم

145 - جيهان محمد عبدالمطلب حمام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1845 ورقم قيد 70849    محل رئيسى  عن تجاره العلف والنخاله بالجمله مع القطاع العام فقط والجهات 

الملزمه بالخصم والضافه, بجهة محافظة السكندرية ش 5 من ش 16 - الفلكى بجوار مسجد التوحيد - محل -

146 - احمد السيد فؤاد محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

1846 ورقم قيد 70850    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية ال ياسر 

متفرع من عبدالحميد رضوان - الحديد و الصلب ابويوسف - ارضى - شقه - قسم

147 - بسام محروس مسعد عبدالمحسن حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 1847 ورقم قيد 70851    محل رئيسى  عن بيع مفروشات و ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 31 ش مصطفى كامل محل رقم )3( ناصيه ش البلبل - قسم

148 - محمد محمد محفوظ عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1856 

ورقم قيد 70852    محل رئيسى  عن اصلح فيبر سيارات, بجهة محافظة السكندرية المرحله الثالثه الحرفيين 

المنشيه الجديده - محل )32(

149 - احمد شعبان محمد سليمان مكاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1864 ورقم قيد 70854    محل رئيسى  عن بيع وتجاره مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة السكندرية ش مدرسه 

القدس العماروه الصغرى - محل -

150 - محمد ابواليزيد محمد ابواليزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1865 ورقم قيد 70855    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش 10 المتفرع من ش 

المستشارين - محل - قسم

151 - عفاف عبدا ابوالمجد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1874 ورقم قيد 70856    محل رئيسى  عن مكتبه ) دوت تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية مدخل 

ابيس 2 بجوار المستشفى - محل -

152 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بكر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 1879 ورقم قيد 70857    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية ك 436 ارض حوض الجنينه جانوتى - قسم
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153 - احمد عبدالباسط ابوالمعاطى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1880 ورقم قيد 70858    محل رئيسى  عن مخبز شامى نصف الى  و ايطالى, بجهة محافظة السكندرية )1( 

ش مسجد تربانه - سوق الترك - محل - قسم

154 - بلل محمد ابرهيم على طواله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1881 ورقم قيد 70859    محل رئيسى  عن حظيره مواشى تسمين وحلبه, بجهة محافظة السكندرية قريه 

فلسطين بجوار الكنيسه بملك مجدى عبده

155 - رافت محسن احمد سحلول تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1888 

ورقم قيد 70860    محل رئيسى  عن محل عام لتحضير وبيع المشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة 

السكندرية ناصيه ش رضوان الهانوفيل الرئيسى - محل -

156 - محمد عبدالنبى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1890 ورقم قيد 70861    محل رئيسى  عن مقاولت هدم وبناء, بجهة محافظة السكندرية 90 ش 1 نجع 

العرب الورديان-قسم مينا البصل

157 - رشا عبدا منصور محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1896 ورقم قيد 70862    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 140 ش صلح الدين 

تعاونيات سموحه - شقه 23 -

158 - ولء السيد ابراهيم الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1897 

ورقم قيد 70863    محل رئيسى  عن بيع ملبس ومفروشات ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 12 تنظيم ناصيه 534 خلف ش 40 وعبدالقادر الجيلنى -الرضى - محل

159 - منى السعيد على على نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1898 ورقم قيد 70864    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية 2 ش الرياض - البيطاش - قسم

160 - عماد فتحى ظاهر زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1899 

ورقم قيد 70865    محل رئيسى  عن توريدات كيماويه ومنظفات, بجهة محافظة السكندرية 18 ش الشيخ 

ابراهيم الزاوى متفرع من حسنى مبارك من هيبه سعيد بالهانوفيل - الثانى علوى - شقه

161 - منجى ابراهيم محمد جعيصه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1900 ورقم قيد 70866    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة السكندرية ش 25 امتداد الداره التعليميه 

المعموره البلد بجوار ابو للتليفونات - محل -

162 - )مأمون لتوريد وبيع الدوات الكهربائيه(-نصر مأمون قطب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1909 ورقم قيد 70868    محل رئيسى  عن بيع وتوريد ادوات كهربائيه, 

بجهة محافظة السكندرية 16 شارع سعيد الجندى-الحضرف القبليه-قسم باب شرق

163 - محمود صلح الدين امام بركات تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1910 ورقم قيد 70869    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 11 شارع عبد 

ا باشا فكرى-شقه-قسم العطارين

164 - كريم سعيد سعد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1911 

ورقم قيد 70870    محل رئيسى  عن بيع ملبس)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية شارع أل 

ياسر متفرع من شارع عبد الحميد رضوان-زهراء الهانوفيل-قسم الدخيله
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165 - محمود حمدى احمد طه اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1912 ورقم قيد 70871    محل رئيسى  عن مكتب رحلت, بجهة محافظة السكندرية 26 شارع رياض 

الصالحين-الهانوفيل-قسم الدخيله

166 - محمد احمد محمد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1927 ورقم قيد 62632    محل فرعى  عن  مصنع بلستيك, بجهة محافظة السكندرية ك 23 بحرى الطريق 

الصحراوى مرغم بحرى ش الصفا - قسم

167 - فاطمه عابدين السيد السيد هلهول تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1921 ورقم قيد 70872    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش عمر بن الخطاب متفرع من مدخل ابيس الولى - متفرع من الطريق الزراعى - خورشيد العماليه - 

محل -

168 - ابراهيم معوض تادرس سويحه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1924 ورقم قيد 70873    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 82 ش محرم بك - محل - قسم

169 - عزه حسن احمد محمود نصرا تاجر فرد  رأس ماله 8,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1931 ورقم قيد 70874    محل رئيسى  عن تاجير دراجات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم )3( بحرى 

الملهى المعموره الشاطئ - محل - قسم

170 - نبيل فوزى سند رزق ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1935 

ورقم قيد 70875    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية جوار فرن على الرشيدى المراغى 

القديمه - خورشيد

171 - مروان ابراهيم احمد عبدالحليم عزام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1941 ورقم قيد 70876    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش الزهار - ابو قير - قسم

172 - احمد ابوزيد احمد عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1942 ورقم قيد 70877    محل رئيسى  عن بيع بلستيك منزلى, بجهة محافظة السكندرية ش الزوايده من ش 

الرحمه - قسم

173 - نادى حسب سليم حسبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1944 

ورقم قيد 70878    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 38 ش النظام القبارى - 

الثانى - شقه

174 - ايمن ياقوت عبدالغنى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1945 ورقم قيد 70879    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخليه, بجهة محافظة السكندرية )1( ش ميدان 

مصطفى كامل - كليوباترا الصغرى - محل - قسم

175 - نجيبه محمود السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1946 

ورقم قيد 70880    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية طريق 14 مايو - برج زهره العل - سموحه - وحده رقم 

)109( - قسم

176 - رمضان السيد على حيطاوى خزيمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1947 ورقم قيد 70881    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 32 ش ابراهيم 

نصير - محل -
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177 - احمد سعد كمال احمد النحال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1948 ورقم قيد 70882    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية شارع الرحاب المعموره 

امام مخبز العمده - محل

178 - عماد سعد كمال النحال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1952 

ورقم قيد 70883    محل رئيسى  عن عطاره و بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 4 شارع الرحاب 

المعموره البلد - محل - قسم

179 - تامر خيرى عبد النور عبد المسيح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

1956 ورقم قيد 70884    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات كمبيوتر)فيما عدا توريد العماله والنترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(موافق امنيه رقم 6404/5507, بجهة محافظة السكندرية 21 شارع فيكتور 

عمانويل-مكتب رقم C 57 -سموحه-قسم سيدى جابر

180 - على صلح سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1958 

ورقم قيد 70885    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ابيس 2 بجوار المطافى - شقه -

181 - بخيت رزق ابراهيم جريس ) رزق للدوات الكهربائيه ( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 1960 ورقم قيد 70886    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة 

السكندرية 33 ش ايما شماعه برج المانه من ش جميله بوحريد - المحل 1 + المحل 2 شقه الدور الول علوى

182 - سعيد ابراهيم محمد المهر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1962 

ورقم قيد 70887    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخليه, بجهة محافظة السكندرية ش 1008 تقسيم ش العلمين 

قسم جمال عبدالناصر - ميامى - قسم

183 - بهاء سامى سلمه عطيه خضيرى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1963 ورقم قيد 70888    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلى واكسسوارات, بجهة محافظة السكندرية 18 

شارع امير البحار-كفر عبده-قسم سيدى جابر

184 - حسن مصطفى حسن محمد السعدنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم 

ايداع 1964 ورقم قيد 70889    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 15 ش مسجد الصداقه -سيدى بشر قبلى -القسم

185 - الرومانى سعد اسعيد شنوده تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1965 

ورقم قيد 70890    محل رئيسى  عن توزيع و توريد قطع غيار سيارات و معدات, بجهة محافظة السكندرية ش 

العرب خلف شركه السمنت وادى القمر - شقه - قسم

186 - شريف يوسف يوسف فاضل الشريف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 1984 ورقم قيد 70894    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه 

و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش الفردوس متفرع من ش 16 الرياض - الفلكى - 

محل - قسم

187 - علء عبدالرازق ابوشعيشع مكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1989 ورقم قيد 70895    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة السكندرية 12 ش خورشيد - عزبه النخل - الجامع - محل 

بالدور الرضى - قسم
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188 - وائل فريد احمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 1993 

ورقم قيد 70896    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه والتوريدات العموميه )عدا الكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه والعماله (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش سميكه من ش مرتضى -جناكليس -شقه -القسم

189 - محمد بشير عبدالعاطى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1994 ورقم قيد 70897    محل رئيسى  عن حداده, بجهة محافظة السكندرية ش بن النفيس من طريق الطابيه 

خط رشيد المعموره - محل - قسم

190 - حسين محمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

1997 ورقم قيد 70898    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع جلود, بجهة محافظة السكندرية 2 تنظيم حاره 

سلطان مع حاره الكيال و 11 تنظيم حاره 214 - محل - قسم

191 - عمر عبدالفتاح صادق حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2001 ورقم قيد 70899    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية ش متفرع من ش 

المناء - المندره قبلى - قسم

192 - هانى محمود فريد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2011 ورقم قيد 70900    محل رئيسى  عن مقاولت عامه متكامله وخدمات بتروليه وخدمات بيئيه)خدمات 

النظافه دون توريد العماله(ومواد تشطيبات وقطع غيار السيارات والمعدات وانشاء الطرق, بجهة محافظة 

السكندرية برج سيتى ستار ش مدرسه القدس متفرع من ش المدارس من مصطفى كامل

193 - سعيد جمعه متولى على الشوربجى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2016 ورقم قيد 70901    محل رئيسى  عن بيع المركبات ذات المحركات, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 

2 / 3 امتداد ش قاعه نوهان بشارع العبادى

194 - ايه السيد عبدالحميد عبدالفتاح هلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2017 ورقم قيد 70902    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 150 ش جمال عبدالناصر - سيدى بشر - محل - قسم

195 - نها محمد على مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2020 ورقم 

قيد 70903    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية عزبه خليفه بجوار نقطه رشيد - محل - قسم

196 - فرج عبد الحميد شحاته غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2024 ورقم قيد 70904    محل رئيسى  عن بيبع الطمعه والمشروبات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 

شارع قنال المحموديه-عزبه القلعه-محل-قسم الرمل

197 - عبدالرحمن محمد طه محمد ابراهيم البحقيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 2025 ورقم قيد 70905    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية ش الميدان ابيس 2 - محل - قسم

198 - عبد الرحمن السيد عبد الرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 2028 ورقم قيد 70906    محل رئيسى  عن توريد وجبات غذائيه سابقه التجهيز, بجهة محافظة 

السكندرية شارع 64 بجوار مسجد محمد فريد-سيدى بشر قبلى-محل-قسم المنتزه

199 - هدى رفعت محمد السيد نحله تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2029 

ورقم قيد 70907    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

خطاب بيانكى - البيطاش - شقه - قسم
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200 - محمود فوزى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2034 

ورقم قيد 70908    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية 270ش ترعه المحموديه - 

محل

201 - شاهين عادل عبداللطيف كاسح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2037 ورقم قيد 70909    محل رئيسى  عن ماكولت تيك اواى, بجهة محافظة السكندرية 154 ش بورسعيد - 

البراهيميه - الرضى - محل - قسم

202 - محمد حسن جوده عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2044 

ورقم قيد 70910    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش ابن قصير - محل -

203 - وليد عباس مصطفى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2046 ورقم قيد 70911    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله و تخصصيه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش 

مصطفى كامل السيوف - المدينه الفرنسيه - محل 14 - قسم

204 - محمود على محمد عجمى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2047 ورقم قيد 70912    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار دراجات ناريه, بجهة محافظة السكندرية 26 ش 

بورسعيد الشاطبى - محل )2( - قسم

205 - لبنى صبحى عبدالمطلب محمد الكفافى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 2054 ورقم قيد 70913    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 2 ش الكينج الجديد - كينج مريوط - محل

206 - يوسف عباس محمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2055 

ورقم قيد 70914    محل رئيسى  عن تصدير حاصلت زراعيه, بجهة محافظة السكندرية 29 مكرر ش طه 

حمادى - كليوباترا - قسم

207 - عبد الرحمن الشافعى الشافعى حافظ عابدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 2056 ورقم قيد 70915    محل رئيسى  عن بيع موبايلت واكسسوار محمول, بجهة محافظة 

السكندرية 23 شارع مسجد الفاروق من خلف مؤسسه عبد الرازق-سيدى بشر بحرى-محل-قسم المنتزه

208 - هند فتح الرحمن محمد الحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

2059 ورقم قيد 70916    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و اعلف و بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية ش 

الهدايا خلف مساكن الصينيه - الهانوفيل - طريق ام زغيو من ش الجيوشى - قسم

209 - محمود عبدالهادى عبدالحليم شغميم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2065 ورقم قيد 70917    محل رئيسى  عن تقديم و بيع المشروبات الساخنه و البارده, بجهة محافظة السكندرية 

السوق التجارى الرئيسى محل رقم 33 ب - سموحه - قسم

210 - اسماء ابوبكر احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2067 

ورقم قيد 70918    محل رئيسى  عن بيع لحوم و شوى و طهى و بيع مأكولت, بجهة محافظة السكندرية 66 

ش قنال المحموديه - البر القبلى - عماره المرجانه - مدينه شباب الرمل - محل نموذج )5 , 4 , 3( - قسم

211 - محمد محمد عبدا اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2073 ورقم قيد 70919    محل رئيسى  عن تركيبات الوميتال, بجهة محافظة السكندرية ش الجبل المندره قبلى 

- بجوار مسجد نور السلم -
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212 - محمد السيد سلمه العاصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2077 

ورقم قيد 70920    محل رئيسى  عن بيع طبالى خشبيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية الناصريه القديمه 

تقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن الضباط العاملين بمباحث امن الدوله - قطعه ارض -

213 - مجدى على محمد حزين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2079 

ورقم قيد 70921    محل رئيسى  عن توريد ادوات كهربائيه لجهات خصم, بجهة محافظة السكندرية ش على بك 

الكبير من ش الهماميل -  محل 14 -

214 - رامى احمد فتحى احمد التمساحى )مؤسسه التمساحى لبيع السلع المنزليه( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2097 ورقم قيد 70922    محل رئيسى  عن بيع السلع 

المنزليه, بجهة محافظة السكندرية 39 ش فاروق عبدالوهاب من خليل حماده - ميامى - قسم

215 - حسام محمد حافظ سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2100 

ورقم قيد 70923    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 14 ش 790 امام مدرسه رمسيس - 

سيدى بشر بحرى - محل -

216 - ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2101 ورقم قيد 70924    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 34 ش 

عبدالواحد كفر عشرى - محل

217 - احمد كامل حسانين عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2102 ورقم قيد 70925    محل رئيسى  عن ورشه تفصيل و اصلح ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 6 ش السعيد ادهم من خالد بن الوليد - محل - قسم

218 - محمد ماهر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2103 ورقم 

قيد 70926    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية ش السفير ابوشادى 

ابويوسف بجوار فبل المهندس - شريف مجدى - شقه-

219 - اميره حسين فتحى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2105 ورقم قيد 70927    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية المستعمره )مساكن مبارك ب( عماره 157 

شقه 3 مدخل 4 - قسم

220 - زياد لطفى عطيه صيام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2106 ورقم 

قيد 70928    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 10 ش بدر الدين سابا باشا - قسم

221 - محمد حسنى محمود عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2108 ورقم قيد 70929    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 40 تنظيم 

اسكوفيه ) المفتش ( برج البنفسج - الحضره قبلى - محل -

222 - فتحى مبروك عبدالحليم الجابرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2112 ورقم قيد 70930    محل رئيسى  عن محل ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

محل بشارع بطل السلم - جانوتى

223 - مصطفى عبدالخالق حسن الغيطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2113 ورقم قيد 70931    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة السكندرية 71 ناصيه ش الجواهر و فاروق 

عزت الحضره القبليه - محل - قسم
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224 - ابانوب ممتاز ابراهيم حكيم معوض تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2120 ورقم قيد 70932    محل رئيسى  عن بيع فيبر, بجهة محافظة السكندرية ش 24 بجوار صيادله 

البحيره تقسيم الفضالى - سيدى بشر - قسم

225 - اسحق جاد عجايبى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2125 

ورقم قيد 70933    محل رئيسى  عن توزيع قطع غيار سيارات و معدات, بجهة محافظة السكندرية 20 ش عمر 

بن الخطاب - وادى القمر - اول - شقه - قسم

226 - محمد فوزى عبد السلم محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 2126 ورقم قيد 70934    محل رئيسى  عن تصنيع صابون, بجهة محافظة السكندرية المنشيه البحريه 

شارع ابو سرحه بجوار مصنع كلسيك للحلويات-قسم المنتزه

227 - عبدا مصطفى عبدالحميد حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2130 ورقم قيد 70935    محل رئيسى  عن بيع مأكولت و حلويات جاهزه, بجهة محافظة السكندرية 18 ش 

محمود ابوالعل - كفر عبده - قسم

228 - محمد طلعت على محمد حفرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2135 ورقم قيد 70936    محل رئيسى  عن مقاولت واستصلح وتقسيم اراضى, بجهة محافظة السكندرية 

597 طريق الجيش - ميامى - الول علوى - مكتب

229 - كريم احمد تمام محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2136 ورقم قيد 70937    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 18 ش النصر - المنشيه - الرابع 

- قسم

230 - سماح محمد عبدالحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2137 ورقم قيد 70938    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات جلديه, بجهة محافظة السكندرية ش النقطه من ش 

الجمعيه بالهانوفيل امام النقطه برج المروه -اول علوى-شقه -القسم

231 - محمد احمد محمد محمود درباله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

2138 ورقم قيد 70939    محل رئيسى  عن بيع اجهزه منزليه ) ما عدا اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة السكندرية 31 ش الفتح فلمنج

232 - اسلم شعبان محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2140 

ورقم قيد 70940    محل رئيسى  عن مكتب اعمال النظافه )ما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة السكندرية 

360 ش طريق اسكندريه مطروح امام مدرسه الورمان - ابويوسف - الثالث علوى - شقه - قسم

233 - رومانى محروس خله خليل تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2144 

ورقم قيد 70941    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع قطع غيار سيارات ومعدات, بجهة محافظة السكندرية 

شارع خالد بن الوليد خلف شركه السمنت وادى القمر-اول-شقه-قسم الدخيله

234 - محمد احمد السيد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2153 

ورقم قيد 70942    محل رئيسى  عن تجاره و بيع المنظفات و مستحضرات التجميل )ما عدا الدويه( و التصنيع 

لدى الغير, بجهة محافظة السكندرية 53 ش كمال الدين - العجمى - ابويوسف - قسم

235 - عبدالقادر عبدا محمد على تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2158 

ورقم قيد 70943    محل رئيسى  عن بيع كشرى, بجهة محافظة السكندرية 15 ش عين جالوت - القبارى - 

محل - قسم
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236 - اسماعيل ابراهيم عبدالحميد محمد المام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2163 ورقم قيد 70944    محل رئيسى  عن مكتب مبيدات واسمده زراعيه, بجهة محافظة السكندرية 16 

مساكن الظباط - الثالث - شقه -

237 - احمد على نورالدين عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2167 

ورقم قيد 70945    محل رئيسى  عن بيع المعادن و ركازات المعادن بالجمله, بجهة محافظة السكندرية ش 

الصابرين من ش عقل باشا سيدى بشر قبلى - محل - قسم

238 - احمد محمد عبيد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2170 ورقم قيد 70946    محل رئيسى  عن معرض لبيع جميع انواع الموتوسيكلت و التوك توك و جميع قطع 

الغيار و تجاره السيارات, بجهة محافظة السكندرية اول ش 25 الرئيسى طوسون بجوار مسجد الفرج - محل - 

قسم

239 - محمد حسن محمد عبدالسلم ماضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2172 ورقم قيد 70947    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال, بجهة محافظة السكندرية ش احمد محسن 

تقاطع ش عبدالفتاح الصعيدى - السيوف - برج نصير بلزا - محل -

240 - هانى عبدالمنعم محمدالسيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2180 ورقم قيد 70948    محل رئيسى  عن بيع اثاث, بجهة محافظة السكندرية 20 ش 62 سيدى بشر قبلى 

اتحاد ملك القدس - محل - قسم

241 - شفيق محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2181 

ورقم قيد 70949    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 19 ش السلم - العصافره قبلى - غرفه 

بشقه -

242 - احمد عبدالغفار على العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2182 ورقم قيد 70950    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و اعلف, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الهدايا 

امام سوبر ماركت سماره خلف المساكن الصينيه الهانوفيل - محل - قسم

243 - احمد محمد حسان محمد عنانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2183 ورقم قيد 70951    محل رئيسى  عن توريدات كيماويات )فيما عدا المواد الملتهبه و المشعه( و توكيلت 

تجاريه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش محمد عادل القرش متفرع من ش الدير - برج بورتو كليوباترا - الخامس 

عشر امام السانسير - مكتب - قسم

244 - احمد ابراهيم السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2184 

ورقم قيد 70952    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

المشتل غرب مشروع الكوثر - ابو يوسف - شقه - قسم

245 - محمد جمعه بشير عبدالحميد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2189 ورقم قيد 70953    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس فقط )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 50 ش 17 سكينه الجديده العوايد - شقه - قسم

246 - وليد محمد محمد على الجوهرى ) الجوهرى للتسويق العقارى ( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 20-02-2023 برقم ايداع 2190 ورقم قيد 70954    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى ) ماعدا 

التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة السكندرية 82 ش المتش - الحضره القبليه - برج اركاديا الجزء الخلفى - 

الدور الرضى - محل 6 -
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247 - محمد ممدوح عبدالسلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2191 ورقم قيد 70955    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه )ما عدا اللعاب القتاليه(, بجهة محافظة 

السكندرية ابويوسف ك17 و نصف طريق اسكندريه مطروح - قسم

248 - رومانى نجيب ميخائيل شرابين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2192 ورقم قيد 70956    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة السكندرية ش الترعه بعد المعديه 

التانيه عبدالقادر بحرى - قسم

249 - سامى جمال رياض محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2201 ورقم قيد 70957    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ارض صالح المصرى الدخيله القبليه - الول علوى - شقه

250 - السيد محمد الشاذلى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2203 

ورقم قيد 70958    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية ش الرحمه جوار شركه ليسيكو - 

خورشيد

251 - يوسف محمد يوسف عطيه يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2205 ورقم قيد 70959    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 4 الحاج عيسى كفر عشرى - شقه - قسم

252 - مروه احمد عبدالغفار على العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2209 ورقم قيد 70960    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و اعلف, بجهة محافظة السكندرية ش الهدايا خلف 

مساكن الصينيه - الهانوفيل - محل - قسم

253 - هدير اشرف بكر حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 2210 

ورقم قيد 70961    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 14 ش قره العين - الورديان - شقه

254 - شريف محمد ابوالنصر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2212 ورقم قيد 70962    محل رئيسى  عن مشغل تريكو, بجهة محافظة السكندرية فجر السلم الرض 

الجديده بجوار المسجد ارض بثينه - قسم

255 - ريهان رمزى يونان يوسف سيدهم )صيدليه/ ريهان رمزى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 2219 ورقم قيد 70963    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

النهضه طيبه 1 ملك رمزى يونان بجوار المدرسه العداديه - قسم

256 - رشا حسنى عبدالصادق احمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

2225 ورقم قيد 70964    محل رئيسى  عن حلق )صالون حلقه (, بجهة محافظة السكندرية 12 ش محمد 

صفوت -رشدى -محل -القسم

257 - محمد عبدا محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2247 ورقم قيد 70965    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة السكندرية 41 ش ابوبكر الصدجيق - الهانوفيل - الرضى - 

شقه 1 -

258 - عبدالقادر رمضان انور فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2248 ورقم قيد 70966    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية ش المطار 

الهواريه - غرب الطريق قبلى السكه الحديد - شقه - قسم
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259 - محمد السيد حسين محمود عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2249 ورقم قيد 70967    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و اعمال هندسيه )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش الفتح ارض المفتى القديمه - شقه - 

قسم

260 - فتحى طه ابراهيم طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2250 ورقم 

قيد 70968    محل رئيسى  عن حلوانى, بجهة محافظة السكندرية ش 20 متفرع من ش 16 الملك الرئيسى 

الفلكى - قسم

261 - وليد خميس عبدالمعبود ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2252 ورقم قيد 70970    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 4 ش المعز - ابوقير - الدور الرضى - محل -

262 - معاذ عادل جمعه عطيه عمر)ام ايه جى للمصاعد m a g( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 2259 ورقم قيد 70972    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تركيب و صيانه جميع 

انواع المصاعد الكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية ش البشوات بيانكى البيطاش - الثامن علوى - مكتب - قسم

263 - شيماء عزت عبدا عبدا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2262 

ورقم قيد 70973    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة السكندرية 12 ش المحمدى  - ارض محمد 

خلف - الدريسه - محل-

264 - محمد كمال محمد عجمى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2263 ورقم قيد 70974    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمى و برفانات, بجهة محافظة السكندرية ش 

محمد على فهمى - سموحه - عماره الفيتورى أ - محل )2( - قسم

265 - هدى مصطفى عبدالهادى مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2265 ورقم قيد 70975    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات و توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته 

و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية برج الصابرين طريق اسكندريه مطروح ابو 

يوسف بجوار مسجد الصابرين - الول - شقه - قسم

266 - احمد محمد احمد حسنين خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2269 ورقم قيد 70976    محل رئيسى  عن بيع منظفات وورقيات واكياس وبلستيكات ) ماعدا اعمال الطباعه 

(, بجهة محافظة السكندرية 45 ش 591 امام فرن رمضان الشاكورى - سيدى بشر قبلى - محل

267 - احمد عاطف احمد احمد قنديل )قنديل للستيراد و التصدير( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 2273 ورقم قيد 70977    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ماعدا المجموعه 19 

و الفقره 36 من المجموعه 6( و توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 12 ش البكباشى العيسوى - سيدى بشر - شقه - قسم

268 - محمود محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2274 

ورقم قيد 70978    محل رئيسى  عن محمصه وبيع خردوات, بجهة محافظة السكندرية 10 ش السيوف - محل 

-

269 - السيد محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2276 ورقم 

قيد 70979    محل رئيسى  عن عصير قصب, بجهة محافظة السكندرية 25 برج المهيب تقاطع ش جميله 

بوحريد مع صلح الدين - محل )6(
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270 - على احمد دسوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2278 

ورقم قيد 70980    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية ارض ام شحته فى المسرح الدخيله الجبل - ارضى - شقه - 

قسم

271 - وائل محمد محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2280 

ورقم قيد 70981    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش 606 مع ش 592 سمير 

محمود - سيدى بشر قبلى - قسم

272 - محمود محمد احمد السيد مقلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2281 ورقم قيد 70982    محل رئيسى  عن تجاره مياه غازيه جمله, بجهة محافظة السكندرية ابيس العاشره - 

بجوار القصر

273 - محمود فتحى محمود غريب تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2283 ورقم قيد 70983    محل رئيسى  عن تصنيع لوازم السبوع, بجهة محافظة السكندرية 25 سيدى شحاته - 

قسم

274 - اسماء طارق شعبان مصطفى الجلد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 2287 ورقم قيد 70984    محل رئيسى  عن تشطيب موبيليات, بجهة محافظة السكندرية ش متفرع من 

ش القبطان رضا زكى - الرابعه الناصريه - قسم

275 - على ابراهيم على السيد حلوه تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

2288 ورقم قيد 70985    محل رئيسى  عن خدمه الليموزين )ما عدا محافظتى شمال و جنوب سيناء( و تسويق 

عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى( و توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه 

الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 13 ش مسجد المندره بحرى برج حسام الدين بجوار شيراتون 

المنتزه - محل - قسم

276 - محمود احمد فتحى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2289 

ورقم قيد 70986    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت ساخنه, بجهة محافظة السكندرية 6ش محمود الديب -جليم 

-محل -القسم

277 - الين زكى ابادير فرح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2290 ورقم 

قيد 70987    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 45 ش هدى السلم - سيدى بشر قبلى - 

محل - قسم

278 - رزق على اسماعيل المشتولى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2300 ورقم قيد 70989    محل رئيسى  عن محل طيور )بيع و ذبح(, بجهة محافظة السكندرية 92 ش جلل 

حماد من خالد بن الوليد - سيدى بشر بحرى - محل - قسم

279 - عبدالعزيز محسن عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2307 ورقم قيد 70990    محل رئيسى  عن بيع واصلح اطارات سيارات, بجهة محافظة السكندرية 196 ش 

المان - القبارى - محل -

280 - خميس حسن السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2310 

ورقم قيد 70991    محل رئيسى  عن معرض ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية امتداد ش 30 من ش 

النبوى المهندس بجوار مسجد الفتح المجيد - المندره قبلى - محل - قسم
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281 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,500.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2312 ورقم قيد 70992    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة السكندرية 70 ش 

الفتح محل يمين - باكوس - قسم

282 - ناصر صلح محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2313 ورقم قيد 70993    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية النهضه طيبه 2 خلف السوق مباشره بجوار منزل 

رزق مصطفى عوض -

283 - ابراهيم يسن محمد ابوالحسن )ابراهيم يسن للتسويق العقارى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 2314 ورقم قيد 70994    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )ما عدا التسويق 

اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 25 ناصيه ش محمد حسنين هيكل مع جمال عبدالناصر - شقه - قسم

284 - هشام احمد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2319 

ورقم قيد 70995    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية محل رقم )14( بمول المنتزه ابراج 

الشيراتون - الرضى - قسم

285 - محمد محمود مبروك مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2326 ورقم قيد 70997    محل رئيسى  عن بيع ادوات وملبس رياضيه, بجهة محافظة السكندرية 8 ش توت 

عنخ امون موازى لسور السكه الحديد قبلى - محل -

286 - اسلم رجب عبدالمنعم محمد ) اسلم لتوريد العلف ( تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 2329 ورقم قيد 70998    محل رئيسى  عن توريد اعلف, بجهة محافظة السكندرية 

نهايه ورشه البلط - الهانوفيل - السادس علوى - شقه

287 - حسينى محمد حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2332 ورقم قيد 70999    محل رئيسى  عن اعمال كهروميكانيكيه ) لف واصلح المولدات والمحركات ولوحات 

الكهرباء واعمال التكيف المركزى (, بجهة محافظة السكندرية 693 ط الجيش - العصافره بحرى - شقه -

288 - محمد محمد حسونه محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2333 ورقم قيد 71000    محل رئيسى  عن عموم التوريدات ورق التصوير وادوات مكتبيه ) ماعدا توريد 

العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه - ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية 

عقار خلف 50 شارع مرتضى - جناكليس - محل

289 - على عبدالسلم رزق سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2339 

ورقم قيد 71001    محل رئيسى  عن محل بيع فراخ, بجهة محافظة السكندرية 23 ش امين خيرت الغندور - 

ميامى - محل - قسم

290 - فوزى عبدالموجود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2346 ورقم قيد 71003    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة السكندرية 464 بلوك 53 ابيس 

الثانيه - محل - قسم

291 - هبه سعيد حسن ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2349 ورقم 

قيد 71004    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية ش السوق جوار شركه البلستيك - 

خورشيد - محل - قسم

292 - صابرين عبدالهادى صالح عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 2352 ورقم قيد 71005    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 34 ش بن حزم - 

الزريطه -
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293 - زكريا رمضان حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2356 ورقم قيد 71006    محل رئيسى  عن تاجير معدات وتوريدات ) فيما عدا توريد العماله والكميوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية منزل ضيف ا مطراوى ش مدرسه ابراهيم خضر - 

قريه الكرنك - النهضه

294 - خالد محمد جابرعلى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2357 

ورقم قيد 71007    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 2 ش سيف الدوله - محل

295 - سمير مجدى ابراهيم اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2360 ورقم قيد 71008    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 23 ش التوحيد من نهايه ش 45 - العصافره قبلى - الول علوى - شقه - قسم

296 - ابانوب ماهر فخرى غطاس ) ايه ام جى a m g ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 2363 ورقم قيد 71009    محل رئيسى  عن نجاره بسيطه, بجهة محافظة السكندرية 

ش 11 خلف مصنع البصل - عزبه الفلكى

297 - اسماعيل عبدا اسماعيل عباد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2365 ورقم قيد 71010    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية ايجل متفرع من الكابلت 

- الول علوى - شقه

298 - سعديه عبدا ابراهيم عوض تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2366 

ورقم قيد 71011    محل رئيسى  عن بيع مواتير رفع مياه للمنازل وبيع اللوازم, بجهة محافظة السكندرية 42 

ش القاهره المتفرع من ش مصطفى كامل - سيدى بشر قبلى - محل -

299 - جابر عبد المنعم منازع عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

2367 ورقم قيد 71012    محل رئيسى  عن بيع وتصنيع اعلف لدى الغير, بجهة محافظة السكندرية شارع 

السفن اب امام مسجد سماحه السلم-شقه-قسم العامريه

300 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,500.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2410 ورقم قيد 70992    محل فرعى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 70 شارع الفتح - محل شمال 

المدخل - باكوس - قسم

301 - اشرف علم الدين المام محمد نوح )صيدليه اشرف نوح( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 2377 ورقم قيد 71015    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 3 

ش المطرى متفرع من ش محطه ترام شدس - قسم

302 - محمود خميس محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2387 ورقم قيد 71016    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة السكندرية ش على بن ابى طالب 

حوض الجنينه - عزبه القلعه - محل - قسم

303 - حسام السيد عبداللطيف عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2391 ورقم قيد 71017    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية المراغى الجديده ش 

بلل بن رباح - خورشيد -

304 - احمد فتحى على عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2392 ورقم قيد 71018    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية المراغى الجديده خلف 

مكتب البريد - شقه - قسم
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305 - حسام الدين عبدا محمود جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2397 ورقم قيد 71019    محل رئيسى  عن بيع بسكوتات و حلويات, بجهة محافظة السكندرية ش الناصر 

محمد - بلوك )5( - قسم

306 - محمد محمود احمد السيد على تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2400 ورقم قيد 71020    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ش مكه من الخلفاء الراشدين 

الهانوفيل - محل - قسم

307 - حسام جابر ابراهيم فتحى احمد   حسام للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 2401 ورقم قيد 71021    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 315 ش جمال 

عبدالناصر - العصافره بحرى -

308 - ابراهيم جمعه محمد موسى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2402 ورقم قيد 71022    محل رئيسى  عن بيع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

ش عبيد الطلخاوى برج المراء بجوار مول عجمى ستار - البوابه 8 - شقه - قسم

309 - سمير رجب محمد يوسف المقمر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2403 ورقم قيد 71023    محل رئيسى  عن بيع المنتجات الغذائيه و اللبان, بجهة محافظة السكندرية ش 6 

اكتوبر من ش جمال عبد الناصر - محل - عقار رقم )51( - قسم

310 - صلح جمال بخيت حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2404 

ورقم قيد 71024    محل رئيسى  عن بيع فواكه وخضروات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية على ش حسن 

امين 27 ش خصوصى خلف 27 الكائن ش كابوس - سيدى بشر - الرضى - محل )4(

311 - على صبره سليمان فريد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2408 

ورقم قيد 71025    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية بشاير الخير 3 المنطقه الستثماريه 

القبارى -

312 - احمد محمد عاطف عبدالمقصود طه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 2411 ورقم قيد 71026    محل رئيسى  عن اداره وتشغيل نوادى رياضيه, بجهة محافظة السكندرية ش 

القوات المسلحه امام شركه المياه اكتوبر النخيل - شقه

313 - اسمهان جمعه السيد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2412 

ورقم قيد 71027    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية اول ش القسم - اعلى قهوه الباشا - مساكن حسن علم - شقه - 

قسم

314 - مصطفى محمد محمد الفيتورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2416 ورقم قيد 71028    محل رئيسى  عن اتيليه ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش سوريا شقه 4 / 39 الدور الول -

315 - ابراهيم محمد على عماد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2420 

ورقم قيد 71029    محل رئيسى  عن بيع الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 24 ش محمد نبيل حمدى - محل -

316 - منه ا محمد رمضان احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2421 ورقم قيد 71030    محل رئيسى  عن تسويق ملبس دون استخدام النترنت )ما عدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 24 ش المير حليم ناحيه اللهون زيزينيا برج توماس )أ( - وحده اداريه - قسم
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317 - عمرو علءالدين على محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2422 

ورقم قيد 71031    محل رئيسى  عن بيع لوازم خياطين, بجهة محافظة السكندرية 17 ش ابن ظفر الحضره 

القبليه - محل - قسم

318 - احمد السيد احمد صديق    سوبر ماركت احمد صديق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 2423 ورقم قيد 71032    محل رئيسى  عن بقاله جافه ) سوبر ماركت (, بجهة 

محافظة السكندرية 8 تنظيم ش المحاسبه - بولكلى - محل -

319 - محمد ممدوح عيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2424 

ورقم قيد 71033    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 

مسجد الرحمن - طريق الخمسمائه - الدور الرضى - محل رقم )2(

320 - دنيا محمد محمد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2425 ورقم قيد 71034    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش الريس نور وادى 

القمر خلف شركه السمنت

321 - نوال ابراهيم حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2426 ورقم قيد 71035    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية 2 ش الباب الخضر - شقه

322 - عبدالسلم خضر ماضى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2427 

ورقم قيد 71036    محل رئيسى  عن بقاله جافه و علفه و مياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية ش 7 عزبه 

عبدالمنعم رياض - المطار النزهه - محل - قسم

323 - هبه ا محمد عبدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2428 ورقم قيد 71037    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية 9 ش شعراوى - لوران - 

شقه - قسم

324 - هانى شنوده نظير نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

2430 ورقم قيد 71038    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 99 شارع عبد الفتاح 

الشعشاعى-محل-قسم الرمل

325 - كريم فرغلى احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2445 

ورقم قيد 71039    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى ) كافه مايصنع من العجائن ماعدا البسكويت (, بجهة محافظة 

السكندرية 6 اكتوبر من ش ملك حفنى - عصافره بحرى - محل -

326 - احمد عبدالمنعم محمد بدر وزير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2447 ورقم قيد 71040    محل رئيسى  عن بيع مأكولت, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 1 عماره 2 ش 

سعد حاتم - تعاونيات سموحه - قسم

327 - محمد مصطفى محمد محمد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2453 ورقم قيد 71041    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )دون التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة 

السكندرية ش توت عنخ امون - سموحه البرج الخامس - ابراج سيدى جابر - قسم

328 - محمود محمد فتحى محمد همام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2454 ورقم قيد 71042    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة السكندرية 363 ش 

مصطفى كامل بجوار سنترال - ابراج المعتز بال - مصطفى كامل - شقه -
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329 - احمد محمد محمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2455 ورقم قيد 71043    محل رئيسى  عن غسيل وتصليح سيارات, بجهة محافظة السكندرية ش البيطاش 

الجديد بجوار ش الطيار -

330 - محمد فوزى محمد اسماعيل العبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2456 ورقم قيد 71044    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس لحساب الغير )ما عدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 19 ش الشهيد احمد اسماعيل من شارع )14 , 16( الصلح الفلكى - محل - قسم

331 - عيد عبدالحميد محمد رف ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2462 ورقم قيد 71045    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة السكندرية ش الكينج الجديد بجوار 

ش الهبه - قسم

332 - مينا حكيم نظير نصيف جرجس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2463 ورقم قيد 71046    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة السكندرية 64 عزبه السيوف الترام -

333 - محمد المغربى احمد هيبه حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2465 ورقم قيد 71047    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و 

الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية العل الشرقيه - النهضه بجوار المسجد الكبير - قسم

334 - منى جابر احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2466 

ورقم قيد 71048    محل رئيسى  عن بيع الغذيه و المشروبات و التبغ بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 59 

ش امين خيرت الغندور - سيدى بشر بحرى - غرفه فى شقه - قسم

335 - مصطفى امين عبدالحليم محمد سمهود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2469 ورقم قيد 71049    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 1 ش المسجد 

عزبه مرزا -

336 - محمد فوزى ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2472 

ورقم قيد 71050    محل رئيسى  عن توريد و توزيع المستلزمات الطبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها(, بجهة 

محافظة السكندرية 77 ش مدينه فيصل - سيدى بشر قبلى - قسم

337 - نرفانا نادى شكرى زكى تادرس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2478 ورقم قيد 71051    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 10 ش المنصوره - سابا باشا - 

شقه - قسم

338 - اسلم هنداوى محمد هنداوى   ) هنداوى لبيع وشراء السيارات ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2479 ورقم قيد 71052    محل رئيسى  عن بيع وشراء سيارات, بجهة 

محافظة السكندرية ش ياقوت الحموى - محل -

339 - عادل حسن بكر حسن )حسن للبويات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2483 ورقم قيد 71053    محل رئيسى  عن بيع بويات و دهانات سيارات, بجهة محافظة السكندرية 12 

ش الزنبق )برج مارو 3( - قسم

340 - نورهان ماهر عبدالعاطى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2486 ورقم قيد 71054    محل رئيسى  عن تجاره النخاله بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 78 مدينه مبارك - 

عبدالقادر - محل 2 - قسم
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341 - صابر شعبان عبدالصمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2487 ورقم قيد 71055    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة السكندرية 27 ش ادريس - المندره بحرى

342 - بريهان فؤاد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2488 

ورقم قيد 71056    محل رئيسى  عن تصميم الزياء المتصل بالمنسوجات و الملبوسات, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش بدر الدين سابا باشا - الرضى - شقه - قسم

343 - ميشيل عادل سدراك اسحق عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2490 ورقم قيد 71057    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات سيارات و صيانه بطاريات, بجهة محافظة 

السكندرية 119 ش عمرو النجومى - سيدى بشر - محل - قسم

344 - حنان جمعه محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2492 ورقم قيد 71058    محل رئيسى  عن بيع ملبس )عدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش 

السوق البكاتوشى رقم 3-محل -القسم

345 - عمرو صابر محمد احمد على )مكتب صابر على للمقاولت( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 2493 ورقم قيد 71059    محل رئيسى  عن توريدات و مقاولت عموميه )ماعدا 

الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ابيس القريه الثانيه خلف 

مسجد خالد ابن الوليد - محل - قسم

392 - جيهان سعدا عبدالرحمن حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2627 ورقم قيد 71107    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 66 ش 6 نجع العرب الدور الثانى - المتراس - قسم

346 - محمود عبدا منصور حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2494 ورقم قيد 71060    محل رئيسى  عن توريد ملبس )ما عدا الملبس العسكريه( و اداره كافتيريات و 

شواطئ, بجهة محافظة السكندرية ش نادى الجمارك امام قهوه زيزينيا بالزهراء - شقه اول علوى - الهانوفيل - 

قسم

347 - زهزهان محمد رمضان الصياد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2495 ورقم قيد 71061    محل رئيسى  عن بيع الدوات الكتابيه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 1ش الصفا 

عزبه محسن الكبرى -محل -القسم

348 - محمود مظهر محمد حسن كلف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2497 ورقم قيد 71062    محل رئيسى  عن بيع الغذيه بالتجزئه )بقاله جافه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

الشمعدان بالدخيله الجبل امام مسجد ام المؤمنين - قسم

349 - مكتب عبدالرحمن للمقاولت العموميه -عبدالرحمن عيد عبدالفتاح ابويوسف تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2498 ورقم قيد 71063    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت 

عموميه, بجهة محافظة السكندرية شارع الفردى -الهانوفيل -محل -القسم

350 - السيده عبدالحميد احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

2499 ورقم قيد 71064    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية 2 ش الحفناوى للدوات 

الصحيه - ش مسجد السلم متفرع من عبدالقادر

351 - رضا مكرم غالى برهوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2500 

ورقم قيد 71065    محل رئيسى  عن بيع مشروبات ومأكولت وتبغ, بجهة محافظة السكندرية 32 شارع 

بلهارس-العصافره بحرى-محل-قسم المنتزه
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352 - رشا عبده زيدان عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2501 ورقم 

قيد 71066    محل رئيسى  عن توريدات لوازم مصانع )ما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته(, 

بجهة محافظة السكندرية عزبه التوفيقيه خورشيد بجوار مدرسه شيخ الغزالى - مكتب

353 - شريف سعيد محمود صديق عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 2502 ورقم قيد 71067    محل رئيسى  عن خدمات محمول, بجهة محافظة السكندرية اول شارع متفرع 

من الهانوفيل الرئيسى امام مسجد محمد موسى-محل-قسم الدخيله

354 - زكيه السيدالسيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2519 

ورقم قيد 71068    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 4 

ش ياقوت الحموى - السيوف شماعه

355 - نجوى فهيم جندى فانوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2520 

ورقم قيد 71069    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 49 ش الخشيدى - القبارى - شقه -

356 - صباح متولى حافظ سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2522 ورقم قيد 71070    محل رئيسى  عن مركز خدمه الكترونيات )فيما عدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

الكاميرات اللسلكيه(, بجهة محافظة السكندرية ش 24 من  ش 10 السوق من ش 16 - الصلح الفلكى - شقه 

بالدور الرضى - قسم

357 - بسمه محمود محمد كمال محمود غنيم )مكتب رحلت بسمه محمود( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2524 ورقم قيد 71071    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت 

السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش منصور العوامى امام فيل منصور العوامى خلف المدرسه النموذجيه - 

محل - قسم

358 - كريم حسن محمد شريف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2533 

ورقم قيد 71072    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 6 شارع 6 خلف مصنع البصل الفلكى - الرابع - شقه - قسم

359 - ايمان احمد عمر بدوى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2535 ورقم قيد 71073    محل رئيسى  عن تدريب و استشارات فى مجال الموارد البشريه)فيما عدا المن و 

الحراسه و النترنت و بعد الحصول على التراخيص اللزمه(بموافقه امنيه رقم 8171/9276 بتاريخ 

2022/12/11, بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 37 الدور السادس عقار برج المناهيرى ش 30 من ش 45 - 

عصافره قبلي - قسم

360 - امانى كمال بطرس عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2542 

ورقم قيد 71074    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 8 شارع محمد حسين خلف مسجد التائبين - المندره قبلى - 

الدور الرضى - غرفه من شقه - قسم

361 - معتز شحاته محمود رمضان صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2543 ورقم قيد 71075    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة السكندرية 35 ش مصطفى 

كامل مع ش لفيزون -
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362 - اشرف عبدالحميد ابراهيم مرسى )مرسى للتوريدات العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2546 ورقم قيد 71076    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله 

و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية قريه العزه - المدخل الرئيسى 

للقريه - امام ماكينه الطحين - محل - قسم

363 - محمد فتحى زكى طايع احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2547 ورقم قيد 71077    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و تسويق عقارى )دون التسويق اللكترونى(, بجهة 

محافظة السكندرية ك 21 ش الترعه كومبوند سيانو سيتى عماره فيول A شقه 202- قسم

364 - سعيد احمد عبدربه الطحان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2550 ورقم قيد 71078    محل رئيسى  عن تاجير معدات و توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش طرابلس من قصر القويرى الهانوفيل شقه - دور 

ثالث علوى -

365 - فرج باهى محمد النحاس )فرج للدوات الكهربائيه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2553 ورقم قيد 71079    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه و حدايد و اسمنت, 

بجهة محافظة السكندرية 62 من ش السادات متفرع من ش الزهور - الحضره الجديده - قسم

366 - رنا علء الدين جمال سليمان غنيم )رنا غنيم ديزاينز rana ghoneim designs ( تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2556 ورقم قيد 71080    محل رئيسى  عن تصميمات 

ديكور, بجهة محافظة السكندرية 19 شارع ابراهيم العطار-زيزينيا-قسم الرمل

367 - رضا محمد حسن المصرى)المصرى للمقاولت والتوريدات العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2560 ورقم قيد 71081    محل رئيسى  عن مقاولت 

وتوريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية 

شارع صلح الدين-ابيس العاشره-غرفه بشقه-قسم محرم بك

368 - محمد احمد عبد المعز حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

2561 ورقم قيد 71082    محل رئيسى  عن البر وخيوط الحياكه, بجهة محافظة السكندرية 12 شارع سفيان 

الثورى من خليل حماده-قسم المنتزه

369 - احمد محمد احمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2565 ورقم قيد 71083    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بارده و ساخنه, بجهة محافظة السكندرية 1 ابراج 

المستقبل ش ابن سلمه و شهرته البلستيك محل رقم 9/7/6/1 - قسم

370 - ابراهيم خالد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2566 ورقم قيد 71084    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة السكندرية ش عمر بن الخطاب من ش 30 سيدى بشر قبلى - مكتب -

371 - عزت زكريا محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2571 

ورقم قيد 71085    محل رئيسى  عن مخبز و حلوانى, بجهة محافظة السكندرية المحل الول ناصيه ش العلم 

متفرع من ش الفنار - جنوتى - حجر النواتيه - قسم

372 - محمد جمال ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2572 ورقم قيد 71086    محل رئيسى  عن تحضير و تقديم و تجهيز الماكولت و المشروبات الساخنه و 

البارده, بجهة محافظة السكندرية 5 تنظيم ش عبدالحميد بدوى مع ش بهجت باشا - محل - قسم
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373 - محمد السيد على محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2589 ورقم قيد 71087    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة السكندرية ش جناكليس خلف كنيسه 

الروام - محل - قسم

374 - حافظ محمد رمضان محمد محمدابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2592 ورقم قيد 71088    محل رئيسى  عن بيع خضروات و فاكهه بالتجزئه و مواد غذائيه, بجهة محافظة 

السكندرية عدد 3 محلت ش السلم الهانوفيل بجوار مسجد السلف الصالح - قسم

375 - محمود فتحى السيد حسونه ) ورشه حسونه ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 2594 ورقم قيد 71089    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية 2 ش صلح 

الدين السيوف مع تقاطع ش سيكلم بجوار مسجد سعد بن معاذ -

376 - على على عبدالحى ابراهيم الغبارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2598 ورقم قيد 71091    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 38 ش القادسيه السيوف - 

مكتب

377 - حنان كامل زكى سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2599 ورقم 

قيد 71092    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ش بنزينه السلم ابويوسف بحرى - ك 9 و 

نص - قسم

378 - منه ا ممدوح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2605 ورقم قيد 71093    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش عبدالعزيز عجميه - رشدى -

379 - حنان محمد فهمى محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2606 ورقم قيد 71094    محل رئيسى  عن اداره و تشغيل كافتيريات, بجهة محافظة السكندرية 32 ش نصر 

الدوله - القبارى - قسم

380 - محمد محمد عبدالعظيم فهمى دحروج تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2607 ورقم قيد 71095    محل رئيسى  عن تشطيبات و ديكورات, بجهة محافظة السكندرية المراغى ش 

وادى الملوك - قسم

381 - دنيا حسن على ضيف ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2609 ورقم قيد 71096    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 1 ش بجوار برج الطباء بشارع مسجد اولياء 

الرحمن بشارع 30 - العصافره قبلى -

382 - كمال يسرى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2610 

ورقم قيد 71097    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 3 

ش الخلفاء الراشدين - عزبه القلعه - العوايد - الرضى - شقه - قسم

383 - جوزيف نعيم فتحى مسعود جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2611 ورقم قيد 71098    محل رئيسى  عن تقديم المشروبات, بجهة محافظة السكندرية ش رشاد شفيق 

مع الفنان محمد عثمان السيوف - محل بالدور الرضى - قسم

384 - رمضان ذكى سعد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2612 

ورقم قيد 71099    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية سند )1( النهضه امام مسجد 

الهدايه -شقه
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385 - محمد عبدالهادى قنديل يوسف برغوث تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 2613 ورقم قيد 71100    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 30 ش 9 سكينه القديمه 

العوايد - قسم

386 - هانى عبدالبديع السيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2616 ورقم قيد 71101    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته ( وتاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة السكندرية 17 ش طمان كوم الشقافه - شقه -

387 - معتمد احمد عبدالكريم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2617 ورقم قيد 71102    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 

37 ش العنبرى - باكوس - محل

388 - محمد سعد قبيصى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2620 

ورقم قيد 71103    محل رئيسى  عن كافيه لتقديم المشروبات, بجهة محافظة السكندرية 3 تنظيم ش 239 برج 

جوهره المندره - المندره بحرى - محل -

389 - اسماء ممدوح محمد البيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2622 ورقم قيد 71104    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش ابراج السلم متفرع من ش بطل السلم برج 

السلم 3 - شقه -

390 - احمد نبيل مصطفى موسى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2623 ورقم قيد 71105    محل رئيسى  عن تأجير سيارات, بجهة محافظة السكندرية 8 ش ابن البطريق - 

امبروزو - مكتب - قسم

391 - حسن على حسنين على محمود ) موبيليات على ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 2626 ورقم قيد 71106    محل رئيسى  عن بيع موبيليا, بجهة محافظة السكندرية 2 

ش زوق بجوار مسجد التوحيد - محل -

393 - احمد السيد مرسى مقبل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2629 

ورقم قيد 71108    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات و ما عدا جميع اعمال الطباعه(, بجهة 

محافظة السكندرية الهانوفيل خلف الملهى القديمه امام سنتر فاروس اول ش بعد ابوهنديه - قسم

394 - داليا على عبدالعزيز السيد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

2630 ورقم قيد 71109    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 33 ش السماك من جمعه مفتاح ابو يوسف - محل 

- قسم

395 - امين عبدا امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2632 

ورقم قيد 71110    محل رئيسى  عن مقاولت نقل )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى( و خدمات بتروليه )ما عدا اعمال الحفر و التنقيب(, بجهة محافظة السكندرية حاره اسعد 

من ش البعاديه شقه 502 - قسم

396 - خير ا نجيب يعقوب قاسم)خير ا جمله لتجاره المواد الغذائيه( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 28-02-2023 برقم ايداع 2633 ورقم قيد 71111    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه جمله, بجهة 

محافظة السكندرية 1 شارع 16 جزء3-ابيس القريه العاشره-قسم محرم بك
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فروع الفراد

1 - ساره محمد عبدالحميد فتح ا عبدالعال  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   1471 ورقم قيد   70673  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / ش عمر بن الخطاب بشارع محمصه ام النور 

الدرايسه قبلى الهانوفيل - محل - قسم

2 - اسماء ابودومه اسماعيل محمد  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1540 ورقم قيد   28937  محل فرعى  

عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من هيئه تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (  بجهة 

محافظة السكندرية برج )أ(مشروع فلوريدا كومباوند تقاطع ش 30 مع ش النبوى المهندس المندره قبلى -المنتزه

3 - حسن محمد يوسف شتيوى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   1498 ورقم قيد   52926  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت)ما عدا الرحلت السياحيه(  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / مكتب رحلت - و راس 

ماله/ 22000 اثنان و عشرون الف جنيه  - و عنوانه / شارع السوق البكاتوشى بجوار حضانه - المنتزه

4 - ايمن نصرالدين حسين مصطفى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1598 ورقم قيد   8925  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت نقل  بجهة محافظة السكندرية ك31 الكافورى شارع مزرعه الشربينى ش الطريق الصحراوى -

كينج مريوط -العامريه

5 - ايمن نصرالدين حسين مصطفى  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   1594 ورقم قيد   8925  محل فرعى  

عن مكتب مقاولت نقل  بجهة محافظة السكندرية 20 شارع النصر -الدور الثالث -القسم

6 - عبدا قاسم محمد على يونس  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   1837 ورقم قيد   68849  محل فرعى  

عن خدمات موبايل  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / ثالث محل من شارع الشامى - 

الهانوفيل

7 - محمد شوقى نورالدين احمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   1905 ورقم قيد   69411  محل فرعى  

عن بيع ورق ومركز اتصالت  بجهة محافظة السكندرية وادى القمر خلف شركه السمنت عماره الوادى امام الفرن -

محل -القسم الدخيله ونشاطه /بيع ورق ومركز اتصالت وراس ماله /2000 )الفان جنيه فقط لغير (

8 - محمد احمد محمد احمد سعد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   1927 ورقم قيد   62632  محل فرعى  

عن  مصنع بلستيك  بجهة محافظة السكندرية ك 23 بحرى الطريق الصحراوى مرغم بحرى ش الصفا - قسم

9 - محمد السيد محمود محمد السنباوى  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   2015 ورقم قيد   64866  محل 

فرعى  عن توريدات لحوم  بجهة محافظة السكندرية 53 شارع عزيز فهمى-زنانيرى-قسم سيدى جابر

10 - احمد فتحى عبده على وهبه  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2129 ورقم قيد   50140  محل فرعى  

عن تم تعديل النشاط الى / مكتب مقاولت واعمال متكامله وانشاء الطرق والكبارى  بجهة محافظة السكندرية عماره 

قمرايه رشدى -اعلى فندق سان جيوفانى -قسم الرمل

11 - محمد جمال قاسم عبدالعال  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2115 ورقم قيد   53295  محل فرعى  

عن تقديم مشروبات ساخنه وبارده و بيع وتقديم الجاتوهات و بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 9824 / 8697 بتاريخ 2 / 1 / 2023  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح 

فرع بعنوان / محل بالدور الرضى عقار رقم 14 ش مدحت سيف اليزل - كليوباترا -

12 - ايمان جمال عبدالستار الجمسى  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2086 ورقم قيد   59416  محل 

فرعى  عن تجارة خيوط  بجهة محافظة السكندرية محل رقم 14 بالعقار رقم 24 ش المير حليم - ناصيه ش اللهوت 

- قسم

13 - اسلم عادل محمد سعدالدين  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   2134 ورقم قيد   62454  محل فرعى  

عن لعب اطفال  بجهة محافظة السكندرية 185تنظيم طريق الحريه -محل بالدور الرضى من باب واحد وملحق من 

باب واحد وملحق بدور الميزانين -رقم صفيحه 650-جناكليس

14 - )هديه استور لمستلزمات تدخين الكترونى(محمود احمد محمد هديه  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   

2132 ورقم قيد   63309  محل فرعى  عن مستلزمات تدخين الكترونى  بجهة محافظة السكندرية شارع 16 مع 

شارع 25 شاطى النخيل-جمعيه 6 أكتوبر-قسم الدخيله
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15 - احمد عمرو يوسف عبدالحميد زكى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2218 ورقم قيد   15863  محل 

فرعى  عن تم تعديل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه السادسه 

( وصناعات البلستيك  بجهة محافظة السكندرية 61- 62 عنبر رقم 4 المجمع الصناعى -القسم العامريه

16 - احمد عمرو يوسف عبدالحميد زكى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   2222 ورقم قيد   15863  محل 

فرعى  عن تم تعديل النشاط الى / عموم الستيراد والتصدير) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه السادسه 

( وصناعات البلستيك  بجهة محافظة السكندرية 202- 194 عنبر رقم 13 المجمع الصناعى -القسم العامريه

17 - وليد احمد حامد محمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2328 ورقم قيد   41945  محل فرعى  عن 

مكتبه )دون تصوير المستندات و ما عدا اعمال الطباعه(  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 4 برج السماح 2 شهر 

العسل الرئيسى بجوار موقف التوبيس - البيطاش - العجمى - محل - قسم

18 - وليد احمد حامد محمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2331 ورقم قيد   41945  محل فرعى  عن 

مكتبه )دون تصوير المستندات و ما عدا اعمال الطباعه(  بجهة محافظة السكندرية 43 شارع فيكتور عمانويل سموحه 

- محل رقم 8 - قسم

19 - وليد احمد حامد محمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   2335 ورقم قيد   41945  محل فرعى  عن 

مكتبه )دون تصوير المستندات و ما عدا اعمال الطباعه(  بجهة محافظة السكندرية 16 مدينه اسيد بجوار جرين بلزا 

محل رقم 14 سموحه - قسم

20 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   2410 ورقم قيد   70992  محل فرعى  

عن خردوات  بجهة محافظة السكندرية 70 شارع الفتح - محل شمال المدخل - باكوس - قسم

21 - اجلل عبدالفتاح سعيد خليفه)اجلل بيوتى لبيع مستحضرات التجميل(  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   

2563 ورقم قيد   70086  محل فرعى  عن بيع مستحضرات تجميل )ماعدا الدويه(  بجهة محافظة السكندرية 3 

شارع عثمان محرم-برج يثرب-قسم الرمل

22 - خالد صبري السيد سالم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2595 ورقم قيد   71090  محل فرعى  عن 

ادارة مطعم سياحي  بجهة محافظة السكندرية الجانب الشرقي لنادي شاطيء مصطفي كامل لضباط القوات المسلحة 

بمنطقة مصطفي كامل - سيدي جابر

23 - خالد صبري السيد سالم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   2595 ورقم قيد   71090  محل فرعى  عن 

ادارة مطعم سياحي  بجهة محافظة البحيرة قرية- الجديده بملك/ محمد عبدالسلم جابر محمد موسى
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قيود الشركات

1 - هشام على موسى دره وشريكته للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1424 ورقم قيد  70712    مركز عام  عن )1(المقاولت العامه واعمال الصيانه 

والترميم )2(النتاج الحيوانى والزراعى واعمال الزراعه)3(اداره المطاعم والكافيتريات  بجهة محافظة 

السكندرية 549 طريق الحريه-برج سرايا جليم-الدور 12-قسم الرمل أول

2 - هدير مصطفى موسى على وشركاها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    1513 ورقم قيد  70736    مركز عام  عن بيع مصوغات)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

مصلحه الدمغه والموازين والمصوغات(  بجهة محافظة السكندرية شارع مسجد التوبه متفرع من شارع منشيه 

الزهراء من شارع احمد ابو سليمان اخر منزل يميننا-قسم الرمل

3 - محمد فتحى محمد وشركاه شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1532 ورقم قيد  70743    مركز عام  عن القيام بأعمال المقاولت والتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة السكندرية الوحده 503 الدور الرابع بعد الميزانين 

عقار 45 شارع محمد شفيق غبر-الشاطبى المعروف بشارع كوبرى الجامعه-عماره قمرايه الشاطبى-الدور 

الخامس-قسم باب شرق

4 - شركه أل قاسم لتعبئه وتصنيع الحاصلت الزراعيه)محمود عباس عبد السلم قاسم وشريكته( شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1541 ورقم قيد  70746    مركز عام  عن 

تعبئه وتصنيع الحاصلت الزراعيه  بجهة محافظة السكندرية كرمله شارع البوسته مدخل حوض 10 خلف قسم 

ثالث المنتزه-قسم المنتزه

5 - شركه ربيع عز الدين محمد عيد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    1603 ورقم قيد  70760    مركز عام  عن اجهزه التكييف  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع 

سليمان نجيب-بولكلى-قسم اول الرمل

6 - شريف الفار وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1615 

ورقم قيد  70768    مركز عام  عن تبخير وتطهير ومكافحه الفات والتعامل مع الجهات الملزمه بالخصم 

والضافه  بجهة محافظة السكندرية 43 شارع قبو الملح-ام زغيو-قسم الدخيله

7 - وائل احمد فتح ا سويلم وشريكه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1668 ورقم قيد  70786    مركز عام  عن تصنيع وتغليف حلويات)دون اعمال الطباعه(  بجهة محافظة 

السكندرية 57 شارع البقلى عزبه سعد-قسم سيدى جابر

8 - الشركه المصريه الستراليه للتجاره- محمد محمود محمد حسنين وشريكه احمد محمود محمد حسنين شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1733 ورقم قيد  70807    مركز عام  

عن بيع وتجاره الدقيق الفاخر)بعد الحصول على التراخيص اللزمه(  بجهة محافظة السكندرية 5 شارع 

المحاسبه-بولكلى-قسم سيدى جابر

9 - احمد سليم بحر وشريكه شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1747 

ورقم قيد  70812    مركز عام  عن مكتب تخليص جمركى ونقل)بعدل الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 4 بالدور الثالث علوى بالعقار رقم 10 الكائن بشارع قبو 

الملح-قسم الجمرك

10 - احمد محمد احمد ابراهيم الحداد وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1790 ورقم قيد  70828    مركز عام  عن تجاره الحديد والصاج وتشغيل المعادن  بجهة محافظة 

السكندرية 25 شارع عزيز أنطوان-السيوف شماعه-الرمل ثان
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11 - شركه بلل سعيد و شريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

1802 ورقم قيد  70831    مركز عام  عن توزيع و توريد و نقل جميع انواع المواد الغذائيه و توريد و توزيع 

جميع انواع لعب الطفال )ماعدا البليستيشن( )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(  بجهة محافظة السكندرية شارع سليم متفرع من طريق الطابيه - خط رشيد - ثان 

المنتزه - قسم

12 - شركه راشد وعامر وشريكتهم للمقاولت شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    1967 ورقم قيد  70891    مركز عام  عن المقاولت العامه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 

201 الكائنه بالعقار رقم 51 بشارع محمد بهاء الدين الغتورى-قسم سيدى جابر

13 - سمير على محمود عبد الدايم وشركاه شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    1968 ورقم قيد  70892    مركز عام  عن المقاولت العامه والساسات الميكانيكيه  بجهة محافظة 

السكندرية بالعنوان/53 شارع فيكتور عمانويل امام باب مول زهران-سموحه-قسم سيدى جابر

14 - شركه حسن محمد كامل لتجاره الكاوتش و البطاريات و شركاه شركة  رأس مالها 24,000.000 قيدت 

فى   21-02-2023 برقم ايداع    2251 ورقم قيد  70969    مركز عام  عن تجاره الكاوتش و بطاريات 

السيارات  بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 6 بالعقار 169 طريق الحريه - البراهيميه - قسم

15 - محمود بكرى محمد حسن وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    2340 ورقم قيد  71002    مركز عام  عن خدمات نقل بسيارات الغير وتاجير المعدات  بجهة محافظة 

السكندرية 2 ش السكه الجديده المنشيه الدور الثالث علوى

16 - احمد محمد عبد العزيز حسن وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    2370 ورقم قيد  71013    مركز عام  عن التوريدات)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته(وخدمات النقل بسيارت الغير)بعدل الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية 7 شارع حسين سليمان-السيوف بحرى-اول المنتزه

17 - السيد احمد بخيت احمد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    2374 ورقم قيد  71014    مركز عام  عن التوريدات)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته(وخدمات النقل بسيارت الغير)بعدل الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل 

الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية 693 طريق الجيش العصافره بحرى-ثان المنتزه

18 - محمد محمود محمد عوض وشريكه شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    2634 ورقم قيد  71112    مركز عام  عن صاله العاب رياضيه)جيم(  بجهة محافظة السكندرية كائن 

بالعقار رقم 10 بشارع منير السيد الفار-قسم سيدى جابر
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فروع الشركات

1 - مايكل بشير وشريكته   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2231 ورقم قيد   67829   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع زيوت المحركات والبطاريات وتأجير سيارات  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 9 مصطفى 

كامل-ميامى-المنتزه اول

2 - )مى-شو جروب()mi -cho group (   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2231 ورقم قيد   

67829   فرعى  عن تجاره وتوزيع زيوت المحركات والبطاريات وتأجير سيارات  بجهة محافظة السكندرية 

عقار رقم 9 مصطفى كامل-ميامى-المنتزه اول

3 - كونتكت للتمويل ش م م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2256 ورقم قيد   70971   فرعى  عن 

التمويل الستهلكى  بجهة محافظة السكندرية 125 ش البيطاش العجمى - الدخيله - السكندريه

4 - كونتكت للتمويل ش م م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2256 ورقم قيد   70971   فرعى  عن 

التمويل الستهلكى  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع شامبليون- التحرير
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 محو - شطب

1 - محمد مرسى عطيه ا ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3792 قيد فى 01-04-2012 برقم ايداع  845 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

2 - محمد طارق عبدالعاطى ابوالعل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   30621 قيد فى 22-01-2017 برقم 

ايداع  588 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

3 - عبدالحميد انور محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   33570 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع  5358 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

4 - عاطف هاشم كامل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52788 قيد فى 04-11-2019 برقم ايداع  11120 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

5 - عماد محمد ابراهيم حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم   53293 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  12073 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

6 - فتحيه احمد رمضان مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67517 قيد فى 20-07-2022 برقم ايداع  8397 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

7 - احمد عاطف عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   35857 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع  

9238 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

8 - صفيه نوح عبدربه نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   36728 قيد فى 28-11-2017 برقم ايداع  10690 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

9 - سليمان وليم سليمان بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   64911 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  865 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

10 - محمد على عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   65815 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  3052 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

11 - احمد محمد محمد مصطفى رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   67010 قيد فى 08-06-2022 برقم ايداع  

6950 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

12 - محمد على احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   68196 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع  10324 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

13 - حمديه على سليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   69512 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  13968 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

14 - نبيل برسوم زكريا ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   10852 قيد فى 24-10-2013 برقم ايداع  4785 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

15 - الفت عبدالمجيد عبدالعزيز البلشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   23679 قيد فى 27-12-2015 برقم ايداع  

7620 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

16 - عمر صلح السيد ابوالرجال  تاجر فرد سبق قيده برقم   44798 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع  

11860 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

17 - هاله احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   58716 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع  10244 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

18 - محمد ربيع احمد محمد حميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59852 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  1802 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

19 - احمد محمد لطفى عباده هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   63624 قيد فى 28-10-2021 برقم ايداع  

10573 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

20 - محمد يوسف يوسف سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24 قيد فى 22-07-2010 برقم ايداع  24 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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21 - خالد محمد جاد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28113 قيد فى 11-08-2016 برقم ايداع  6149 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

22 - عاصم احمد محمد ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   36275 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع  

9918 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

23 - منال عبدالمحسن عبداللطيف عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم   39854 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  

3708 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

24 - محمد رمضان حميده كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   46519 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع  14720 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

25 - احمد زكريا احمد شعبان ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60496 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

3444 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

26 - اميره الصافي عبد المطلب مصطفي طايل )اميره للرحلت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   63455 قيد فى 

18-10-2021 برقم ايداع  10186 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

27 - عمرو يحيى عبدالعظيم على دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   68068 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع  

9981 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

28 - ابراهيم عبد ا شاهين محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10095 قيد فى 26-08-2013 برقم ايداع  

3788 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

29 - خالد السيد عبدالغنى ناجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22909 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع  6534 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

30 - انجه رزق محمد رزق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33090 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع  

4533 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

31 - هانى ابراهيم تهامى محمد ابو زيد )تهامى للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   33851 قيد فى 

18-07-2017 برقم ايداع  5801 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجاره

32 - سعاد على على عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38275 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  1186 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

33 - جمال صبحى صابر فكرون  تاجر فرد سبق قيده برقم   54440 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  912 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

34 - محمد رفاعى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   61802 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  6325 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

35 - زياد حسن محمد عجمى عجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64844 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  

245 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

36 - عاطف ابراهيم جمعه على طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   12789 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع  

10471 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

37 - مبروك يوسف قطب عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14892 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع  3475 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

38 - احمد خميس مهنى جبريل  تاجر فرد سبق قيده برقم   17386 قيد فى 13-11-2014 برقم ايداع  7469 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

39 - تم تعديل السم التجارى الى  محمد محمود عبدالنبى سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   19496 قيد فى 

25-03-2015 برقم ايداع  1715 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره
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40 - رضا ابراهيم عبدالمطلب فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33902 قيد فى 20-07-2017 برقم ايداع  

5887 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

41 - مصطفى محمود احمد ابوالوفا )المصطفى للمقاولت العامه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   55048 قيد فى 

26-02-2020 برقم ايداع  2219 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

42 - شيرين فوزى عبدالحميد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   55599 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  

3414 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

43 - ايه احمد السيد عبد العاطي الجليني  تاجر فرد سبق قيده برقم   63241 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

9654 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

44 - عبد السلم عبد المنعم محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   7759 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع  945 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

45 - احمد سعيد محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9447 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع  3020 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

46 - وائل احمد خميس عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   24117 قيد فى 20-01-2016 برقم ايداع  455 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

47 - صبرى ابراهيم عبدالرحمن ابونازل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33834 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع  

5770 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

48 - احمد مصطفى منصور محمد الماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35982 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع  

9431 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

49 - نهله محمد رمضان رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   55504 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع  3230 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

50 - احمد عبدالعظيم محمد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم   65166 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع  1157 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

51 - خالد محمد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10417 قيد فى 18-09-2013 برقم ايداع  4177 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

52 - اسلم محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12624 قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع  831 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

53 - محمد على محمد مرسال-مرسال لبيع المصنوعات الجلديه  تاجر فرد سبق قيده برقم   34713 قيد فى 

28-08-2017 برقم ايداع  7385 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجاره

54 - محمد رمضان قرنى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   47252 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع  649 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

55 - محمد صبحى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6390 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع  1075 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو للغاء الرئيسى الخر

56 - محمد صبحى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6390 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع  3894 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

57 - شيماء السيد حسين على الفندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   44393 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع  

11097 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

58 - جرجس وسيلى مسعد بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   56903 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع  6216 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

59 - جمال نجيب فرج ابادير  تاجر فرد سبق قيده برقم   58472 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  9672 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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60 - هنيات عطية العيسوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   2488 قيد فى 05-10-2011 برقم ايداع  

1826 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

61 - عزمى عدلى غبر بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   14056 قيد فى 29-04-2014 برقم ايداع  2501 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

62 - مؤمن محمد محمد نجيب مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   49340 قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع  

4516 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

63 - محمد سامى ابراهيم رجب ) مكتب رحلت محمد سامى (  تاجر فرد سبق قيده برقم   55702 قيد فى 

07-06-2020 برقم ايداع  3635 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

64 - ايمن السعيد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   58206 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

9081 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

65 - عمرو سعيد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60485 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  3425 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

66 - حسن عبدالحليم حسن عبدالحليم المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65089 قيد فى 23-01-2022 برقم 

ايداع  920 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

67 - مصطفى محمود عبد الفتاح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   484 قيد فى 20-12-2020 برقم ايداع  

10489 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

68 - حسين احمد حسن درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   8513 قيد فى 15-04-2013 برقم ايداع  1820 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

69 - نوره يوسف على عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12498 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع  676 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

70 - محمد محمد صديق محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم   19700 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  2009 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

71 - اسامه حسين عبدا شكر)اسامه للبيتزا و الفطائر(  تاجر فرد سبق قيده برقم   19938 قيد فى 

22-04-2015 برقم ايداع  2346 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب 

ترك التجاره

72 - عبد اللطيف عطيه عبد اللطيف اليمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   20846 قيد فى 16-06-2015 برقم 

ايداع  3663 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

73 - محمد على محمد مصطفى الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50233 قيد فى 10-06-2019 برقم ايداع  

6067 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

74 - ابراهيم محمد ابراهيم رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   60990 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع  4526 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

75 - ابراهيم زكى عبدالقوى عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68994 قيد فى 23-10-2022 برقم ايداع  

12638 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

76 - سعيد عبد العزيز محمد حسن - عبد العزيز لعموم التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   41288 قيد فى 

16-05-2018 برقم ايداع  5948 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

77 - تم تعديل السم التجارى الى / عمرو علء الدين محمود عمر رضوان )رضوان للدواجن(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   46322 قيد فى 05-12-2018 برقم ايداع  14362 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب 

السجل شطب بامر محو لترك التجاره

78 - لطفى محمود عبدالحميد حلوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25277 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع  

2108 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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79 - يوسف رمضان محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   27290 قيد فى 26-06-2016 برقم ايداع  

5031 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

80 - النجار للتصدير - هيثم سمير احمد محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   39984 قيد فى 2018-04-01 

برقم ايداع  3903 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

81 - عادل محمود سعد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   49059 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع  

4006 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

82 - جيهان محمد سعد مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   49897 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  283 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

83 - مها نصحى باسيلى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   59502 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  932 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

84 - صابر السيد السعيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   67149 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  7342 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

85 - ايمان فاروق محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   69628 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع  

14354 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

86 - محمود رجب رمضان مرسى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   1638 قيد فى 29-05-2011 برقم ايداع  

857 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

87 - حسام محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   9046 قيد فى 21-05-2013 برقم ايداع  2441 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

88 - اسماء محمود محمد محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9629 قيد فى 02-07-2013 برقم ايداع  

3240 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب باامر محو لترك التجاره

89 - احمد عمرو يوسف عبد الحميد زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15863 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

8158 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل غلق الفرع

90 - سهى عثمان عبدا الشيخ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   23448 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  

12010 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

91 - سهى عثمان عبدا الشيخ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   23448 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع  

7281 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

92 - احمد ابراهيم سعدا مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23821 قيد فى 04-01-2016 برقم ايداع  34 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

93 - نبيل ابراهيم رجب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25644 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع  2645 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

94 - فرج محمد عبدالقادر مخيون  تاجر فرد سبق قيده برقم   29121 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع  7730 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

95 - محمود عبدا حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   42027 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع  7061 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

96 - الء صلح الدين محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   42094 قيد فى 14-06-2018 برقم ايداع  

7161 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

97 - محمد فرغلى على سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44301 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع  10936 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

98 - طارق ابوالعل محمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم   59044 قيد فى 29-12-2020 برقم ايداع  

10922 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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99 - تم تعديل السم التجارى الى / خالد محمد محمود على قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   61350 قيد فى 

07-06-2021 برقم ايداع  5350 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

100 - محمد عبد الفتاح حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   7526 قيد فى 13-02-2013 برقم ايداع  677 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

101 - محمد عادل درويش مصطفى يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   32150 قيد فى 09-04-2017 برقم 

ايداع  3004 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

102 - منى محمود همام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   35265 قيد فى 01-10-2017 برقم ايداع  8300 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

103 - سلسبيل محمد عبدالحميد احمد شاكر - سلسبيل لتصنيع وبيع وتوريد الحذيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

36244 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  9855 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

104 - علء احمد محمد جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   58803 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع  

10417 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

105 - سحر على محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   69131 قيد فى 30-10-2022 برقم ايداع  12998 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

106 - محمد شكرى يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   70550 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع  927 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

107 - طه شعبان محمود محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   49108 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  

4112 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

108 - احمد محمد محمد امين عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51527 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  

8652 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

109 - ايمن نبيل فتحى سلطان- سلطان لتأجير السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   56037 قيد فى 

30-06-2020 برقم ايداع  4377 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

110 - ايمان عبدالرحيم مصطفى على )صيدليه الدكتوره ايمان عبدالرحيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم   59361 

قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع  613 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

111 - احمد حسن على حفنى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   61431 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  

5539 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

112 - احمد حسنى ابوبكر السيد سالم ) حسنى للسماك والماكولت البحريه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

66455 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع  5281 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

113 - ريم عصام الدين عبدالسلم كراره  تاجر فرد سبق قيده برقم   66588 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

5620 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

114 - احمد ابراهيم محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   68542 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع  

11322 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

115 - ايهاب الدين مصطفى انور احمد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21879 قيد فى 03-09-2015 برقم 

ايداع  5124 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

116 - جيهان حمدى مصطفى احمد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28371 قيد فى 17-12-2020 برقم 

ايداع  10447 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر
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117 - جيهان حمدى مصطفى احمد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   28371 قيد فى 29-08-2016 برقم 

ايداع  6542 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

118 - مجدى محمد محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33758 قيد فى 16-07-2017 برقم ايداع  5674 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

119 - امين متولى امين متولى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   62097 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  

6216 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

120 - امين متولى امين متولى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   62097 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  

7003 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

121 - محمد صلح سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   63854 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

11095 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

122 - سمر حطاوى جبر جبر خنصوره  تاجر فرد سبق قيده برقم   66557 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

5541 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

123 - عصام عباس محمود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   1261 قيد فى 22-03-2011 برقم ايداع  415 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

124 - بشر مستور عبد الرازق عبد العزيز ) بشر للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   11490 قيد فى 

08-12-2013 برقم ايداع  5555 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر لترك 

التجاره

125 - هدى عطاا على الجمسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40784 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  5150 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

126 - وليد خميس السيد ابراهيم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   43033 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  

8741 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

127 - سحر سعد عمر سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم   55184 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع  2468 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

128 - وائل محمد عبدالمحسن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   57885 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع  

8405 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

129 - احمد محمد عبدالفتاح محمد القط  تاجر فرد سبق قيده برقم   58470 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع  

9670 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

130 - شنوده عجيب جاد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60144 قيد فى 11-03-2021 برقم ايداع  2569 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

131 - احمد سمير احمد رضوان رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   63899 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

11231 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

132 - هاشم حافظ هاشم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   64118 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  11777 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

133 - حسنين جمعه حسنين جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   65618 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

2488 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

134 - محمد حسين السعيد مرسى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66905 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع  

12357 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

135 - على طه على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67236 قيد فى 22-06-2022 برقم ايداع  7620 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

136 - مشير كامل شحاته مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7703 قيد فى 25-02-2013 برقم ايداع  878 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محولترك التجاره
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137 - تم تعديل السم التجارى الي فاير بيرد ترافيل  Fire Bird Travel -ايمان حمدى عبد الحليم راشد  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   16367 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع  6150 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - 

شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

138 - امير اسماعيل سيد احمد اسماعيل احمد شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   47141 قيد فى 

14-01-2019 برقم ايداع  450 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

139 - احمد امين عبدا لطفى رحومه  تاجر فرد سبق قيده برقم   56487 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

5374 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحو لترك التجاره

140 - محمد يوسف عبدالراضى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   59137 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع  

116 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محولترك التجاره

141 - خالد عبدالعال صالح سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62288 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  

7476 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

142 - احمد حنفى خليل محمدين حسن ) مكتب احمد حنفى لتوزيع لعب الطفال(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

70361 قيد فى 10-01-2023 برقم ايداع  392 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

143 - ابو العينين عبد الفتاح عبد القادر ابو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم   9261 قيد فى 2013-06-04 

برقم ايداع  2695 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

144 - اسلم ابراهيم ذكى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19820 قيد فى 16-04-2015 برقم ايداع  2173 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

145 - اسلم عادل على على محمد ذوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   35586 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

501 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

146 - نها على احمد هلل يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   50000 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع  5666 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

147 - عبدالعظيم محمد يوسف الشرنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   53328 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع  

12129 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

148 - سعد محمود حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   54316 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  683 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

149 - محمد احمد محمد صقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   54671 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  1380 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

150 - محمد السيد ابوشامه عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   59059 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

10964 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامرمحولترك التجاره
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رأس المال

1 - احمد اسماعيل عبد الصمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   15570 قيد فى 21-07-2014 برقم ايداع   

5199 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - عمار مجدى السيد عزب بحيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   48675 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع   

3279 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - جون سمير لمعي اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم   63709 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع   10752 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - جورج عبدالمسيح ثابت غبر تاجر فرد سبق قيده برقم   65436 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع   

1953 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - وهبه السيد محجوب شربه تاجر فرد سبق قيده برقم   7411 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع   537 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

6 - سمير عبد المقصود عبد الغفار اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   37207 قيد فى 18-12-2017 برقم 

ايداع   11520 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - عمرو محمد محمود حافظ حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   43137 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع   

8908 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

8 - الشرنوبى احمد محمد عمر)الشرنوبى للشحن والتفريغ( تاجر فرد سبق قيده برقم   70548 قيد فى 

19-01-2023 برقم ايداع   915 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

9 - اسماء ابودومه اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   28937 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع   7442 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

10 - حسن محمد يوسف شتيوى تاجر فرد سبق قيده برقم   52926 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع   11382 

فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000

11 - عبد الفتاح محمد صبرى عبد الفتاح محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم   18446 قيد فى 

20-01-2015 برقم ايداع   301 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

12 - هانى سامى سعد رزق ا تاجر فرد سبق قيده برقم   56110 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع   4531 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - هشام ممدوح محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   23708 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع   7670 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - على جابر محمد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم   68565 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع   11409 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - محمد احمد رمضان عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   70466 قيد فى 16-01-2023 برقم ايداع   

693 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

16 - ناديه نبيه عبد الفتاح السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم   3976 قيد فى 19-04-2012 برقم ايداع   1055 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

17 - شيماء حسن عبدالحكيم محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم   37040 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع   

11218 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - اميره مكرم هندى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   53824 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع   13090 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - ايمن نصرالدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   8925 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع   

1598 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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20 - ايمن نصر الدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   8925 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع   

2295 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

21 - الصوفانى للستيراد والتصدير - احمد عبدالسلم حسن الصوفانى تاجر فرد سبق قيده برقم   27438 قيد فى 

03-07-2016 برقم ايداع   5224 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

22 - ماجده على حموده عبدالمحسن الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم   33794 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع   

5720 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

23 - وسام محمد طاهر على - الوسام لتوريد مستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم   43319 قيد فى 

13-08-2018 برقم ايداع   9241 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

24 - عبدا قاسم محمد على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   68849 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع   

12224 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

25 - مروه السيد عبد التواب مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   7197 قيد فى 26-09-2018 برقم ايداع   

10985 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

26 - مروه السيد عبد التواب مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   7197 قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع   292 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

27 - تعديل السم التجارى الى حسن محمد محمد على باشا - باشا للرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم   9581 قيد 

فى 25-06-2013 برقم ايداع   3181 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

28 - محمد فتحى محمد محمود دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم   20677 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع   

3408 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

29 - اسلم سعيد سعد دسوقى عطيه )اسلم سعيد لتوزيع مستلزمات طبيه و ادوات تجميل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم   54980 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع   2070 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

30 - محمود شعبان السيد هدهد تاجر فرد سبق قيده برقم   55779 قيد فى 11-06-2020 برقم ايداع   3795 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - محمد شوقى نورالدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69411 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع   

13755 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

32 - محمد فوزى السيد مرسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   31156 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع   

1425 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - علء فوزى سلمه السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   37682 قيد فى 08-01-2018 برقم ايداع   252 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

34 - عبدالمنطلب فهمى عبدالمنطلب ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   61252 قيد فى 01-06-2021 برقم 

ايداع   5154 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - محمد احمد محمد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   62632 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع   8242 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  262,000.000

36 - منى السيد محمد على ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   4235 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع   

1367 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

37 - ياسر محمود عبد المنعم عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   16362 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع   

6142 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

38 - ابراهيم حسين عبدالراضى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   17490 قيد فى 19-11-2014 برقم ايداع   

7600 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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39 - ادهم رؤوف احمد على الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   59759 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع   

1569 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

40 - كريم جابر محمد اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   62661 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع   

8306 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - تعديل السم التجارى الى محمد جمال حسن على عطيه - سينرجى للتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم   

18515 قيد فى 26-01-2015 برقم ايداع   387 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  600,000.000

42 - احمد محمد عبدالكريم على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60291 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع   

2953 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

43 - السيد فوزي عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   6121 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع   3572 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - محمد جمال قاسم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   53295 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع   12077 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - شعبان صبحى عبدالحليم السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   62005 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع   

6799 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - عبدالحميد وهمان عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم   68860 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع   

12266 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - اميره ظاهر سليم سليم هلل تاجر فرد سبق قيده برقم   70791 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   1683 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - احمد سعد على عبد ا بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   7500 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع   644 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

49 - رضا محمود شديد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   7781 قيد فى 28-02-2013 برقم ايداع   968 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

50 - نصر ابراهيم رجب مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   26725 قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع   4219 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

51 - محمود محمد بيومى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   31163 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع   1440 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

52 - محمد جمعه قناوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   68780 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع   11996 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

53 - حسام الدين محمد عطيه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   10193 قيد فى 02-09-2013 برقم ايداع   

3902 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

54 - محمد يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   24528 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع   1026 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - احمد عصام محمد على عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم   54176 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع   

404 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

56 - الزعيم احمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   66254 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع   4284 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

57 - الزعيم احمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم   66254 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع   14046 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

58 - محمد احمد عبد القادر غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   18079 قيد فى 23-12-2014 برقم ايداع   

8335 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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59 - محمود كمال بدوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36709 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع   10654 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - عمرو محمود سعد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم   57721 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع   

8076 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - عنايات محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   64214 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع   

12008 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - احمد خميس محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69377 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع   13679 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

63 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   70992 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع   

2312 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

64 - ميلد جاد سعد داوود تاجر فرد سبق قيده برقم   22454 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع   5903 فى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - مصطفى دسوقى حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم   37783 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع   413 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

66 - احمد محمد زكريا البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   68982 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع   12593 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

67 - تم تعديل السم التجارى الى الصواف لعموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده 

برقم   23526 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع   7401 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

68 - محمود عبدا منصور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   71060 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع   

2494 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - سامح ثروت بكر الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    10822 قيد فى 23-10-2013 برقم ايداع    4753 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /2شارع عادل علم 

-الزوايده -القسم

2 - عبدا عادل حسين عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    24666 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    1219 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 209 ش خالد 

بن الوليد - سيدى بشر بحرى - المنتزه

3 - عاطف السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    24924 قيد فى 29-02-2016 برقم ايداع    1590 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / الوكاله محل 

159 بجوار الطوارىء

4 - سلمه سعد عبدالشافى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    39487 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    

3155 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/5 شارع 

خليل مطران سابا باشا-شقه-قسم الرمل

5 - هناء محمد احمد حسن عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    53512 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    

12487 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 230 

شارع بورسعيد سبورتنج

6 - جون سمير لمعي اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم    63709 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    10752 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 42 ش محمد 

فؤاد جلل - شقه 6 بالدور الثانى علوى - قسم

7 - وهبه السيد محجوب شربه تاجر فرد سبق قيده برقم    7411 قيد فى 05-02-2013 برقم ايداع    537 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى/ ابيس - مشروع 

ناصر- قسم

8 - حسن محمد حسن مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    23421 قيد فى 13-12-2015 برقم ايداع    7247 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 3 ش قراقوش - 

قسم

9 - محمد اسماعيل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    25628 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/13 شارع 

الرياض البيطاش شقه الدور التاسع علوى-قسم الدخيله

10 - ايمن ابراهيم محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    29545 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع    

8417 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ش 

ورشه البلط امام شارع اولد عبدالكافى - الهانوفيل

11 - هشام مصطفى كمال شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    43302 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    

9216 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ محل 

تجارى 46 و 47 سوق السكان التجارى مج 6 - الحى الول - برج العرب الجديده

12 - عماد وليم كامل بدير فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    54979 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    2069 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 88 ش 

عبدالسلم عارف مصطفى فهمى - قسم

13 - سليمان وليم سليمان بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    64911 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    429 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 43 

شارع الجلء - فيكتوريا - قسم
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14 - سليمان وليم سليمان بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم    64911 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    429 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان المحل الرئيسى الى/ 

43 شارع الجلء - فيكتوريا - قسم

15 - حمديه على سليم على تاجر فرد سبق قيده برقم    69512 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع    13968 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى / ش عمر 

المختار خلف ش 13 عبدالقادر

16 - ساره محمد عبدالحميد فتح ا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    70673 قيد فى 30-01-2023 برقم 

ايداع    1300 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بالعنوان / ش عمر بن الخطاب بشارع محمصه ام النور الدرايسه قبلى الهانوفيل - محل - قسم

17 - اسماء ابودومه اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28937 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع    

7442 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية برج )أ(مشروع فلوريدا 

كومباوند تقاطع ش 30 مع ش النبوى المهندس المندره قبلى -المنتزه ونشاطه /مكتب رحلت وراس ماله 

/10000 )عشره الف جنيه فقط لغير (

18 - اكرم صلح رجب محمد هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    29948 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع    

9013 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / مريوط 

بجوار محطه رقم 5 البصره -القسم

19 - عبد ا احمد سيد بدير - بدير للثاث والديكور Bedir for furniture and Decoration تاجر فرد 

سبق قيده برقم    43490 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    9533 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ ك23 ابوتلت امام الجمعيه التعاونيه بابوتلت - قسم

20 - حسن محمد يوسف شتيوى تاجر فرد سبق قيده برقم    52926 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    

11382 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / مكتب 

رحلت - و راس ماله/ 22000 اثنان و عشرون الف جنيه  - و عنوانه / شارع السوق البكاتوشى بجوار حضانه 

- المنتزه

21 - احمد على احمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    56203 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    4747 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم افتتاح الفرع الكائن بمحافظه المنوفيه /  

مدينه شبين الكوم - 19 ش  ناجى انور اسامه - صبحى مصيلحى - المنوفيه

22 - هاجر محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62076 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    6963 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 12 شارع 

عبدالفتاح الطويل - فلمنج - قسم

23 - ايمن نصر الدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    8925 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    

2295 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 20 شارع النصر -الدور 

الثالث -القسم

24 - ايمن نصر الدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    8925 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    

2295 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ك31 الكافورى شارع مزرعه 

الشربينى ش الطريق الصحراوى -كينج مريوط -العامريه

25 - كريم محمد حسن مرسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    25776 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع    

2842 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /شارع 19 

عزبه سكينه الجديد تقاطع الرابع -القسم

26 - احمد محمد فتحى محمد محروس شرف - شرف للخدمات المتكاملة تاجر فرد سبق قيده برقم    33499 قيد 

فى 22-06-2017 برقم ايداع    5231 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 4 شارع خليل ابراهيم - جناكليس - قسم
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27 - احمد عبد القادر محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45543 قيد فى 11-11-2018 برقم ايداع    

13146 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

28 - احمد عبد القادر محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    45543 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع    

13050 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

29 - احمد عبداللطيف محمد البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    54289 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ك 21 

ش مطعم كنارى - المحل الجانبى - بشارع التقوى - بجوار المدخل -

30 - يوسف فتحى اسماعيل عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم    54342 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    

727 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / النهضه 

المعسكر العامريه

31 - محمد مصطفى انور محمد الملوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    67405 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

8103 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/ مول جرين 

بلزا كشك بجوار السينما بالدور الرضى-قسم سيدى جابر

32 - محمد مصطفى انور محمد الملوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    67405 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

8103 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

مول جرين بلزا كشك بجوار السينما بالدور الرضى-قسم سيدى جابر

33 - محمد مصطفى انور محمد الملوانى تاجر فرد سبق قيده برقم    67405 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع    

10746 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع

34 - الصاوى طلعت الصاوى ابوعمر- الصاوى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم    36636 قيد فى 

23-11-2017 برقم ايداع    10537 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 34 ش عادل مصطفى شوقى امام عياده التأمين الصحى - السيوف شماعه - قسم

35 - عرفات حزين نورالدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    40497 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع    

4708 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم حذف السمه التجاريه من 

الرئيسى الخر

36 - مايكل كمال فهيم جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    48023 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    2068 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم افتتاح فرع  بمحافظه اخرى بالعنوان / 

مركز المنصوره - المنطقه 4 شارع عطيه الساعى عزبه الشال-ونشاطه/مخبز بلدى نصف الى مطور-

37 - احمد صبرى ضوى بحر عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم    59084 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

11021 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ ش 

احمد محسن امام مسجد الزهراء - امام الفرن - السيوف شماعه - قسم

38 - عاطف ابراهيم جمعه على طاحون تاجر فرد سبق قيده برقم    12789 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

39 - عاطف ابراهيم جمعه على طاحون تاجر فرد سبق قيده برقم    12789 قيد فى 19-02-2014 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 21 ش 

النصر - قسم

40 - ابراهيم محمد السيد احمد على منصور )المنصور للمقاولت العموميه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    51466 

قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    8531 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم الغاء الفرع

41 - ابراهيم محمد السيد احمد على منصور )المنصور للمقاولت العموميه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    51466 

قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    7162 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم الغاء الفرع
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42 - تم تعديل السم التجارى الى / ولء حسين سيد محمد شيمى )صيدليه ولء شيمى( تاجر فرد سبق قيده برقم    

58164 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    8996 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع الحاج مفتاح الهانوفيل - قسم

43 - محمود عادل محمد شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    11543 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    5614 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/5شارع 

احمد عبداللطيف ميامى - قسم المتنزه

44 - محمود عادل محمد شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    11543 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    5614 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الفرع الكائن بالغربيه ليصبح/19 

شارع عنتر بن شداد-طنطا ثان

45 - محمود عادل محمد شلبي تاجر فرد سبق قيده برقم    11543 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    1686 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/5شارع 

احمد عبداللطيف ميامى - قسم المتنزه

46 - عبد الناصر محمود عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12364 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    

509 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 7 ش 

عبدالمنعم الدليل - ثروت - قسم

47 - مسعوده جمعه محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    31648 قيد فى 14-03-2017 برقم ايداع    

2193 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 28 ش 

السادات - المراغى - المنتزه

48 - محمد مصطفى عبدالخالق محمد - المصطفى لتجاره زيوت السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    57341 

قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    7225 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى / مدخل الناصريه امام حى العامريه ثان بجوار البنك الهلى -

49 - ايمن نصر الدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    8925 قيد فى 15-05-2013 برقم ايداع    

2295 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل نشاط الفرع بالعنوان 

الى /ك31 الكافورى شارع مزرعه الشربينى ش الطريق الصحراوى -كينج مريوط -العامريه - الى جراج

50 - وسام محمد طاهر على - الوسام لتوريد مستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم    43319 قيد فى 

13-08-2018 برقم ايداع    9241 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / عقار رقم 59 ش فيليب جلد - فيكتوريا -

51 - محمد محمود محروس الساخى تاجر فرد سبق قيده برقم    58397 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع    

9508 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محلت 

)4.3( مفتوحان على بعض برج اليمان )1( مدينه اسيد - سموحه

52 - احمد وحيد يسرى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    65324 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

1648 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

53 - احمد وحيد يسرى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    65324 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

1648 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 35 ش 

المعسكر الرومانى - رشدى -

54 - احمد وحيد يسرى عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    65324 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    

9177 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

55 - عبدا قاسم محمد على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    68849 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

12224 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان / ثالث محل من شارع الشامى - الهانوفيل
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56 - اسامه حسين عبدا شكر)اسامه للبيتزا و الفطائر( تاجر فرد سبق قيده برقم    19938 قيد فى 

22-04-2015 برقم ايداع    2346 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / 104 ش حسن باشا السكندرانى -

57 - عمرو محمد احمد ابازيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    53735 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

12921 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم توضيح العنوان الى / 

عقار رقم 54 ش العاشر من رمضان - سيدى بشر قبلى -

58 - اسلم سعيد سعد دسوقى عطيه )اسلم سعيد لتوزيع مستلزمات طبيه و ادوات تجميل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    54980 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    2070 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ش العيسوى بجوار كافيتريا السلطان ومسجد رقى السلم - 

ميامى -

59 - مؤمن السيد محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    63346 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع    

10142 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

60 - مؤمن السيد محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    63346 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    9872 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

61 - احمد محمود خطاب عرندس تاجر فرد سبق قيده برقم    64952 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    

565 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 1 حاره 

الجتهاد من شارع التوفيقيه - قسم

62 - محمد شوقى نورالدين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    69411 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

13755 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية وادى القمر خلف شركه 

السمنت عماره الوادى امام الفرن -محل -القسم الدخيله ونشاطه /بيع ورق ومركز اتصالت وراس ماله /2000 )

الفان جنيه فقط لغير (

63 - محمد فوزى السيد مرسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    31156 قيد فى 19-02-2017 برقم ايداع    

1425 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 16 ش 

عبدا بن مسعود متفرع من ش سيف - سيدى بشر قبلى -

64 - محمد بركات عبدالمنعم بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    38888 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع    

2210 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان / عزبه 

نصر  صالح طريق مرزه - المنشيه البحريه -

65 - محمد احمد محمد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    62632 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    

8242 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / مصنع 

بلستيك و راس ماله / 250000 مائتان و خمسون الف جنيه و سمته التجاريه / الحصان لصناعه البلستيك و 

عنوانه / ك 23 بحرى الطريق الصحراوى مرغم بحرى ش الصفا - قسم

66 - تعدل السم التجارى الى-مصطفى محمود عبد الفتاح محمود)مركز المصطفى لخدمات المحمول( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    484 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    518 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسى الى / قريه الجزائر -بجوار المضيفه -القسم

67 - تعدل السم التجارى الى-مصطفى محمود عبد الفتاح محمود)مركز المصطفى لخدمات المحمول( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    484 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    518 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسى الخر

68 - ياسر السيد محسب وزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    14708 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ش 

الكورنيش بجوار البنك الهلى اعلى شركه الغاز -القسم
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69 - منى السيد شنهورى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    23395 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    

B1 // 7212 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى

A8  ش النصر جراند فيل سموحه

70 - سيد فكرى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    39535 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    3236 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة التاشير بمحو الفرع/ 114 جسر السويس 

برج المل مكتب رقم 9 الدور الثانى -

71 - محمد سعد ابراهيم محمد بلل )السعد للتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم    42716 قيد فى 

18-07-2018 برقم ايداع    8206 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى/10 شارع اسحاق النديم-قسم اللبان

72 - محمد السيد محمود محمد السنباوى )ام .اس.ام  m.s.m  لتوريد اللحوم( تاجر فرد سبق قيده برقم    

64866 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع    308 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 53 شارع عزيز فهمى-زنانيرى-قسم سيدى جابر

73 - محمد محمود عبدالجواد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    37868 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    

530 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / الطريق 

الدائرى ش الصالحين امام مسجد الصالحين حوش 1 جزء 9 -

74 - احمد احمد محمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    43466 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    

9502 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 5 ش 

المزاريق - قسم

75 - محمود مجدى احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    51359 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    

8287 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح/ 

212 قنال المحموديه - الدور الثامن - شقه 4 - قسم

76 - تم تعديل السم التجارى الى / التحفه للمأكولت الشرقيه والغربيه تاجر فرد سبق قيده برقم    67194 قيد 

فى 20-06-2022 برقم ايداع    7481 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل رقم 6 برج رقم 4 ابراج سموحه جرين تاورز - خلف جرين بلزا - 

سموحه - سيدى جابر

77 - جيهان محمد سعد مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    49897 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    5476 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الرئيسى الخر

78 - احمد فتحى عبده على وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم    50140 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع    

5903 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عماره قمرايه رشدى -اعلى 

فندق سان جيوفانى -قسم الرمل

79 - محمد جمال قاسم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    53295 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    

12077 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / محل 

بالدور الرضى عقار رقم 14 ش مدحت سيف اليزل - كليوباترا -

80 - ايمان جمال عبدالستار الجمسى تاجر فرد سبق قيده برقم    59416 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

749 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان / محل 

رقم 14 بالعقار رقم 24 ش المير حليم - ناصيه ش اللهوت - قسم

81 - اسلم رضا حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60514 قيد فى 05-04-2021 برقم ايداع    3494 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عبدالقادر 

طريق البتروكيماويات مجمع البلستيك وحده 71 و 72 - قسم

82 - اسلم عادل محمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    62454 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    

7842 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 185تنظيم طريق الحريه -

محل بالدور الرضى من باب واحد وملحق من باب واحد وملحق بدور الميزانين -رقم صفيحه 650-جناكليس
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83 - يعدل السم التجارى الى)هديه استور لمستلزمات تدخين الكترونى(محمود احمد محمد هديه تاجر فرد سبق 

قيده برقم    63309 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    9805 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية شارع 16 مع شارع 25 شاطى النخيل-جمعيه 6 أكتوبر-قسم الدخيله

84 - عبدالحميد وهمان عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم    68860 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

12266 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ش 

مسجد ابوهريره من ش القبطان محمد زكى - الرابعه الناصريه - قسم

85 - احمد عمرو يوسف عبد الحميد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    15863 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

5547 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى / وحده 

19 -20 -27-28 عنبر قم 2 المجمع الصناعى -القسم

86 - احمد عمرو يوسف عبد الحميد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    15863 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

5547 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 61- 62 عنبر رقم 4 المجمع 

الصناعى -القسم العامريه

87 - احمد عمرو يوسف عبد الحميد زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    15863 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

5547 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 202- 194 عنبر رقم 13 

المجمع الصناعى -القسم العامريه

88 - اسامه سعد دسوقى على تاجر فرد سبق قيده برقم    17610 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع    7744 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 23 شارع باللو بحرى -عماره السرايا 

-شهر العسل -البيطاش -القسم

89 - نزيهه سعد عبدالغنى حسن رزق غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    60230 قيد فى 17-03-2021 برقم 

ايداع    2783 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل نشاط 

الرئيسى الخر الى/ بيع عطور و تعبئه زيوت و مستحضرات تجميل )ما عدا الدويه( و التصنيع لدى الغير

90 - مدحت ابواليزيد فرغلى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    12724 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع    

945 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ شارع 

470 بجوار البنك الهلى عماره عفيفى - شقه 2 بالدور الول علوى - قسم

91 - محمد حمدى محمد كامل النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    13361 قيد فى 23-03-2014 برقم ايداع    

1697 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم افتتاح فرع بعنوان / 18 حوض 

الباشا رقم 17 شياخه ابومسلم -

92 - باسم ابراهيم سيد احمد النحاس تاجر فرد سبق قيده برقم    58797 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    

10401 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 

رقم 64 ش 63 متفرع من ش 30 ش سيدى بشر قبلى -

93 - محمد صلح الدين عبدالنبى محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    59776 قيد فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    1624 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

14 شارع ايزيس - قسم

94 - هدير احمد مدين عبد الحليم ) الهدير للملبس الجاهزه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    62739 قيد فى 

01-09-2021 برقم ايداع    8483 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / عزبه ناصر خلف شركه ارابيسكو -

95 - محمد متولى عوض عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    9241 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع    

2672 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تم محو الفرع بالعنوان / /ش جمال 

عبدالناصر خلف ريزو برج الياسمين ملك/علء ابراهيم الدسوقى

96 - محمد متولى عوض عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    9241 قيد فى 03-06-2013 برقم ايداع    

2672 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم محو الفرع بالعنوان /  ش 

محمد فريد تقسيم المعلمين-مركزالزقازيق - محافظه الشرقيه
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97 - رمضان عبدالسلم عبدالفتاح عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    12581 قيد فى 10-02-2014 برقم 

ايداع    774 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/9 

شارع بن شعبه برج الطارق-قسم سيدى جابر

98 - عبدالغنى ابراهيم ابوالقمصان ماضى تاجر فرد سبق قيده برقم    36036 قيد فى 31-10-2017 برقم 

ايداع    9506 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

ابيس الولى - بجوار مخازن المياه - الملحه - قسم

99 - وليد احمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41945 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    6932 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 43 شارع فيكتور 

عمانويل سموحه - محل رقم 8 - قسم

100 - وليد احمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41945 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    6932 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ العقار رقم 4 

برج السماح 2 شهر العسل الرئيسى بجوار موقف التوبيس - البيطاش - العجمى - محل - قسم

101 - وليد احمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    41945 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    6932 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 16 مدينه 

اسيد بجوار جرين بلزا محل رقم 14 سموحه - قسم

102 - الزعيم احمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    66254 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

4284 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل راس مال الرئيسى 

الخر بالعنوان / شارع اليمان من ش عبدالفتاح - محل )1( - العجمى - قسم - الى )1000000( مليون جنيه

103 - جيهان حمدى مصطفى احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم    28371 قيد فى 29-08-2016 برقم 

ايداع    6542 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسى الخر

104 - فؤاد محمد محمد فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30525 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع    

441 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان  الى / مدينه 

برج العرب الجديده - الحى )2( رقم )1( مجاوره )1( قطعه )266( - قسم برج العرب

105 - عمرو محمود سعد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    57721 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

8076 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بعنوان /

تقاطع شارع ممتاز مع شارع الملك حفنى عماره برج الشباب - فيكتوريا - قسم

106 - عمرو محمود سعد ابراهيم مبارك تاجر فرد سبق قيده برقم    57721 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع    

7278 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

107 - امين متولى امين متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    62097 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

7003 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

12 ش باب الكرسته - اللبان - مكتب رقم 204 نموذج 4 - الدور الثانى علوى - قسم

108 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    70992 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع    

2312 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / 

خردوات و راس ماله / 2500 الفان و خمسمائه جنيه  و عنوانه / 70 شارع الفتح - محل شمال المدخل - باكوس 

- قسم

109 - محمد احمد محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    7598 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

9187 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محو الفرع الكائن بالعنوان / 

خلف 317 ش مصطفي كامل - غبر - برج الصفا والمروه -قسم الرمل

110 - محمد احمد محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    7598 قيد فى 19-02-2013 برقم ايداع    757 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محو الفرع الكائن بالعنوان / خلف 

317 ش مصطفي كامل - غبر - برج الصفا والمروه -قسم الرمل
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111 - محمد حسن احمد مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    34683 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    7336 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنونا الى/20 شارع 5 تقاطع 

شارع 11-منشيه النزهه-قسم باب شرق

112 - اشرف السيد محمد احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    57446 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    

7454 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل عنوان الرئيسى 

الخر الى / ابيس العاشره الطريق الدائرى 13 ش مسجد التنعيم

113 - اشرف السيد محمد احمد الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم    57446 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ابيس 

العاشره الطريق الدائرى 13 ش مسجد التنعيم -

114 - نورهان جلل خميس احمد عبد الجليل ) بيوتي سنتر نورهان جلل ( تاجر فرد سبق قيده برقم    62017 

قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    6837 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تم تعديل العنوان الى / 9 شارع احمد شوقى - سيدى جابر

115 - محمد حسين السعيد مرسى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    66905 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

6646 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / النهضه 

- طيبه )1( امام الفرن البلدى على الشارع الرئيسى - قسم

116 - محمد حسين السعيد مرسى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    66905 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع    

6646 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

117 - سعد ابراهيم سعدالدين خير تاجر فرد سبق قيده برقم    69257 قيد فى 07-11-2022 برقم ايداع    

13372 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 510 

ط الجيش - سيدى بشر -

118 - اميره محمود محمد ابومندور تاجر فرد سبق قيده برقم    52580 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع    

10712 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محو الفرع الكائن بالعنوان/

ابراج السرايا برج 1 محل 20 من 14 مايو - سموحه - قسم سيدى جابر

119 - اميره محمود محمد ابومندور تاجر فرد سبق قيده برقم    52580 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    

13617 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محو الفرع الكائن بالعنوان/

ابراج السرايا برج 1 محل 20 من 14 مايو - سموحه - قسم سيدى جابر

120 - محمد احمد ابوالعنين رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    66332 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

4934 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 26 ش 

الفتح متفرع من ش الفردوس - شقه بالدور التاسع - سموحه - قسم

121 - اجلل عبدالفتاح سعيد خليفه)اجلل بيوتى لبيع مستحضرات التجميل( تاجر فرد سبق قيده برقم    

70086 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع    15834 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 3 شارع عثمان محرم-برج يثرب-قسم الرمل

122 - كريم محمد محمد امين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    70568 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان الى/الدور 

الثالث يمين المصعد وحده 308 عقار 6 د مجمع الصناعات الصغيره-شارع المدينه-البيطاش-قسم الدخيله

123 - اسلم عادل على على محمد ذوق تاجر فرد سبق قيده برقم    35586 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    

8804 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان 

/ شارع ابوقير بناصيه الشارع البيض بالعقار رقم 21 شارع ابوقير بناصيه شارع البيض منزل جابر وهبه - 

المعموره البلد - قسم

124 - عبدالرازق حامد عبدالسلم ابوالمكارم تاجر فرد سبق قيده برقم    45911 قيد فى 22-11-2018 برقم 

ايداع    13686 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الى/ ش المدينه المنوره امام محمصه الروان - عزبه الموظفين - قسم
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125 - محمد سالم عبدالرحمن على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    49858 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

5413 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /عقار 68 

شارع مدينه فيصل-سيدى بشر قبلى-قسم المنتزه
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النشاط

1 - سامح ثروت بكر الحنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  10822 قيد فى 23-10-2013 برقم ايداع    4753وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب رحلت )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من هيئه تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

2 - عبدا عادل حسين عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  24666 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    1219وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   عن نشاط / بلى ستيشن ) الى النشاط الصلى ( كافيه فيماعدا 

خدمات النترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه موافقه امنيه رقم 7807/8824 بتاريخ 2022/11/28

3 - عاطف السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  24924 قيد فى 29-02-2016 برقم ايداع    1590وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع الخضروات والفواكه بالجمله

4 - هانى محمد محمد مصطفى درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  31105 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع    

1351وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / اصلح اللت

5 - سلمه سعد عبدالشافى شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  39487 قيد فى 14-03-2018 برقم ايداع    3155

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/توريد مستلزمات طبيه)ما عدا الدويه 

ومكوناتها( و مستلزمات جراحه العظام وعموم الستيراد والتصدير)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19(والتوكيلت التجاريه بعد الحصول على الموافقات اللزمه للجهات المعنيه بهذا الشأن

6 - تم تعديل السم التجارى الى / مخبز معوض )على معوض محمد معوض( تاجر فرد سبق قيده برقم  46639 

قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    14902وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل 

النشاط الى / مخبز افرنجى

7 - جون سمير لمعي اسحاق تاجر فرد سبق قيده برقم  63709 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    10752

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه

8 - صافيناز محمد ابوزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69558 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع    14107

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد معدات ومستلزمات السباحه 

ومعدات ومستلزمات انظمه التبريد والتكييف والحريق مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه فقط

9 - احمد محمد مليجى عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  18394 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع    234

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تصنيع مستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائيه لدى الغير

10 - محمد فتحى محمد محمود دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  20677 قيد فى 07-06-2015 برقم ايداع    

3408وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتبه ) دون تصوير 

المستندات (

11 - محمد اسماعيل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25628 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع    

2624وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/توريد المواد الغذائيه

12 - هشام مصطفى كمال شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  43302 قيد فى 13-08-2018 برقم ايداع    9216

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مطعم

13 - عماد وليم كامل بدير فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  54979 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    2069

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / بقاله جافه

14 - على ابراهيم على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  66842 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    6465

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تجاره خرده و معادن

15 - هيام عبدا موسى عطيه ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  70288 قيد فى 04-01-2023 برقم ايداع    

190وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم التصدير
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16 - اسماء ابودومه اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  28937 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع    

7442وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/مكتب رحلت )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من هيئه تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

17 - حسن محمد يوسف شتيوى تاجر فرد سبق قيده برقم  52926 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    11382

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(

18 - تم تعديل السم التجارى الى / صفوت لويز ناشد مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  428 قيد فى 

17-10-2010 برقم ايداع    457وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

توريدات مواد غذائيه ومشروبات

19 - عبد الفتاح محمد صبرى عبد الفتاح محمد سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  18446 قيد فى 2015-01-20 

برقم ايداع    301وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ عموم التصدير و 

توريدات عامه فى مجال البلستيك )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

20 - كريم محمد حسن مرسى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  25776 قيد فى 10-04-2016 برقم ايداع    

2842وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /فرن ايطالى

21 - تم تعديل السم التجارى الى غريب عبدالعال سليمان الطحان - الطحان للستيراد و التصدير و المقاولت 

العموميه تاجر فرد سبق قيده برقم  41770 قيد فى 04-06-2018 برقم ايداع    6691وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/اداره وتشغيل المطاعم والكافيهات والجراجات

22 - حسن محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  47563 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    1204وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / انتاج مواشى

23 - يوسف فتحى اسماعيل عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  54342 قيد فى 22-01-2020 برقم ايداع    

727وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ورشه نجاره موبيليا باب وشباك

24 - زغلول السعيد فايز عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  62457 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    7861وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريد طبالى خشبيه للجهات الملزمه 

بالخصم و الضافه فقط

25 - تعديل السم التجارى الى / وليم سعد عبدالنور سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  67537 قيد فى 

20-07-2022 برقم ايداع    8447وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

بيع معدات المطاعم والكافيهات وتوريد الجهزه والمفروشات

26 - هشام ممدوح محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  23708 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    7670

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تعبئه و توزيع مواد غذائيه يدويه

27 - الصاوى طلعت الصاوى ابوعمر- الصاوى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  36636 قيد فى 

23-11-2017 برقم ايداع    10537وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ 

استيراد و تصدير و تجاره محركات سيارات )ما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6(

28 - احمد صبرى ضوى بحر عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  59084 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع    

11021وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره مواد غذائيه بالجمله

29 - عادل احمد امين على  - امين للبلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  65341 قيد فى 13-02-2022 برقم 

ايداع    1699وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تصنيع حبيبات بلستيك 

مسترجعه

30 - عمرو احمد محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  55051 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع    2224وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تصدير

31 - تم تعديل السم التجارى الى / عرفه منصور حسن عبدا اللفى) اللفى للنقل البرى وتوريدات مستلزمات 

المصانع( تاجر فرد سبق قيده برقم  55990 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    4281وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريدات فى مجال الزراعه
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32 - تم تعديل السم التجارى الى / ولء حسين سيد محمد شيمى )صيدليه ولء شيمى( تاجر فرد سبق قيده برقم  

58164 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    8996وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى/ صيدليه

33 - محمود شعبان محمد الفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  64506 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    

12649وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بيع ادوات مكتبيه ) ماعدا ادوات 

الطباعه (

34 - كريم محمد محمد امين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70568 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع    985

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تصنيع الملبس و المفروشات )ماعدا 

الملبس العسكريه(

35 - شيماء السيد حسن حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  70633 قيد فى 25-01-2023 برقم ايداع    1178

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تصنيع الملبس و المفروشات )ماعدا 

الملبس العسكريه(

36 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم عبد الحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  35016 قيد فى 18-09-2017 برقم 

ايداع    7890وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ توريدات مستلزمات 

الجامعات و المستشفيات و المدارس و الدوات الكتابيه )فيما عدا الدويه و ادوات الطباعه و اجهزه الكمبيوتر و 

مستلزماتها(

37 - مصطفى عبدالناصر رزق حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64882 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    

350وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تصدير

38 - على عبدا محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  70390 قيد فى 11-01-2023 برقم ايداع    479وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع مشروبات ساخنه وبارده

39 - تم تعديل السم التجارى الى / الغادر لعمال اللوميتال - محمد السيد السيد مصطفى الغادر تاجر فرد سبق 

قيده برقم  2064 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع    1339وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط الى /  اعمال اللوميتال لجهات ملزمه لخصم

40 - ايمن نصرالدين حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  8925 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    

1598وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / جراج

41 - الصوفانى للستيراد والتصدير - احمد عبدالسلم حسن الصوفانى تاجر فرد سبق قيده برقم  27438 قيد فى 

03-07-2016 برقم ايداع    5224وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/

عموم التصدير والتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

42 - ماجده على حموده عبدالمحسن الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  33794 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع    

5720وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/عموم التصدير والتوريدات 

العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

43 - وسام محمد طاهر على - الوسام لتوريد مستحضرات التجميل تاجر فرد سبق قيده برقم  43319 قيد فى 

13-08-2018 برقم ايداع    9241وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

بيع مستحضرات تجميل

44 - شريهان رشدى محمود السيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  69419 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

13768وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/توريدات ادوات ودعايه 

واعلن وانتاج التصوير الفوتوغرافى والطباعه والنترنت)فيما عدا توريد العماله واصدار الصحف والمجلت 

والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه وبعد الحصول على التراخيص اللزمه(موتفقه امنيه رقم 

8948/163 لسنه 2022

45 - هشام ممدوح محمد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  29046 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع    

7615وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / التدريب
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46 - اسلم سعيد سعد دسوقى عطيه )اسلم سعيد لتوزيع مستلزمات طبيه و ادوات تجميل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  54980 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع    2070وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تم تعديل النشاط الى / محل بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (

47 - ايه احمد احمد محمد السباعى تاجر فرد سبق قيده برقم  70570 قيد فى 23-01-2023 برقم ايداع    996

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تاجير و اداره الكافيتريات و المطاعم و 

البوفيهات و الغذيه و المشروبات

48 - السيد محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3737 قيد فى 27-03-2012 برقم ايداع    789وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / نقل بسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

49 - محمد عبدالحفيظ عبدالباقى محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  24946 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

1632وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريد بالتات خشبيه

50 - محمد احمد محمد احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  62632 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    8242

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / سوبر ماركت و مصنع بلستيك

51 - تعدل السم التجارى الى-مصطفى محمود عبد الفتاح محمود)مركز المصطفى لخدمات المحمول( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  484 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    518وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط  الى / بيع مستلزمات ومبيدات زراعيه

52 - تعدل السم التجارى الى-مصطفى محمود عبد الفتاح محمود)مركز المصطفى لخدمات المحمول( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  484 قيد فى 21-10-2010 برقم ايداع    518وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط  الى / بيع مستلزمات ومبيدات زراعيه

53 - منى السيد محمد على ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم  4235 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    

1367وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره اعلف و مهمات امن 

صناعى و صيانه طفايات حريق و اطفاء

54 - ابراهيم حسين عبدالراضى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  17490 قيد فى 19-11-2014 برقم ايداع    

7600وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /الستيراد والتصدير

55 - عمر علم محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم  18387 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع    225وفى 

تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع وتعبئه المنظفات والمطهرات

56 - محمد سعد ابراهيم محمد بلل )السعد للتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم  42716 قيد فى 2018-07-18 

برقم ايداع    8206وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/توريد ادوات 

كهربائيه وميكانيكيه وتوريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه(

57 - ادهم رؤوف احمد على الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  59759 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    

1569وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريدات عموميه )ما عدا 

توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و استيراد )ما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 

من المجموعه 6(

58 - نسمه احمد عبدالمطلب محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  70106 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع    

15874وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى /صاله العاب رياضيه )جيم (

59 - ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى عطا تاجر فرد سبق قيده برقم  70698 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع    

1383وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تصنيع ملبس )عدا الملبس العسكريه 

( ومفروشات

60 - تم تعديل السم التجارى الى / التحفه للمأكولت الشرقيه والغربيه تاجر فرد سبق قيده برقم  67194 قيد فى 

20-06-2022 برقم ايداع    7481وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

مطعم وجبات جاهزه
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93 - الزهراء لوجيستكس للتخليص الجمركى تاجر فرد سبق قيده برقم  14161 قيد فى 06-05-2014 برقم 

ايداع    2620وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله الملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (

61 - ساره محمد عادل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3907 قيد فى 11-04-2012 برقم ايداع    979وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / استيراد وتوزيع الدويه و مستحضرات 

التجميل و المستحضرات الطبيه و مستلزمات الصيدليات و المستشفيات وتصنيع المكملت الغذائيه و 

المستحضرات الطبيه و المطهرات لدى الغير و استيراد المستلزمات الطبيه و عموم التصدير )ماعدا المجموعه 

19 و الفقره 36 من المجموعه 6(

62 - السيد فوزي عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6121 قيد فى 04-11-2012 برقم ايداع    3572وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات فى مجال المقاولت مع الجهات الملزمه

63 - محمد اسماعيل محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25628 قيد فى 03-04-2016 برقم ايداع    

2624وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ توريد اعلف

64 - لورا ميخائيل مسعود ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  29982 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع    

9062وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تغذيه علجيه

65 - محمد جمال قاسم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  53295 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    12077

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بلى ستيشن الى النشاط الصلى تقديم 

مشروبات ساخنه وبارده فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 9824 

/ 8697 بتاريخ 2 / 1 / 2023

66 - اسلم عادل محمد سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  62454 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    7842

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط المركز الرئيسى الى / ملهى اطفال

67 - يعدل السم التجارى الى)هديه استور لمستلزمات تدخين الكترونى(محمود احمد محمد هديه تاجر فرد سبق 

قيده برقم  63309 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    9805وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط الى/مستلزمات تدخين الكترونى

68 - محمد ماهر ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  65306 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    1573

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / خدمات لوجيستيه ) فيماعدا التخليص 

الجمركى والتقل الجوى وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من النقل (

69 - عبدالحميد وهمان عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم  68860 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

12266وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مصنع ملبس اطفال

70 - عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم دردير تاجر فرد سبق قيده برقم  70797 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    

1706وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم التصدير وتوريد 

السماك والطيور الزينه

71 - محمد محمود سلوم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  1771 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع    1003وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /تأجير المعدات لحساب الغير

72 - احمد سعد على عبد ا بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  7500 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    644وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عموم التصدير

73 - جابر احمد جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11561 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    5635وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تجاره وبيع قطع غيار السيارات وبيع قطع 

غيار المركبات ذات المحركات

74 - اسامه سعد دسوقى على تاجر فرد سبق قيده برقم  17610 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع    7744وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اعلف وقشور جمله

75 - نجلء زكريا سليمان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20487 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع    3141

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم حذف نشاط / المقاولت
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76 - محمد حسين محزم عبدالرحيم ) محزم للنقل ( تاجر فرد سبق قيده برقم  21791 قيد فى 2015-08-30 

برقم ايداع    4994وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ مكتب نقل 

برى للبضائع )ما عدا الرحلت السياحيه و نقل الطرود البريديه(

77 - احمد محمد سعيد مصطفى عفاره تاجر فرد سبق قيده برقم  35852 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    

9230وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل مسمى النشاط الى/بيع ماكولت جاهزه ومياه 

غازيه وعصائر فى عبوات مغلقه

78 - نزيهه سعد عبدالغنى حسن رزق غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  60230 قيد فى 18-03-2021 برقم ايداع    

2870وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ بيع عطور و تعبئه زيوت و 

مستحضرات تجميل )ما عدا الدويه( و التصنيع لدى الغير

79 - عماد مصطفى عطيه مصطفى العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  69931 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

15232وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط /بقاله جافه

80 - عواطف حسن حسين هبيلة تاجر فرد سبق قيده برقم  70273 قيد فى 03-01-2023 برقم ايداع    160

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع دواجن مجمده

81 - رمضان عبدالسلم عبدالفتاح عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  12581 قيد فى 10-02-2014 برقم 

ايداع    774وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مقاولت انشاء واصلح 

اساسات

82 - مصطفى عبد القادر احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  19933 قيد فى 22-04-2015 برقم ايداع    

2341وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تصنيع وتجهيز المصاعد

83 - محمد يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  24528 قيد فى 10-02-2016 برقم ايداع    1026

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/مقاولت عموميه

84 - احمد محمد احمد هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  34501 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع    7008وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مخبز نصف ألى بلدى مطور

85 - اشرف انور على حميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  57630 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

7853وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه النشاط/ تجاره مخلفات الورق و الكرتون 

)ما عدا جميع اعمال الطباعه و ما عدا المخلفات الخطره السائله و الصلبه و المستشفيات و الحروب(

86 - فؤاد محمد محمد فؤاد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  30525 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع    441

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  عن نشاط / تجاره وتوزيع اونلين ) فيماعدا المن 

والحراسه والميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 8885/104 بتاريخ 2023/1/22

87 - بدريه ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  70992 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع    

2312وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / خردوات

88 - سهير محمد ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  15357 قيد فى 09-07-2014 برقم ايداع    4034

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

89 - تعديل السم التجارى الى زيدان لخدمه الليموزين-حسام ابوبكر عبدالحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  

54593 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع    1215وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت 

اضافه النشاط/ توصيل طلبات للمنازل

90 - ريهام محمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  61394 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    5453وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتب حانوتى وتحت الطلب

91 - نورهان جلل خميس احمد عبد الجليل ) بيوتي سنتر نورهان جلل ( تاجر فرد سبق قيده برقم  62017 قيد 

فى 13-07-2021 برقم ايداع    6837وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط 

الى / مركز تجميل ) ماعدا العمليات الجراحيه (
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92 - عبدالهادى محمد صابر عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  69305 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    

13488وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع مجمدات

94 - احمد محمد سعيد مصطفى عفاره تاجر فرد سبق قيده برقم  35852 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    

9230وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ مطعم عمومى لتقديم و 

تحضير المأكولت و المشروبات البارده و الساخنه و التيك اواى

95 - تم تعديل السم التجارى الى / مكتب ماهر سمير نجيب لبيب لدفن الموتى )حانوتى( تاجر فرد سبق قيده برقم  

60674 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    3868وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى / خدمات دفن )حانوتى(

96 - احمد محمد زكريا البدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  68982 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع    12593

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مقاولت عامه

97 - نوح كامل عبد المعطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4534 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع    1730

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع اجهزه كهربائيه وموبايلت

98 - ياسر السيد محسب وزيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  14708 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع    3260

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / حمع ونقل المخلفات ) فيما عدا السائله 

والصلبه والخطره وفيما عدا العماله (

99 - يعدل الى/مؤسسه ماجد لتجاره وتوزيع الكوتشى-ماجد محمود جابر ناصف تاجر فرد سبق قيده برقم  

30973 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    1135وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل 

النشاط الى/تجاره وتوزيع الحذيه والكوتشى

100 - هناء دسوقى محمد الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  63585 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

10483وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات عموميه ) فيما عدا 

توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (

101 - مسعد عطا جرجس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  70419 قيد فى 15-01-2023 برقم ايداع    573

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ اعاده تدوير البلستيك

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31105 وتم ايداعه بتاريخ   

16-02-2017  برقم ايداع 1,351.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / اليطاليه لصلح اللت

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   46639 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2018  برقم ايداع 14,902.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   46639 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2018  برقم ايداع 14,902.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / مخبز معوض )على معوض 

محمد معوض(

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   63709 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2021  برقم ايداع 10,752.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / جايرو للمقاولت العامه

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70317 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2023  برقم ايداع 268.000 الى : تعديل السمه التجاريه / الماسه للتصدير

6 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43302 وتم ايداعه بتاريخ   

13-08-2018  برقم ايداع 9,216.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ مطعم ايام زمان

7 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63151 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2021  برقم ايداع 9,457.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / محمد عبدالحميد حسين اسماعيل 

راضى

8 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70288 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2023  برقم ايداع 190.000 الى : هيام عبدا موسى عطيه ابوالعنين

9 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70288 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2023  برقم ايداع 190.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه/ ايجى كاب لعموم التصدير

10 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65471 وتم ايداعه بتاريخ   

to air 20-02-2022  برقم ايداع 2,055.000 الى : اضافه سمه تجاريه تو اير

11 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   428 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2010  برقم ايداع 457.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / صفوت لويز ناشد مجلع

12 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   428 وتم ايداعه بتاريخ   

17-10-2010  برقم ايداع 457.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / فلوريدا لتوريد المواد الغذائيه 

والمشروبات

13 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18446 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2015  برقم ايداع 301.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ الصفوه لعموم التصدير و التوريدات

14 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25776 وتم ايداعه بتاريخ   

10-04-2016  برقم ايداع 2,842.000 الى : اضافه السمه التجاريه الى /المصريه اليطاليه للمخبوزات )زهره 

لبنان (

15 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   47563 وتم ايداعه بتاريخ   

03-02-2019  برقم ايداع 1,204.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

16 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54289 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2020  برقم ايداع 634.000 الى : تعديل السمه التجاريه لتصبح / مطعم طازه

17 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54342 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2020  برقم ايداع 727.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / الفتح لنجاره الموبيليا باب وشباك
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18 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62457 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2021  برقم ايداع 7,861.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ مؤسسه التحرير لتوريد الطبالى 

الخشبيه

19 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67537 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2022  برقم ايداع 8,447.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الكرمه لبيع معدات المطاعم والكافيهات 

وتوريد الجهزه الكهربائيه والمفروشات

20 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67537 وتم ايداعه بتاريخ   

20-07-2022  برقم ايداع 8,447.000 الى : تعديل السم التجارى الى / وليم سعد عبدالنور سعد

21 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23708 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2015  برقم ايداع 7,670.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ كوين مارت queen mart لتعبئه 

و توزيع المواد الغذائيه

22 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   40497 وتم ايداعه بتاريخ   

01-08-2022  برقم ايداع 8,858.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

23 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70718 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 1,460.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ بلتينيوم للتوريدات العموميه

24 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70770 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 1,627.000 الى : ابراهيم عبدالقوى غيث الحوفى

25 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70770 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2023  برقم ايداع 1,627.000 الى : ل يوجد

26 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   58164 وتم ايداعه بتاريخ   

10-11-2020  برقم ايداع 8,996.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / ولء حسين سيد محمد شيمى )

صيدليه ولء شيمى(

27 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61163 وتم ايداعه بتاريخ   

27-05-2021  برقم ايداع 4,939.000 الى : اضافه السمه التجاريه/الريتال للنقل البرى

28 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64591 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2021  برقم ايداع 12,834.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / ايليت elite لتجهيز المطاعم

29 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70633 وتم ايداعه بتاريخ   

25-01-2023  برقم ايداع 1,178.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى /فرست تكس للتصدير و التصنيع

30 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2064 وتم ايداعه بتاريخ   

31-07-2011  برقم ايداع 1,339.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / الغادر لعمال اللوميتال - محمد 

السيد السيد مصطفى الغادر

31 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67255 وتم ايداعه بتاريخ   

meta  23-06-2022  برقم ايداع 7,672.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / ميتا كيم لتوريد الكيماويات

chem for chemicals supplying

32 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70061 وتم ايداعه بتاريخ   

21-12-2022  برقم ايداع 15,744.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / مكتب رحلت - هبه مصطفى 

سليمان ابراهيم

33 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   64115 وتم ايداعه بتاريخ   

28-11-2021  برقم ايداع 11,768.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / مارينز ستور فوت وير 

marines store foot wear لبيع الحذيه

34 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   51466 وتم ايداعه بتاريخ   

28-08-2019  برقم ايداع 8,531.000 الى : تم حذف السمه التجاريه
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35 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   484 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2010  برقم ايداع 518.000 الى : اضافه السمه التجاريه/جولدن جرين للتنميه الزراعيه

36 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17490 وتم ايداعه بتاريخ   

19-11-2014  برقم ايداع 7,600.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /مؤسسه السكندريه للمقاولت 

العموميه )منشاه فرديه (

37 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23395 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2015  برقم ايداع 7,212.000 الى : اضافه سمه تجاريه / الكوتش للرحلت

38 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70411 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2023  برقم ايداع 539.000 الى : يعدل السم التجارى الى/مكتب يحى محمد عبد الباسط -دفن موتى)

حانوتى(

39 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70893 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 1,969.000 الى : رضا حمدى محمد دعبس ) دعبس لتجارة السيارات (

40 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70893 وتم ايداعه بتاريخ   

15-02-2023  برقم ايداع 1,969.000 الى : مكتب الصديق لنقل البضائع

41 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   484 وتم ايداعه بتاريخ   

21-10-2010  برقم ايداع 518.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / جولد جرين للمستلزمات و المبيدات 

زراعيه

42 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67194 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2022  برقم ايداع 7,481.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

43 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67194 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2022  برقم ايداع 7,481.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / التحفه للمأكولت الشرقيه والغربيه

44 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6121 وتم ايداعه بتاريخ   

04-11-2012  برقم ايداع 3,572.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / ايجيبت للتوريدات

45 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62454 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2021  برقم ايداع 7,842.000 الى : تعديل السمه التجاريه / كيدز اريا

46 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   63309 وتم ايداعه بتاريخ   

05-10-2021  برقم ايداع 9,805.000 الى : يعدل السم التجارى الى)هديه استور لمستلزمات تدخين 

الكترونى(محمود احمد محمد هديه

47 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   65306 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2022  برقم ايداع 1,573.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / مازار لوجيستك

48 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70862 وتم ايداعه بتاريخ   

alex con 13-02-2023  برقم ايداع 1,896.000 الى : تم تعيل السمه التجاريه الى / اليكس كون للمقاولت

49 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   1771 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2011  برقم ايداع 1,003.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/ مكتب الهرام لتأجير المعدات

50 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26725 وتم ايداعه بتاريخ   

25-05-2016  برقم ايداع 4,219.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / قباء للمقاولت العامه

51 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   35852 وتم ايداعه بتاريخ   

24-10-2017  برقم ايداع 9,230.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى /بهججه للماكولت والمشروبات

52 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   57057 وتم ايداعه بتاريخ   

03-09-2020  برقم ايداع 6,551.000 الى : اضافه السم التجارى / المرشدى للتوريدات ومعدات المطابخ 

والمغاسل
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53 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24528 وتم ايداعه بتاريخ   

10-02-2016  برقم ايداع 1,026.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/المحمديه للتوريدات والمقاولت 

العموميه

54 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54176 وتم ايداعه بتاريخ   

spin care 14-01-2020  برقم ايداع 404.000 الى : اضافه سمه تجاريه / سبين كير للتوريدات الصناعيه

55 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70996 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 2,322.000 الى : رشا رمضان محمد احمد

56 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70996 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 2,322.000 الى : ل يوجد

57 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30525 وتم ايداعه بتاريخ   

16-01-2017  برقم ايداع 441.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / التوفير للجمله

58 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60118 وتم ايداعه بتاريخ   

10-03-2021  برقم ايداع 2,507.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ الومنيوم الشمال

59 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   61394 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2021  برقم ايداع 5,453.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / مكتب الوصال للخدمات الجنائزيه 

حانوتى وتحت الطلب

60 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   60674 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2021  برقم ايداع 3,868.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / مكتب ماهر سمير نجيب لبيب لدفن 

الموتى )حانوتى(

61 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68982 وتم ايداعه بتاريخ   

20-10-2022  برقم ايداع 12,593.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ الزيكو توب لين مارين للمقاولت 

elziko top line العامه

62 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4534 وتم ايداعه بتاريخ   

13-06-2012  برقم ايداع 1,730.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى /اى.بى e.b للجهزه الكهربائيه 

والموبايلت

63 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   30973 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2017  برقم ايداع 1,135.000 الى : )حذف السمه التجاريه(

64 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   30973 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2017  برقم ايداع 1,135.000 الى : يعدل الى/مؤسسه ماجد لتجاره وتوزيع الكوتشى-ماجد محمود 

جابر ناصف

65 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70999 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 2,332.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / العالميه للعمال الكهروميكانيكيه
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الشخاص

1 - ولء صلح الدين عبد الحليم السدودى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   17793 وتم ايداعه بتاريخ  

07-12-2014 برقم ايداع    7970تم التأشير فى تاريخ   05-01-2015   بــ  

2 - عمرو محمود السيد احمد شعراوى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   24662 وتم ايداعه بتاريخ  

16-02-2016 برقم ايداع    1212تم التأشير فى تاريخ   16-02-2016   بــ  

3 - حمدى جابر محمد عبدالعزيز الوردانى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   25138 وتم ايداعه بتاريخ  

09-03-2016 برقم ايداع    1898تم التأشير فى تاريخ   09-03-2016   بــ  

4 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   35646 وتم ايداعه بتاريخ  

16-10-2017 برقم ايداع    8903تم التأشير فى تاريخ   16-10-2017   بــ  )تم تصحيح الرقم القومى(

5 - ميار على سيد على مرسى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   36183 وتم ايداعه بتاريخ  06-11-2017 برقم 

ايداع    9756تم التأشير فى تاريخ   06-11-2017   بــ  

6 - محمد سعيد محمد محمود على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   65471 وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-20 

برقم ايداع    2055تم التأشير فى تاريخ   20-02-2022   بــ  

7 - ابراهيم عبدالقوى غيث الحوفى  مدير فرع المقيد برقم قيد   70770 وتم ايداعه بتاريخ  07-02-2023 برقم 

ايداع    1627تم التأشير فى تاريخ   07-02-2023   بــ  

8 - رضا حمدى محمد دعبس  مدير فرع المقيد برقم قيد   70893 وتم ايداعه بتاريخ  15-02-2023 برقم ايداع    

1969تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

9 - هانى  شنوده نظير نصر ا  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   71038 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-23 

برقم ايداع    2430تم التأشير فى تاريخ   23-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - احمد محمد راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    46190 قيدت فى 02-12-2018 برقم ايداع   14164 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/10/31 ملخصه مسجل 

برقك21 فى 2023/1/7 شركات السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - احمد محمد راشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    46190 قيدت فى 02-12-2018 برقم ايداع   14164 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - تعدل السم التجارى للشركه الى-مارينا اشرف شوقى وشريكتها-مارينا سنتر للملبس الجاهزه   شركة سبق 

قيدها برقم    25375 قيدت فى 20-03-2016 برقم ايداع   2241 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - 

شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

4 - تعدل السم التجارى للشركه الى-مارينا اشرف شوقى وشريكتها-مارينا سنتر للملبس الجاهزه   شركة سبق 

قيدها برقم    25375 قيدت فى 20-03-2016 برقم ايداع   2241 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - 

شطب السجل بموجب عقد فسخ ثابت التاريخ برقم 298 لسنه 2023 توثيق الرمل تم فسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

5 - شركه محمد احمد حسين بكر النجار و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    64384 قيدت فى 2021-12-12 

برقم ايداع   12393 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه 

وتصفيتها نهائيا

6 - شركه محمد احمد حسين بكر النجار و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    64384 قيدت فى 2021-12-12 

برقم ايداع   12393 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 

2022/10/25 ملخصه مسجل برقم 1249 فى 2022/12/5 شركات السكندريه نم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

7 - محمد محمد عبد الغنى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16624 قيدت فى 25-09-2014 برقم ايداع   

6483 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

8 - محمد محمد عبد الغنى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    16624 قيدت فى 25-09-2014 برقم ايداع   

6483 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/9/15 مصدق 

على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 3617 س لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - احمد سعيد عبد الحميد نجم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23361 قيدت فى 08-12-2015 برقم ايداع   

7163 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

10 - احمد سعيد عبد الحميد نجم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    23361 قيدت فى 08-12-2015 برقم 

ايداع   7163 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته 

بمحضر تصديق رقم 1102 ص لسنه 2022 توثيق اكاديميه النقل البحرى بالسكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

11 - " بل مود " نجلء جلل محمد حسين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    17092 قيدت فى 

28-10-2014 برقم ايداع   7080 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

12 - " بل مود " نجلء جلل محمد حسين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    17092 قيدت فى 

28-10-2014 برقم ايداع   7080 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 269 ن لسنه 2022 توثيق سبورتنج تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

13 - شركه ساره ابراهيم عبدالقادر وانجى توفيق عبدالمنعم   شركة سبق قيدها برقم    56161 قيدت فى 

08-07-2020 برقم ايداع   4644 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا
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14 - شركه ساره ابراهيم عبدالقادر وانجى توفيق عبدالمنعم   شركة سبق قيدها برقم    56161 قيدت فى 

08-07-2020 برقم ايداع   4644 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مؤرخ فى 2022/12/31 ملخصه مسجل برقم 31 فى 2023/2/4 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

15 - كريم يحيى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    51636 قيدت فى 08-09-2019 برقم ايداع   8874 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

16 - كريم يحيى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    51636 قيدت فى 08-09-2019 برقم ايداع   8874 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 

544 م لسنه 2022 توثيق نادى اصحاب الجياد تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

رأس المال

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كرين للشحن والتفريغ)محمد سامى حسن وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     

22627 قيدت فى 29-10-2015 برقم ايداع    6148وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  25,000.000

2 - يعدل اسم الشركه ليصبح/مجدى صادق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     61230 قيدت فى 2021-05-31 

برقم ايداع    5106وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - رضا محمد عبدالحافظ و شريكه شركة سبق قيدها برقم     3219 قيدت فى 30-01-2012 برقم ايداع    

176وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

4 - ابراهيم السيد محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     46419 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    

14524وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  700,000.000

5 - يعدل اسم الشركه الى/شركه عمرو سليمان محمد سليمان منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68848 

قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    12216وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

6 - محمد محمود فتحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     34307 قيدت فى 09-08-2017 برقم ايداع    6571

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000,000.000

7 - يعدل اسم الشركه ليصبح/مصطفى محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     31864 قيدت فى 

22-03-2017 برقم ايداع    2510وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

8 - يعدل اسم الشركه ليصبح/براء محمود محمود خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     40645 قيدت فى 

24-04-2018 برقم ايداع    4929وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

9 - يوسف شنوده و شريكته شركة سبق قيدها برقم     8071 قيدت فى 19-03-2013 برقم ايداع    1305وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,500.000
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العناوين

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كرين للشحن والتفريغ)محمد سامى حسن وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     

22627 قيدت فى 29-10-2015 برقم ايداع    6148وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية يعدل عنوان الشركه الى/الكيلو 28 الصحراوى بجوار منصور شفورليه-قسم العامريه

2 - تم تعديل اسم الشركه الى  اميره احمد رمضان حسنين وشركائها شركة سبق قيدها برقم     2149 قيدت فى 

15-08-2011 برقم ايداع    1438وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعدل عنوان المركز العام للشركه الى/الشقه الكائنه بالدور الرابع رقم 412 بالعقار الكائن 66 طريق الحريه)شارع 

فؤاد(-ويقع مدخل العقار على شارع الفراعنه)5 شارع الفراعنه(4 تنظيم الفراعنه-قسم باب شرق

3 - يعدل اسم الشركه الى/شركه عمرو سليمان محمد سليمان منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68848 

قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    12216وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يعدل العنوان الى/19 شارع مسجد رياض الصالحين بجوار صيدليه د . محمد صلح-حجر النواتيه-

قسم ثان الرمل

4 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه احمد السيد السيد حنفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     40782 قيدت فى 

29-04-2018 برقم ايداع    5145وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل المركز العام للشركه الى/المكتب الكائن بالدور الول علوى بالعقار رقم 297 شارع بورسعيد-قسد سيدى 

جابر

5 - مايكل بشير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     67829 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    9256وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 9 مصطفى كامل-ميامى-المنتزه 

اول

6 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى س 0 احمد ابراهيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     18351 قيدت 

فى 13-01-2015 برقم ايداع    177وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان الشركه الى /محل رقم 5 عماره النعام 29 ش مسجد الطيار تقاطع ش الدكتوره رشا سويدان 

العوضى -البيطاش -القسم

7 - تعديل السم التجارى للشركه الى مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

35950 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    9371وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شقه رقم 1 الدور الثانى علوى بالقطعه 24 المجاوره السادسه الحى الول-

برج العرب الجديده
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النشاط

1 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كرين للشحن والتفريغ)محمد سامى حسن وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     

22627 قيدت فى 29-10-2015 برقم ايداع    6148 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

يعدل نشاط الشركه الى/تأجير معدات

2 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه احمد السيد السيد حنفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     40782 قيدت فى 

29-04-2018 برقم ايداع    5145 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط الى/

مقاولت التشطيب ومقاولت اعمال النظافه للمنشاءات )فيما عدا توريد العماله(

3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرحمن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     35951 

قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    9372 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل 

غرض الشركه الى/استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحه

4 - يعدل اسم الشركه ليصبح/براء محمود محمود خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     40645 قيدت فى 

24-04-2018 برقم ايداع    4929 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/قياس 

كميه ونوعيه المواد البتروليه من غرض الشركه

5 - مايكل بشير وشريكته شركة سبق قيدها برقم     67829 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    9256 وفى 

تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح/تجاره وتوزيع زيوت المحركات 

والبطاريات وتأجير سيارات

6 - تعديل السم التجارى للشركه الى مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

35950 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    9371 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل النشاط ليصبح/استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحه

7 - محمود السيد جابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     32943 قيدت فى 22-05-2017 برقم ايداع    4312 

وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل النشاط ليصبح/الرحلت والنقل الجماعى 

والتوريدات)زيوت السيارات()بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(

8 - احمد ابراهيم فتح ا و شركاه شركة سبق قيدها برقم     69566 قيدت فى 22-11-2022 برقم ايداع    

14157 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/1-بيع المأكولت 

الجاهزه -2-التوكيلت التجاريه

9 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محسن جمعه وشركات لتجاره وتوريدات حديد وتقطيع معادن شركة سبق قيدها 

برقم     54249 قيدت فى 19-01-2020 برقم ايداع    557 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/تجاره وتوريدات حديد وتقطيع معادن

10 - يوسف شنوده و شريكته شركة سبق قيدها برقم     8071 قيدت فى 19-03-2013 برقم ايداع    1305 

وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/بيع ملبس فقط)ما عدا 

الملبس العسكريه(

Page 78 of 107 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

11 - يعدل اسم الشركه ليصبح/اكسبيرتس جلوبال فوروردنج -تامر اسحق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

53299 قيدت فى 28-11-2019 برقم ايداع    12085 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

اضافه نشاط/اعمال النقل البرى للبضائع)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى(ليصبح 

غرض الشركه/ اعمال النقل البرى للبضائع)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى(وخدمات 

الشحن الدولى والتوكيلت التجاريه والخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى

12 - يعدل اسم الشركه ليصبح/حمدى باتع وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55557 قيدت فى 2020-05-17 

برقم ايداع    3337 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه الى/المقاولت 

والتوريدات العموميه فى مجال النشاط واداره المشروعات العقاريه

الكيان القانونى

1 - يعدل اسم الشركه الى/شركه عمرو سليمان محمد سليمان منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68848 

قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    12216 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية 

بسيطة

2 - يعدل اسم الشركه الى شركه الخراشى للمقاولت والتجاره-محمد الخراشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

12896 قيدت فى 26-02-2014 برقم ايداع    1141 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22627   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2015 برقم ايداع    6148 الى   يعدل اسم الشركه الى/محمد سامى حسن يوسف وشركاه-

سماره كرين(

2 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61230   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2021 برقم ايداع    5106 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/مجدى صادق وشريكه

3 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 53114   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    11728 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/احمد محمد عبد الفتاح 

وشريكته

4 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68848   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-10-2022 برقم ايداع    12216 الى   يعدل اسم الشركه الى/شركه عمرو سليمان محمد 

سليمان منصور وشركاه

5 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 31864   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2017 برقم ايداع    2510 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/مصطفى محمود وشريكته

6 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40782   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-04-2018 برقم ايداع    5145 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه احمد السيد السيد حنفى 

وشريكته

7 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70867   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2023 برقم ايداع    1901 الى   احمد عبدا احمد احمد وشركاه

8 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 35951   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-10-2017 برقم ايداع    9372 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/مراد فهمى عبد الرحمن عبد 

الرحمن وشريكيه

9 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40645   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-04-2018 برقم ايداع    4929 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/براء محمود محمود خليل 

وشريكه

10 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38248   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2018 برقم ايداع    1151 الى   تعديل اسم الشركه /احمد مصطفى عبدالفتاح وشريكه

11 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70988   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2297 الى   محمد جمال كامل مسيكه وشريكه

12 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 70988   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2297 الى   السعد جروب للمقاولت العامه والتسويق العقاري 

والتوريدات العامه

13 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54249   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2020 برقم ايداع    557 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه محسن جمعه وشركات 

لتجاره وتوريدات حديد وتقطيع معادن
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14 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22627   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2015 برقم ايداع    6148 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كرين للشحن والتفريغ)

محمد سامى حسن وشركاه(

15 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 55557   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2020 برقم ايداع    3337 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/حمدى باتع وشريكه
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الشخاص

1 - يوسف شنوده شحاته جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8071   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2013 برقم ايداع   1305 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2013  بــ :  

2 - نيفبن عزمى جرجس فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8071   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-19 

برقم ايداع   1305 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2013  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح للشريكين 

المتضامنين مجتمعين أو منفردين ويكون لهما الحق فى التعامل والتوقيع مع الشركات وجميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والتعامل مع البنوك من حيث فتح الحسابات والسحب والرهن واليداع والقتراض

3 - احمد كمال جمعه محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20242   وتم ايداعه بتاريخ    2015-05-12 

برقم ايداع   2792 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  

4 - محمد كمال جمعة محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    20242   وتم ايداعه بتاريخ    2015-05-12 

برقم ايداع   2792 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  اتفق الطرفان على ان يكون من حق الطرفان 

الول والثانى مجتمعين أو منفردين)اتخاذ اى تصرفات قانونيه من رهن او بيع عقارات الشركه او الحصول على 

قروض للشركه وكذلك تحرير الشيكات وصرفها وتظهيرها والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات والسحب والرهن 

واليداع والقتراض والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه بشرط ان تكون جميع هذه العمال التى 

تصدر من اى منهما لتحقيق غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها

5 - محمود السيد جابر السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32943   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-22 

برقم ايداع   4312 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  

6 - على محمد على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    32943   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-22 

برقم ايداع   4312 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2017  بــ :  يحق التوقيع لكل الشريكين منفردا فى اعمال 

الداره والتصرف لكل منهما الحق فى التوقيع دون الرجوع للطرف الخر كما يحق لكل الطرفين منفردا التوقيع 

فى التصرف بأصول الشركه منفردا دون اعتراض من الطرف الخر ول يلزم موافقه الطرف الخر عن اعمال 

التصرف

7 - ابراهيم السيد محمود السيد الحويزى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46419   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2018 برقم ايداع   14524 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  

8 - محمود ابراهيم السيد محمود السيد الحويزي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46419   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2018 برقم ايداع   14524 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  )تعديل صفه الشريك من شريك 

موصى ليصبح شريك متضامن(/////يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح للطرفين/ابراهيم السيد محمود السيد / و 

محمود ابراهيم السيد محمود مجتمعين أو منفردين ولهما كافه الصلحيات للتعامل باسم الشركه وتحقيق الغرض 

منها والتوقيع باسم الشركه وحق القتراض باسمها من كافه البنوك مجتمعين أومنفردين والتعامل مع كافه الجهات 

الرسميه ولهما الحق فى فتح الستثمارات التجاريه والصناعيه داخل المملكه العربيه السعوديه

9 - يوسف ابراهيم السيد محمود السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    46419   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2018 برقم ايداع   14524 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  

10 - احمد عصام سعدالدين عثمان فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12896   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2014 برقم ايداع   1141 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  تعديل صفه الشريك / احمد 

عصام سعدالدين عثمان فرج الى شريك متضامن ///تعديل حق الداره والتوقيع/ اتفق اطراف هذا العقد على ان 

الشريك الذى اكتسب صفه الشريك المتضامن بموجب هذا العقد الحق فى اداره الشركه والتوقيع مجتمعين او 

منفردين
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11 - مجدى عياد تقاوى عطاا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61822   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2021 برقم ايداع   6364 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للشريك الول فقط على اعتبار انه الشريك المتضامن وله حق التعامل مع كافه المصالح الخاصه بالشركه وله فى 

سبيل ذلك كافه السلطات لتحقيق اغراض الشركه على ان تكون العمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن 

اغراضها وله الحق فى التعامل مع البنوك وفتح حساب خاص بالشركه واستلم وصرف الشيكات والتوقيع عليها 

والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه باسم الشركه ولصالح اغراضها وله ايضا الحق فى شراء وبيع 

استخراج وتراخيص السيارات بكافه انواعها واغراضها وكذلك سيارات السعاف وغيرها لصالح الشركه وخدمتها

12 - احمد عمر اسماعيل محمد البهى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49634   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   5020 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  

13 - احمد عماد الدين محمد الشودافي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    49634   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   5020 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه للشريكين المتضامنين بالشركه وهما /احمد عمر اسماعيل محمد البهى / و احمد عماد الدين محمد الشوادفى 

مجتمعين أو منفردين ولهما كافه السلطات فى فتح الحسابات بالبنوك والسحب واليداع والتوقيع امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه  وكذلك التوقيع امام قطاع العمال والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه 

وجهات الترخيص والتعاقد مع كافه الجهات والمصالح مجتمعين أو منفردين او توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر فيما عدا البيع والرهن والقتراض من البنوك فلبد ان يكون التوقيع )مجتمعين( وكما يحق للشريكين تعديل 

العقد باضافه شركاء جدد وكذلك تغير نوعيه الشركه

14 - تامر اسحق محمد عبدالحفيظ قطوم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

15 - ياسر احمد عقل طه مراد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-28 

برقم ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

16 - محمد اسحق محمد عبدالحفيظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

17 - طه محمد طه محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    28-11-2019 برقم 

ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  
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18 - احمد السيد متولى السيد عامر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع عن 

الشركه/باضافه تعيين الطرف السادس/محمود سامى صلح محمد زعنر-مديرا مسئول عن نشاط الخدمات 

الجمركيه والتخليص الجمركى بالشركه-ليصبح/وتكون اداره الشركه والتوقيع عنها للطراف من الول حتى 

الخامس فقط منفردين أو مجتمعين على ان يكون التوقيع تحت اسم الشركه وعنوانها وضمن أغراضها ولهم فى 

ذلك اوسع السلطات فى فتح الحسابات البنكيه وصرف الشيكات وايداعها وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام كافه 

الجهات والمصالح والشركات سواء المحليه او الجنبيه وابرام كافه العقود داخل البلد وخارجها وللشركاء من 

الول حتى الخامس مجتمعين أو منفردين التعامل مع البنوك والحق فى اليداع والسحب والرهن والقتراض باسم 

الشركه ويكون للشريك المنضم )الطرف السادس( /محمود سامى صلح محمد زعتر-تمثيل الشركه فى القيام 

بالعمال التى تخص نشاط الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى فقط -ول يجوز للطرف السادس ان يباشر 

العمال التى تجاوز ذلك الغرض فى اى نشاط اخر من نشاطات الشركه ول يكون له اداره الشركه او التوقيع تحت 

اسمها او عنوانها وليس له الحق فى فتح الحسابات البنكيه او صرف الشيكات او ايداعها باسم الشركه ول يحق له 

ابرام العقود باسم الشركه او التعامل مع البنوك باليداع او الرهن او السحب او القرض او يمارس نشاط من نوع 

نشاط الشركه او التعامل مع البنوك باليداع او الرهن او السحب او القتراض او يمارس نشاط من نوع الشركه او 

يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره فى شركه تنافسها تمارس نفس النشاط فى حاله مخالفته لذلك يلتزم 

بتقديم حساب الى الشركه عما يكون قد حققه من كسب ويصبح ذلك حقا للشركه حقا خالصا ول يجوز له التنازل 

عن حصته فى الشركه لى شخص اى ما كان طبيعيا او معنويا  وتكون حصه الطرف السادس فى عقد الشركه هى 

القيام بأعمال الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى وتمثيل الشركه فى هذا المجال فقط وذلك نظير حصوله على 

نسبه تقدر ب 25% من ارباح عمليات التخليص الجمركى والباقى 75 % يوزع على باقى الشركاء من الول 

وحتى الخامس فى الشركه كل حسب حصته فى راس المال-وليس للطرف السادس)الشريك المضاف(الحق فى 

المطالبه بأى أرباح خلف ذلك وذلك عن باقى نشاطات الشركه المنصوص عليها بعقد التأسيس وليس له الحق ال 

فقط فى ارباح اعمال التخليص الجمركى دون غيرها من نشاطات الشركه ويجب عليه اداء هذا العمل بصفه دوريه 

دون انقطاع طالما بقيت الشركه

19 - محمود سامى صلح محمد زعتر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53299   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   12085 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  )تعيين الطرف السادس/محمود 

سامى صلح محمد زعتر-مديرا مسئول عن نشاط الخدمات الجمركيه والتخليص الجمركى بالشركه

20 - هشام عبد الناصر فرغلى حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61230   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   5106 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

21 - سيف النصر عبد الناصر فرغلي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61230   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   5106 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

22 - وليد رجب عبد الحميد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    61230   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   5106 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

23 - مجدى صادق معوض عويضه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61230   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   5106 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

24 - عبد ا محمود عبد ا عبد المجيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    61230   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   5106 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح 

للشريكين/مجدى صادق معوض عويضه / و عبد ا محمود عبد ا عبد المجيد مجتمعان أو منفردان بشرط ان 

تكون العمال التى تصدر منهما لصالح الشركه وضمن أغراضها وكذا تمثيل الشركه الشركه امام كافه الجهات 

الحكوميه و الغير حكوميه واجراء كافه العقود والمعاملت الماليه الداخله ضمن اغراض الشركه وقبض ودفع كافه 

المبالغ وتمويل وابرام العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه والتعامل مع كافه الشركات الحكوميه والغير 

حكوميه والبنوك ولهما حق فتح حسابات بالبنوك واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات مجتمعين أو منفردين 

بشرط ان يكون كل ذلك باسم الشركه وتحقيق أغراضها ول يجوز تصفيه الشركه ال باتفاق أطرافها مجتمعين فقط
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25 - هيثم محسن يونس خليل محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53114   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   11728 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

26 - امل عبدالفتاح المرسي مروان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    53114   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   11728 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

27 - محمد السيد ابراهيم عبدالحليم النحاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68848   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   12216 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع 

ليصبح لكل من/عمرو سليمان محمد سليمان منصور / و محمد السيد ابراهيم عبد الحليم النحاس لهما حق الداره 

والتوقيع )مجتمعين أو منفردين( وذلك بالنسبه لجميع العمال المتعلقه بمزواله نشاط الشركه وتحقيق أغراضها 

وتمثيلها امام كافه الجهات الداريه والجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات والهيئات والتوكيلت التجاريه 

والصناعيه والخدميه وتعيين الموظفين والعمال وكل ما تتطلبه الداره وحسن سير العمل وكذلك التوقيع على كل ما 

يتعلق بالمعاملت الماليه والتعامل مع البنوك والتعهدات الناشئه عنها بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن 

أغراضها وكل ذلك بشرط ان يكون ضمن نشاط الشركه ولتحقيق أغراضها والتوقيع على الشيكات الصادره من 

الشركه واستلم مستحقاتها قبل الغير والتوقيع امام الشهر العقارى على اثبات التاريخ على العقود والمحررات 

وفسخها واعتماد السجلت التجاريه واستخراج المستندات والصور الرسميه واستلمها ويملك حق التوقيع كل من 

الشريكين )مجتمعين فقط(فى الحصول على تسهيلت من البنوك لغرض تمويل نشاط الشركه او فى اعمال 

التصرف فى اصول الشركه من بيع او رهن ولهما الحق فى توكيل المحامين وغيرهم نيابه عنهم فى كل ما ذكر 

وفى جميع ما يخص الجراءات الخاصه بالشركه

28 - احمد نبيل وصيف الحبشى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68848   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   12216 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

29 - ابراهيم محمود ابراهيم محمود الشرنوبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    68848   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   12216 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

30 - عمرو سليمان محمد  سليمان منصور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68848   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   12216 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

31 - تامر محمد عبدالصمد عشيبه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68848   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   12216 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

32 - نور طارق هاشم عبد الرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31864   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

33 - جودى مصطفى محمود محمد احمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    31864   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2017 برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

34 - مرفت على جابر عبد القوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    40782   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   5145 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

35 - احمد السيد السيد حنفى محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40782   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   5145 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح 

للشريك المتضامن/احمد السيد السيد حنفى محمود منفردا

36 - محمد على ضبيع محمد ضاحى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    40782   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   5145 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

37 - سعد محمد سعد خيرا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2023 برقم 

ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  المدير المالى والدارى والمدير المسئول من خارج 

الشركاء

38 - عبد ل احمد عبد ل احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  
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39 - امنيه احمد عبدا احمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

40 - نيفين احمد عبد ل ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

41 - عنايات توفيق محمد كرشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

42 - احمد محمود عبدا احمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  واصبح لكل من/  احمد محمود 

عبدا احمد ابراهيم ) 2 ( سعد محمد سعد خير ا المدير المالى والدارى والمدير المسئول من خارج الشركاء 

مجتمعان اومنفردان الحق فى تمثيل الشركه امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه رسميه اوعرفيه والشركات 

والهيئات والفراد والقطاع العام والخاص وابرام التعاقدات ولهما الحق فى بيع وشراء السيارات الخاصه بالشركه 

وتمثيل الشركه امام اقلم المرور واقلم الرخص ومؤسسات التامينات على السيارات والتعامل مع كافة البنوك 

الخاصه بالشركه والحصول على خطابات الضمان من البنوك وعموما كافة تعاملت البنوك والتعامل مه هيئه 

التامينات الجتماعيه والهيئه العامه للخدمات البيطريه وقطاع النتاج الحيوانى بوزارة الزراعه والداره المركزيه 

لشئون الصيدله والصادرات والواردات وابرام كافة التعاقدات نيابة عن الشركه والضريبه العامه علىالمبيعات 

ومصلجه الضرائب العامه وادارات المرور المختلفه وتمثيل الشركه امام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع 

على عقود بيع وشراء السيارات بكافة انواعها باسم الشركه وكذلك التعامل مع اقلم المرور واقسام ومراكز 

الشرطه ومؤسسة التامينات على السيارات وكذلك التعامل نيابة عن الشركه مع وزارة الدفاع ـ كما انهما من حقهم 

مجتمعان ومنفردان توكيل الساده المحامين فى الحضور فى جميع انواع القضايا التى ترفع من الشركه اوعلى 

الشركه امام جميع المحاكم عاىاختلف انواعها ودرجاتها وكذلك القرار بالتصالح التخالص فى جميع القضايا 

بمختلف انواعها والتى تخص الشركه امام جميع المحاكم على اختلف انواعها ودرجتها كما انه من حقهما ـ 

مجتمعان ومنفردان ـ توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر 0

43 - محمد احمد عبد ا احمد ابراهيم الصعيدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70867   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

44 - عرفه احمد علي عبدالنبي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35951   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   9372 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

45 - مراد فهمي عبدالرحمن عبدالرحمن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    35951   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   9372 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  تعديل الصلحيات لتصبح/

للشريك الول المتضامن- مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرحمن منفردا فى تمثيل الشركه فى علقتها مع الغير 

والتعامل  مع  الجهات الحكوميه اوالغير حكوميه وقطاع العمال العام والخاص وله الحق فى التوقيع على عقود 

البيع والشراء باسم الشركه ولصالحها وذلك ضمن أغراضها وله الحق فى التعامل بأى نوع من انواع المعاملت 

الماليه مع البنوك والمصارف كالسحب واليداع وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات-وللشريك الول/

مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرجمن -والشريك الثانى/عرفه احمد على عبد النبى مجتمعا او منفردا التعامل 

والتوقيع امام الهيئات والمصالح الحكوميه والغير حكوميه ولهما توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

46 - عبد الحميد محمود عبد الحميد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  
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47 - براء محمود محمود خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  )تعديل صفه الشريك من شريك 

موصى ليصبح شريك متضامن(/////يعدل حق الداره والتوقيع عن الشركه ليصبح للشريك المتضامن/براء محمود 

محمود خليل الحق فى اداره الشركه والتوقيع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها 

وتمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك له حق التوقيع عن الشركه منفردا امام الغير وفتح 

الحسابات بالبنوك وابرام العقود وايداع وسحب الشيكات وحق القتراض والرهن وله حق توكيل وتفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

48 - كمال محمد سعد محمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

49 - ابراهيم غريب ابراهيم حسنين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

50 - احمد رضا محمد بازينه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  )تخارج من الشركه(

51 - محمد حسن على عبدالرحمن حجازى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    40645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   4929 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

52 - طارق محمد عبدالمنعم محمد مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    38248   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2018 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  تخارج الشريك المتضامن / 

طارق محمد عبدالمنعم محمد مسعود من الشركه ///

53 - محمد جمال كامل مسيكه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    70988   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   2297 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

54 - محمد جمال كامل مسيكه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    70988   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   2297 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

55 - محمد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

56 - احمد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

57 - زياد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء على ان يكون حق 

الداره والتوقيع والرهن والبيع والتصرف فى اصول الشركه من سيارات ومعدات وعقارات واراضى لجميع 

الشركاء المتضامنين الول والثانى والثالث منفردين أو مجتمعين ول يجوز تصفيه الشركه ال اذا حققت الشركه 

خسائر واضحه يستحيل معها الستمرار

58 - انجى محمد محمود احمد صبره  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

59 - دولت محمود على فرج ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

60 - زياد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

61 - محمد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

62 - احمد سامى حسن محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع ليصبح 

للشركاء المتضامنين الثلثه مجتمعين أو منفردين
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63 - سامى حسن محمد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2015 برقم ايداع   6148 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  )تخارج من الشركه للوفأه(

64 - حمدى باتع عبد المقصود هلل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    55557   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2020 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  حق الداره للطرف الثانى/حمدى 

باتع عبد المقصود وحده وله حق تراخيص الشركه وتمثيلها وجميع التوقيعات تحت يده بما ل يخل بما جاء بنود 

هذا العقد وله الحق فى السحب واليداع والتصرف والتعامل على الحساب المصرفى الخاص بالشركه وهو/شركه 

النصر للمقاولت والتوريدات العموميه-بما ل يضر بمصلحه الشركه وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

65 - احمد حمدى باتع عبد المقصود هلل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    55557   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2020 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

66 - محمود باتع عبدالمقصود هلل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    55557   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2020 برقم ايداع   3337 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد مرسى عطيه ا ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3792   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

845 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

2 - كمال كمال فراج عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6107   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

3550 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

3 - خميس محمد عبد الحميد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6867   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

4447 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

4 - سامح ثروت بكر الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10822   قيدت فى   23-10-2013 برقم ايداع    

4753 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-22

5 - محمد فتحى محمد محمود دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20677   قيدت فى   07-06-2015 برقم 

ايداع    3408 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

6 - السيد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24619   قيدت فى   15-02-2016 برقم ايداع    

1153 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

7 - عبدا عادل حسين عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24666   قيدت فى   16-02-2016 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

8 - عاطف السيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24924   قيدت فى   29-02-2016 برقم ايداع    

1590 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

9 - احمد ابراهيم فتح ا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25991   قيدت فى   19-04-2016 برقم ايداع    

3161 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

10 - محمد طارق عبدالعاطى ابوالعل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30621   قيدت فى   2017-01-22 

برقم ايداع    588 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

11 - فتحى هارون محمد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32095   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

2925 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

12 - عبدالحميد انور محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33570   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

5358 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

13 - محمد احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37729   قيدت فى   09-01-2018 برقم ايداع    

323 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

14 - محمد سعد ابراهيم سعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5921   قيدت فى   16-10-2012 برقم ايداع    

3331 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

15 - عبد الرحمن السيد عبد الرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7393   قيدت فى   04-02-2013 برقم 

ايداع    516 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-03

16 - وهبه السيد محجوب شربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7411   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    

537 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

17 - محمد الزغبى على احمد بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23302   قيدت فى   06-12-2015 برقم 

ايداع    7085 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

18 - حسن محمد حسن مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23421   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    

7247 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

19 - محمد اسماعيل محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25628   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

2624 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02
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20 - رضوان محمد نوح محمد )مؤسسة نوح للمقاولت العموميه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30564   قيدت 

فى   17-01-2017 برقم ايداع    503 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16

21 - احمد عاطف عبدالحميد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35857   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9238 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

22 - صفيه نوح عبدربه نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36728   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

10690 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

23 - ابراهيم خليل ابراهيم الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37877   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    542 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

24 - هبه محمد جابر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38906   قيدت فى   22-02-2018 برقم ايداع    

2251 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

25 - هانى عبدالوهاب محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38927   قيدت فى   25-02-2018 برقم 

ايداع    2285 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

26 - رؤوف وليم ميخائيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   776   قيدت فى   09-12-2010 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

27 - محمد مسعود محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6590   قيدت فى   04-12-2012 برقم ايداع    

4118 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

28 - بلل سلمه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12101   قيدت فى   12-01-2014 برقم ايداع    

203 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

29 - اسامه سعد دسوقى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17610   قيدت فى   26-11-2014 برقم ايداع    

7744 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-25

30 - ميلد جاد سعد داوود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22454   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

5903 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

31 - خالد عبدالناصر محمد ابراهيم نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24380   قيدت فى   03-02-2016 برقم 

ايداع    821 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

32 - اسماء ابودومه اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28937   قيدت فى   16-10-2016 برقم 

ايداع    7442 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

33 - عمرو محمد عبد الغنى على السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31556   قيدت فى   2017-03-09 

برقم ايداع    2054 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

34 - محمد حمدى حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32042   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

2819 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

35 - اسامه مجدى منصور عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32792   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    4048 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

36 - على عادل على محمود الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33320   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    4897 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

37 - شعبان عبد السيد عبد الدايم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34750   قيدت فى   29-08-2017 برقم 

ايداع    7447 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

38 - عبد ا ابراهيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36715   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

10663 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

39 - زكريا يحى عبدالحميد فايد)الفايد للمقاولت و النشاءات(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37449   قيدت فى   

27-12-2017 برقم ايداع    11946 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-26
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40 - عبدالناصر عبدا دياب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37508   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

12043 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

41 - اشرف حمدى عبدالعليم بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37552   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    

22 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

42 - سامى فوزى محمد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37674   قيدت فى   08-01-2018 برقم 

ايداع    240 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

43 - عمار عاشور عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38444   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

44 - احمد محمد عبدالسلم محمد - كشرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39240   قيدت فى   

06-03-2018 برقم ايداع    2774 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-05

45 - محمد يوسف يوسف سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24   قيدت فى   22-07-2010 برقم ايداع    24 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-21

46 - تم تعديل السم التجارى الى / صفوت لويز ناشد مجلع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   428   قيدت فى   

17-10-2010 برقم ايداع    457 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-16

47 - محروس مصطفى محمد عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3696   قيدت فى   21-03-2012 برقم 

ايداع    743 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

48 - احمد فؤاد محمد ابو العارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4152   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

1259 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

49 - عصام السيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4631   قيدت فى   25-06-2012 برقم ايداع    

1833 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

50 - هشام احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7240   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    

339 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

51 - ابراهيم عوض ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7676   قيدت فى   24-02-2013 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-23

52 - شريف على عبد العال على رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16516   قيدت فى   2014-09-22 

برقم ايداع    6348 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-21

53 - عبد الفتاح محمد صبرى عبد الفتاح محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18446   قيدت فى   

20-01-2015 برقم ايداع    301 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-19

54 - محمد منصور حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21379   قيدت فى   30-07-2015 برقم ايداع    

4406 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

55 - محمد فهمى عبدا محمد نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27828   قيدت فى   26-07-2016 برقم 

ايداع    5730 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

56 - خالد محمد جاد جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28113   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

6149 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

57 - محمدولى الدين مدحت محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29037   قيدت فى   2016-10-20 

برقم ايداع    7602 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

58 - علء عبدالنبى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30488   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    394 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11
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59 - عزه محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31687   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

2251 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

60 - ابراهيم حمدى عبد الستار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34674   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    7321 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

61 - بيشوى حمدى شحاته عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34817   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

7558 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

62 - عاصم احمد محمد ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36275   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    9918 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

63 - مينا نصرى اسكندر موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38252   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

1156 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

64 - على محمد على عبدالصادق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38389   قيدت فى   05-02-2018 برقم 

ايداع    1394 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

65 - مصطفى ابراهيم خميس عبدالجواد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38472   قيدت فى   

07-02-2018 برقم ايداع    1534 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-06

66 - احمد محمد احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38830   قيدت فى   20-02-2018 برقم ايداع    

2124 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

67 - نوره رزق محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39010   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    

2408 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

68 - ابراهيم عبد ا شاهين محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10095   قيدت فى   2013-08-26 

برقم ايداع    3788 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

69 - كريم حسن محفوظ حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22367   قيدت فى   08-10-2015 برقم 

ايداع    5784 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

70 - هشام ممدوح محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23708   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    

7670 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

71 - كريم محمد حسن مرسى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25776   قيدت فى   10-04-2016 برقم 

ايداع    2842 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

72 - انجه رزق محمد رزق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33090   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    

4533 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

73 - السيد التهامى السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34046   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

6116 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

74 - سعاد على على عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38275   قيدت فى   30-01-2018 برقم ايداع    

1186 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

75 - تعدل السم التجارى الى -امير سعد عطيه محمد خربوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5570   قيدت فى   

25-09-2012 برقم ايداع    2936 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-24

76 - محمد العجمى جلل عبد الله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5828   قيدت فى   11-10-2012 برقم ايداع    

3229 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-10

77 - ياسر السيد عباس السيد نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6295   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

3783 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

78 - محمود نعيم محمود نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18419   قيدت فى   18-01-2015 برقم ايداع    

268 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17
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79 - حامد خلف وافى عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19851   قيدت فى   19-04-2015 برقم ايداع    

2211 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

80 - مينا سمير حنا اخنوخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22970   قيدت فى   18-11-2015 برقم ايداع    

6625 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

81 - عمرو سعيد حيدر سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29669   قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    

8606 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

82 - رضا ابراهيم عبدالمطلب فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33902   قيدت فى   20-07-2017 برقم 

ايداع    5887 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

83 - انتصار محمد عبد الفتاح التركى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34846   قيدت فى   10-09-2017 برقم 

ايداع    7605 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

84 - عبد الحميد جمال عبد الحميد دويدار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35699   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    8991 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

85 - شيماء حسن عبدالحكيم محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37040   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    11218 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

86 - شاهين صالح عطيوه عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37095   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    11307 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

87 - عبد الحميد السعيد محمد حجازى - مخبوزات حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37161   قيدت فى   

17-12-2017 برقم ايداع    11426 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

88 - محمد حسن اسماعيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38045   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

818 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

89 - محمد عبدالحميد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38592   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    

1747 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

90 - محمد جمال حسب النبي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6975   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

34 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

91 - عبد العظيم شعبان عبد العظيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7029   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    96 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

92 - عبده جابر عبده عجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7353   قيدت فى   31-01-2013 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

93 - احمد سعيد محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9447   قيدت فى   17-06-2013 برقم ايداع    

3020 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-16

94 - وائل احمد خميس عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24117   قيدت فى   20-01-2016 برقم ايداع    

455 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

95 - احمد عبدالمنعم جادو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31585   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    

2091 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

96 - السيد عبد الرازق عبد الحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34871   قيدت فى   11-09-2017 برقم 

ايداع    7648 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

97 - هيام هشام محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35190   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

8195 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

98 - تصحيح السم التجارى الى-مسعود عبد المعطى حسن عبدا خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35632   

قيدت فى   16-10-2017 برقم ايداع    8881 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-15
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99 - سناء خليل ابراهيم بليز - السناء هاند كرافت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36183   قيدت فى   

06-11-2017 برقم ايداع    9756 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-05

100 - عاطف داود فهمى عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36789   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    10796 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

101 - رضا احمد محمد موسى قمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37652   قيدت فى   04-01-2018 برقم 

ايداع    198 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

102 - محمد محمود عبدالجواد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37868   قيدت فى   15-01-2018 برقم 

ايداع    530 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

103 - انور جابر انور محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38405   قيدت فى   2018-02-05 

برقم ايداع    1425 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

104 - محمد عطيه فرج فنون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   847   قيدت فى   23-12-2010 برقم ايداع    

913 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-22

105 - محمد عطيه فرج فنون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   847   قيدت فى   23-12-2010 برقم ايداع    

914 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-22

106 - تم تعديل السم التجارى الى / الغادر لعمال اللوميتال - محمد السيد السيد مصطفى الغادر  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   2064   قيدت فى   31-07-2011 برقم ايداع    1339 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

107 - معتز حسن على الخوجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5733   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

3124 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

108 - هدى عبد النظير احمد خضير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5745   قيدت فى   04-10-2012 برقم 

ايداع    3136 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

109 - تامر رجب ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6987   قيدت فى   06-01-2013 برقم ايداع    

48 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

110 - محمد الجرو محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7452   قيدت فى   07-02-2013 برقم ايداع    

583 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

111 - عمر على احمد بلتاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7814   قيدت فى   04-03-2013 برقم ايداع    

1003 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-03

112 - عمر على احمد بلتاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7814   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

4620 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

113 - تم تعديل السم التجارى الى  محمد ابراهيم محمد حسن خليل الشيمى -الشيمى للنقل  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7945   قيدت فى   11-03-2013 برقم ايداع    1157 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-03-10

114 - الصوفانى للستيراد والتصدير - احمد عبدالسلم حسن الصوفانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27438   

قيدت فى   03-07-2016 برقم ايداع    5224 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-02

115 - ماجده على حموده عبدالمحسن الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33794   قيدت فى   2017-07-17 

برقم ايداع    5720 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

116 - محمد على محمد مرسال-مرسال لبيع المصنوعات الجلديه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34713   قيدت 

فى   28-08-2017 برقم ايداع    7385 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-27
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117 - تم تعديل السم التجارى الى  البدر للتوريدات وتركيب المصاعد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

36064   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    9547 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-30

118 - شعبان حسن على عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36439   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    10207 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

119 - محمود عبدا عبدالعزيز يوسف الخضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37332   قيدت فى   

24-12-2017 برقم ايداع    11766 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-23

120 - محمد فوزى حماد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4313   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

1465 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

121 - احمد محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4547   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    

1746 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

122 - محمد صبحى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6390   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

3894 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

123 - مروه السيد عبد التواب مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7197   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    292 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

124 - محمود عبد الفتاح ادم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15796   قيدت فى   11-08-2014 برقم 

ايداع    5472 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-10

125 - احمد حماد امام حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18539   قيدت فى   27-01-2015 برقم ايداع    

416 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

126 - احمد محمد متولى محمد المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19233   قيدت فى   10-03-2015 برقم 

ايداع    1339 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

127 - اسامه حسين عبدا شكر)اسامه للبيتزا و الفطائر(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19938   قيدت فى   

22-04-2015 برقم ايداع    2346 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-21

128 - محمد ابراهيم محمود عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28568   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

6877 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

129 - هشام ممدوح محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29046   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    7615 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

130 - هبه ا عادل الغريب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31607   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    2122 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

131 - اشرف صافى كامل محمود شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34518   قيدت فى   2017-08-20 

برقم ايداع    7042 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

132 - على سيد على محمد السايح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37974   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

706 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

133 - صفوت احمد عبدالغنى ابووافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38902   قيدت فى   22-02-2018 برقم 

ايداع    2247 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-21

134 - رجب احمد عيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39052   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

2462 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

135 - احمد محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39370   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    

2978 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10
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136 - هنيات عطية العيسوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2488   قيدت فى   05-10-2011 برقم 

ايداع    1826 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

137 - محمد علء الدين محمد محمد الدرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5625   قيدت فى   2012-09-30 

برقم ايداع    3004 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

138 - اسلم ابراهيم خليل شاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16127   قيدت فى   31-08-2014 برقم ايداع    

5855 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

139 - فتحى عبد الفتاح دقدوق بهنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16981   قيدت فى   22-10-2014 برقم 

ايداع    6939 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-21

140 - جورج جرجس ميخائيل كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22591   قيدت فى   27-10-2015 برقم 

ايداع    6091 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

141 - تصحيح السم التجارى الى- مؤسسه الجزار لبيع السيارات -مدحت سمير ابواليزيد الدسوقى الجزار  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   31109   قيدت فى   16-02-2017 برقم ايداع    1356 وفى تاريخ  2023-02-14  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

142 - علء فوزى سلمه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37682   قيدت فى   08-01-2018 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

143 - امل عبدالمنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38112   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

931 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

144 - محمد بركات عبدالمنعم بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38888   قيدت فى   21-02-2018 برقم 

ايداع    2210 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

145 - طارق محمد توفيق دويدار على )الطارق لنجارة الباب والشباك(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   791   قيدت 

فى   14-12-2010 برقم ايداع    852 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-13

146 - صابرين على ابراهيم عيسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6335   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    3829 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

147 - رضا محمد عبدالمنعم عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7094   قيدت فى   14-01-2013 برقم ايداع    

171 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

148 - احمد ابو ضيف مسلم عبد ربه-احمد ابو ضيف لمقاولت النقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7821   قيدت 

فى   04-03-2013 برقم ايداع    1013 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-03

149 - حسن ابراهيم حسن العزول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14077   قيدت فى   30-04-2014 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

150 - ابراهيم حسين عبدالراضى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17490   قيدت فى   2014-11-19 

برقم ايداع    7600 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

151 - محمد محمد صديق محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19700   قيدت فى   08-04-2015 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

152 - احمد فتوح عبدالعاطى خليفه )مصوغات فتوح(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22846   قيدت فى   

11-11-2015 برقم ايداع    6438 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-10

153 - رجب محمد رجب مرسى احمد )رجب محمد رجب للسماك(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29656   

قيدت فى   28-11-2016 برقم ايداع    8589 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-27
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154 - عمر عبدالحارس ابوبكر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30133   قيدت فى   26-12-2016 برقم 

ايداع    9284 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

155 - مجدى حنفى محمود عبدالسلم )مجدى موتورز(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31009   قيدت فى   

12-02-2017 برقم ايداع    1202 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-11

156 - رشا عبد العزيز عبد الفتاح الغنيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32149   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    3003 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

157 - فاطمه كمال على ابراهيم الجمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34174   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    6363 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

158 - محمد حسن على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35197   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

8202 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

159 - حسن محمد على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36206   قيدت فى   06-11-2017 برقم 

ايداع    9786 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

160 - عاطف شاكر نصيف مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37028   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    11202 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

161 - شريف سيد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38063   قيدت فى   22-01-2018 برقم ايداع    

852 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

162 - سيد فكرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39535   قيدت فى   15-03-2018 برقم ايداع    

3236 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-14

163 - ابراهيم السيد احمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7287   قيدت فى   27-01-2013 برقم ايداع    

394 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

164 - رامز نصحى جيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13596   قيدت فى   03-04-2014 برقم ايداع    

1969 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

165 - مايكل ميلد زكى صموئيل غبر)مايكل للجهزه اللكترونيه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21346   

قيدت فى   28-07-2015 برقم ايداع    4366 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-27

166 - محمد سامى على محمد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22075   قيدت فى   14-09-2015 برقم 

ايداع    5382 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

167 - اسلم جمال عطيه ا عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26602   قيدت فى   22-05-2016 برقم 

ايداع    4057 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

168 - احمد فخرى عبدالحفيظ حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28509   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    6773 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

169 - محمود محمد دردير محمد )مكتب محمود دردير للرحلت و خدمه الليموزين(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

32008   قيدت فى   30-03-2017 برقم ايداع    2752 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-29

170 - شريف محمد فتحى احمد التمساحى )مكتب التمساح للتخليص الجمركى والنقل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

37643   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    177 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-02

171 - ندى حسن احمد حسين ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37947   قيدت فى   16-01-2018 برقم ايداع    

641 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

172 - محمد عاشور عثمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38410   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    

1432 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

Page 97 of 107 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

173 - السيد عثمان عمر محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38717   قيدت فى   2018-02-18 

برقم ايداع    1961 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

174 - ايه احمد عزت محمد احمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39100   قيدت فى   2018-02-28 

برقم ايداع    2532 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

175 - السيد فوزي عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6121   قيدت فى   04-11-2012 برقم ايداع    

3572 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

176 - حسام محمد على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7528   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

177 - تم تعديل السم التجارى الى  مؤسسه عبدالمولى لتجاره الخشاب و المقاولت العموميه  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   7595   قيدت فى   18-02-2013 برقم ايداع    753 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-17

178 - محمود احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12428   قيدت فى   02-02-2014 برقم ايداع    

591 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

179 - على ابراهيم حسين على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21509   قيدت فى   2015-08-10 

برقم ايداع    4586 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

180 - منى مصطفى احمد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28933   قيدت فى   16-10-2016 برقم ايداع    

7433 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

181 - محمد محمد احمد بيصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31243   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

1564 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

182 - حياه عبد المنعم احمد خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31573   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    2074 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

183 - السيد محمد السيد محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34483   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

6951 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

184 - مينا مكرم يوسف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35830   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

9194 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

185 - جيهان عبدالمولى على شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37076   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    11270 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

186 - منى على حسن احمد على)صيدليه د منى على احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37186   قيدت فى   

17-12-2017 برقم ايداع    11471 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

187 - حنان ابراهيم جابر محمود منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37721   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    312 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

188 - كريم احمد اسماعيل بلبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39068   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

2484 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

189 - محمد ابراهيم احمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39236   قيدت فى   06-03-2018 برقم 

ايداع    2770 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

190 - احمد محمد الرفاعى عبدالرحيم - الرفاعى للتسويق العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39282   قيدت 

فى   07-03-2018 برقم ايداع    2848 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-06

191 - احمد محمود احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39634   قيدت فى   19-03-2018 برقم ايداع    

3385 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18
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192 - محمود رجب رمضان مرسى عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1638   قيدت فى   2011-05-29 

برقم ايداع    857 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

193 - بدراوى منصور محمد عبد العزيز الصفتى ) المنصور للتنميه و ادارة المشروعات (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4825   قيدت فى   16-07-2012 برقم ايداع    2061 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-07-15

194 - محمود احمد عزاز دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6340   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

3835 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

195 - صيدليه سلوى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7138   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    

223 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

196 - رضا محمود شديد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7781   قيدت فى   28-02-2013 برقم ايداع    

968 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

197 - اسماء محمود محمد محمود زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9629   قيدت فى   02-07-2013 برقم 

ايداع    3240 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

198 - عمر محمد عبداللطيف ابو بكر ) عمر لدوات الصيد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22428   قيدت فى   

12-10-2015 برقم ايداع    5866 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-11

199 - بخيت شحات عويضه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22647   قيدت فى   01-11-2015 برقم 

ايداع    6174 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

200 - سهى عثمان عبدا الشيخ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23448   قيدت فى   14-12-2015 برقم 

ايداع    7281 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

201 - احمد ابراهيم سعدا مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23821   قيدت فى   04-01-2016 برقم ايداع    

34 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

202 - عز الدين مصطفى احمد عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28850   قيدت فى   2016-10-11 

برقم ايداع    7312 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

203 - فرج محمد عبدالقادر مخيون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29121   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    7730 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

204 - ماجد ميلد سليم فرج ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33223   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    

4749 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

205 - وائل ابراهيم جاد جاد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35517   قيدت فى   11-10-2017 برقم 

ايداع    8699 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

206 - احمد محمد سعيد مصطفى عفاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35852   قيدت فى   24-10-2017 برقم 

ايداع    9230 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

207 - رانيا شوقى بدوى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37620   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    

135 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

208 - احمد حسن قناوى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38150   قيدت فى   24-01-2018 برقم ايداع    

988 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

209 - محمود مصطفى وهبه محمد جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38214   قيدت فى   2018-01-29 

برقم ايداع    1085 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

210 - عبد ا جابر عبد ا سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   705   قيدت فى   29-11-2010 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

211 - محمد احمد ابوبكر احمد جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3084   قيدت فى   29-12-2011 برقم ايداع    

2533 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28
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212 - محمد عبد الفتاح حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7526   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

213 - كامل محمود عبد العزيز حرفوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10018   قيدت فى   19-08-2013 برقم 

ايداع    3700 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-18

214 - عمرو انور انور الجروانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30339   قيدت فى   05-01-2017 برقم ايداع    

179 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-04

215 - سعد جمعه السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34457   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

6887 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

216 - رحاب ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34729   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

7407 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

217 - منى محمود همام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35265   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

8300 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

218 - سلسبيل محمد عبدالحميد احمد شاكر - سلسبيل لتصنيع وبيع وتوريد الحذيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

36244   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    9855 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-07

219 - احمد مسعود خلف عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37489   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

12020 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

220 - مصطفى حسين عبدالسيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38328   قيدت فى   01-02-2018 برقم 

ايداع    1285 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

221 - حميده عبد العاطى على مريز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4061   قيدت فى   29-04-2012 برقم ايداع    

1160 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

222 - رافت عبد الغنى محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5105   قيدت فى   15-08-2012 برقم ايداع    

2390 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

223 - ابراهيم فرج ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7585   قيدت فى   18-02-2013 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

224 - حميده ابراهيم حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12170   قيدت فى   16-01-2014 برقم ايداع    

281 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-15

225 - محمد السيد عيد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13215   قيدت فى   13-03-2014 برقم ايداع    

1522 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-12

226 - ابانوب عيسى وديع فهيم سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17974   قيدت فى   16-12-2014 برقم 

ايداع    8197 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-15

227 - علء ابو المعاطى جابر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23369   قيدت فى   09-12-2015 برقم 

ايداع    7173 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

228 - محمد يوسف محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24528   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    

1026 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

229 - محمدى جلل محمدى محمد الجارحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29126   قيدت فى   2016-10-26 

برقم ايداع    7736 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

230 - فتح ا قاعود بخيت متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31642   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

2184 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

231 - فتح ا قاعود بخيت متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31642   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

11847 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24
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232 - كامل عبدالعزيز كامل مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32743   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    3967 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

233 - ظافر حسن ظافر على قدح -الظافر موبايل ستور Zafer Mobile Store  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

33953   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    5977 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-24

234 - عبدالغنى ابراهيم ابوالقمصان ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36036   قيدت فى   2017-10-31 

برقم ايداع    9506 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

235 - مصطفى عبدالفتاح عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36979   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    11122 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

236 - ندوه حسن احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37792   قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    

427 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

237 - جيهان فتحى احمد لطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38107   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    925 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

238 - احمد عبدالحميد عبيد العجيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38431   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    1465 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

239 - ابراهيم طارق ابراهيم احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38877   قيدت فى   2018-02-21 

برقم ايداع    2195 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

240 - طه فتحى احمد ابو المكارم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7321   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

241 - احمد محمد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7428   قيدت فى   06-02-2013 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

242 - احمد محمد حسنين سليمان مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7621   قيدت فى   20-02-2013 برقم 

ايداع    785 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

243 - محمد مصطفى مهنى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10250   قيدت فى   05-09-2013 برقم 

ايداع    3971 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-04

244 - اشرف عبد الفتاح احمد سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15017   قيدت فى   19-06-2014 برقم 

ايداع    3635 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-18

245 - هانى فوزى المغاورى حماد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22702   قيدت فى   2015-11-03 

برقم ايداع    6255 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

246 - تامر احمد احمد رزيقه مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22777   قيدت فى   09-11-2015 برقم 

ايداع    6348 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

247 - محمد الصاحى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24854   قيدت فى   25-02-2016 برقم 

ايداع    1489 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

248 - فؤاد محمد محمد فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30525   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

441 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

249 - مجدى محمد محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33758   قيدت فى   16-07-2017 برقم ايداع    

5674 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

250 - شيماء عبدالوهاب محمد ابو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35850   قيدت فى   2017-10-24 

برقم ايداع    9226 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

251 - محمود كمال بدوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36709   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

10654 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26
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252 - تم تعديل السم التجارى الى  السعودى للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37898   قيدت 

فى   15-01-2018 برقم ايداع    573 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

253 - عصام عباس محمود عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1261   قيدت فى   22-03-2011 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

254 - امير على محمد شراره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6264   قيدت فى   13-11-2012 برقم ايداع    

3746 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

255 - محمد احمد محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7598   قيدت فى   19-02-2013 برقم ايداع    

757 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

256 - رباب عبدالمجيد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9102   قيدت فى   26-05-2013 برقم ايداع    

2506 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

257 - السيد فاروق عبدالرحمن مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19975   قيدت فى   26-04-2015 برقم 

ايداع    2401 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

258 - عمرو ضمرانى محمد ضمرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21850   قيدت فى   01-09-2015 برقم 

ايداع    5084 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

259 - ماجدى جابر مصطفى عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21860   قيدت فى   02-09-2015 برقم 

ايداع    5096 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

260 - ابراهيم حسن اسماعيل حسين داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34560   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    7114 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

261 - محمد حسن احمد مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34683   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

7336 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

262 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35646   قيدت فى   2017-10-16 

برقم ايداع    8903 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

263 - سحر محمد حبيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38663   قيدت فى   14-02-2018 برقم ايداع    

1860 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

264 - سعدالدين محمد فرج اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38988   قيدت فى   26-02-2018 برقم 

ايداع    2367 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

265 - تعدل السم التجارى الى-مؤسسه البدر لتجاره السيارات -سعيد احمد ابواليزيد بدر  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   38992   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    2372 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-25

266 - رنا نبيل محمد بليغ صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39771   قيدت فى   25-03-2018 برقم ايداع    

3595 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-24

267 - صفيه عبدالفتاح محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46696   قيدت فى   18-01-2018 برقم 

ايداع    15001 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

268 - خميس محمد محمد خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4445   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

1624 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

269 - اكرم ابو الغيط عبد الحافظ رضوان ) ابو الغيط لتجاره الحديد و السمنت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4677   قيدت فى   28-06-2012 برقم ايداع    1883 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-27

270 - مشير كامل شحاته مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7703   قيدت فى   25-02-2013 برقم ايداع    

878 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24
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271 - مصطفى مصطفى السيد مصطفى ) مصطفى للتوريدات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8201   قيدت فى   

26-03-2013 برقم ايداع    1449 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-25

272 - نبيل محمد عبد السلم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13467   قيدت فى   26-03-2014 برقم ايداع    

1820 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

273 - تم تعديل السم التجارى الي فاير بيرد ترافيل  Fire Bird Travel -ايمان حمدى عبد الحليم راشد  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   16367   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    6150 وفى تاريخ  2023-02-27  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

274 - مؤمن مداوى مراجع طيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25400   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

2270 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

275 - محمد ابراهيم محمد السيد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26515   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    3916 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

276 - محمد محمود فؤاد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35472   قيدت فى   10-10-2017 برقم 

ايداع    8628 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

277 - اشرف سمير زكى فريد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376   قيدت فى   10-10-2010 برقم 

ايداع    405 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

278 - ايمن عبدالمحسن شيبه اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3721   قيدت فى   25-03-2012 برقم 

ايداع    769 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

279 - عمرو عادل صبحى احمد راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4348   قيدت فى   28-05-2012 برقم 

ايداع    1505 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

280 - نوح كامل عبد المعطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4534   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

1730 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

281 - محمد احمد يسن احمد ) يسن للتوريدات البحرية(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6137   قيدت فى   

05-11-2012 برقم ايداع    3592 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-04

282 - محمد عز الدين محمد عامر - مؤسسة العز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7157   قيدت فى   

17-01-2013 برقم ايداع    246 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-16

283 - ل يوجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8208   قيدت فى   26-03-2013 برقم ايداع    1458 وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-25

284 - احمد عبد المنعم محمد شتا ) صيدليه د احمد شتا (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8208   قيدت فى   

26-03-2013 برقم ايداع    1458 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-25

285 - ابو العينين عبد الفتاح عبد القادر ابو العينين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9261   قيدت فى   

04-06-2013 برقم ايداع    2695 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-03

286 - اسلم ابراهيم ذكى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19820   قيدت فى   16-04-2015 برقم ايداع    

2173 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

287 - سعيد محمد منصور الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27644   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

5498 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18
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288 - يعدل الى/مؤسسه ماجد لتجاره وتوزيع الكوتشى-ماجد محمود جابر ناصف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

30973   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    1135 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-08

289 - صابر عبدالنعيم طه عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31491   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    1957 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

290 - مصطفى محمود محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34892   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    7676 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

291 - سالم عبدالرسول السيد الكبش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35142   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    8116 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

292 - اسلم عادل على على محمد ذوق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35586   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    8804 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

293 - مايكل وليم قزمان عطيه )صيدليه د مايكل وليم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37020   قيدت فى   

10-12-2017 برقم ايداع    11187 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-09

294 - محمد عزت محمود عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37572   قيدت فى   02-01-2018 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

295 - عزه السيد عبدالعال السمالوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38985   قيدت فى   26-02-2018 برقم 

ايداع    2364 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-25

296 - شعبان عجمى شعبان مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39164   قيدت فى   04-03-2018 برقم 

ايداع    2648 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-03

297 - ابراهيم محمد جابر منصور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39894   قيدت فى   28-03-2018 برقم 

ايداع    3759 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-27

298 - مصطفى محمود عبد السلم مرسى - المصطفى لخدمات النقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39923   

قيدت فى   28-03-2018 برقم ايداع    3799 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-27
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تجديد شركات

1 - يعدل اسم الشركه الى/ جابر عبد الحميد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7688  قيدت فى  

24-02-2013 برقم ايداع   861 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2028  12:00:00ص

2 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كرين للشحن والتفريغ)محمد سامى حسن وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

22627  قيدت فى  29-10-2015 برقم ايداع   6148 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/10/2025  12:00:00ص

3 - محمد السيد حنفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38026  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   793 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

4 - تعدل السم التجارى للشركه الى-مارينا اشرف شوقى وشريكتها-مارينا سنتر للملبس الجاهزه   شركة سبق 

قيدها برقم :   25375  قيدت فى  20-03-2016 برقم ايداع   2241 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  12:00:00ص

5 - محمد محمد عبد الغنى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   16624  قيدت فى  25-09-2014 برقم 

ايداع   6483 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2024  

12:00:00ص

6 - محمود محارب هيبه وشريكه-شركه هيبه للمقاولت العامه والتوريدات العامه   شركة سبق قيدها برقم :   

36679  قيدت فى  26-11-2017 برقم ايداع   10613 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

7 - هانى فرج السيد ومعتز عبدالرزاق محمد   شركة سبق قيدها برقم :   35048  قيدت فى  2017-09-19 

برقم ايداع   7947 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  

12:00:00ص

8 - شركه ديمترى فافيادس وشريكه اندريا فافيادس   شركة سبق قيدها برقم :   7988  قيدت فى  2013-03-13 

برقم ايداع   1212 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  

12:00:00ص

9 - طلعت حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2686  قيدت فى  27-10-2011 برقم ايداع   2059 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2026  12:00:00ص

10 - " بل مود " نجلء جلل محمد حسين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   17092  قيدت فى  

28-10-2014 برقم ايداع   7080 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/10/2024  12:00:00ص

11 - يعدل اسم الشركه ليصبح/مراد فهمى عبد الرحمن عبد الرحمن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   

35951  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   9372 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

12 - يعدل اسم الشركه الى محمد كمال الدين احمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   36944  قيدت فى  

07-12-2017 برقم ايداع   11066 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

13 - ايمن عبدالكريم عبدالحميد ونس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38300  قيدت فى  2018-01-31 

برقم ايداع   1235 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  

12:00:00ص
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14 - ربيع يونس مرسى سعيد وشريكه ياسر شعبان رمضان   شركة سبق قيدها برقم :   38614  قيدت فى  

13-02-2018 برقم ايداع   1794 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

15 - هاى كواليتى - المنتصر بال محمد ابراهيم محمد النمر و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   15122  

قيدت فى  26-06-2014 برقم ايداع   3760 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/06/2024  12:00:00ص

16 - فريد فيصل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   30483  قيدت فى  12-01-2017 برقم ايداع   389 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

17 - عدل السم التجارى للشركه الى سراج الدين عيد محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   37222  

قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   11552 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2027  12:00:00ص

18 - تعديل اسم الشركه /احمد مصطفى عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38248  قيدت فى  

30-01-2018 برقم ايداع   1151 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2028  12:00:00ص

19 - ربيع كامل محمد بدوى وشريكه يوسف منصور احمد راشد لتجاره قطع غيار هيدروليك ونيوماتيك   شركة 

سبق قيدها برقم :   6820  قيدت فى  29-03-2016 برقم ايداع   2545 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2026  12:00:00ص

20 - شركه هيدرو باور   شركة سبق قيدها برقم :   6820  قيدت فى  29-03-2016 برقم ايداع   2545 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2026  12:00:00ص

21 - تعدل السم التجارى للشركه الى-ربيع كامل محمد بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6820  قيدت 

فى  19-12-2012 برقم ايداع   4389 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

22 - شركة احمد كمال جمعه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20242  قيدت فى  26-10-2017 برقم 

ايداع   9362 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  

12:00:00ص

23 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   20242  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   9362 وفى تاريخ  

26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

24 - احمد سلمه بنوت دمرانى واحمد عبدالنبى عدلن ادريس   شركة سبق قيدها برقم :   32424  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   3457 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

25 - شركة محمد عبدالوهاب محمد ابوالعنين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38696  قيدت فى  

15-02-2018 برقم ايداع   1914 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2028  12:00:00ص

26 - عبدالمنعم محمد عثمان العدلى وشريكه محمد محمود على السهيت   شركة سبق قيدها برقم :   39384  

قيدت فى  12-03-2018 برقم ايداع   2999 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/03/2028  12:00:00ص

27 - احمد عبد العزيز عبد الرازق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   1371  قيدت فى  13-04-2011 برقم 

ايداع   549 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2026  12:00:00

ص

28 - شركة محمد على حامد البستاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38487  قيدت فى  2018-02-07 

برقم ايداع   1572 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص
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29 - يوسف شنوده و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   8071  قيدت فى  19-03-2013 برقم ايداع   1305 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  12:00:00ص
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