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قيود أفراد

1 - فوزيه محمد موسي احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 592 ورقم 

قيد 18881    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة السكندرية الرمل 

دنا العمومي خلف مرسي العلف شقه بالدور الول علوي - قسم الرمل

2 - ايمان كمال يوسف بسخرون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 593 

ورقم قيد 18882    محل رئيسى  عن مصوغات, بجهة محافظة السكندرية 142 شارع ام السلطان الورديان - 

قسم مينا البصل

3 - عزة عبدالقادر علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 594 ورقم 

قيد 18883    محل رئيسى  عن رفع مخلفات, بجهة محافظة السكندرية 25 شارع السلوم من شارع العشرين 

رمل ثاني - قسم الرمل

4 - تامر محمد ابراهيم نجم / نجم للتسويق العقارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-01 

برقم ايداع 598 ورقم قيد 18884    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 18 خلف 

مسجد الصابرين طريق اسكندرية مطروح قبلى - ابويوسف - شقة - قسم الدخيلة

5 - شريف جمعه محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 599 ورقم 

قيد 18885    محل رئيسى  عن ميني ماركت, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة الحي الثاني خدمات 

مجاورة 1 محل داخل محطة بنزين موبيل - قسم برج العرب

6 - محمد رجب محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

607 ورقم قيد 18886    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنشيه - 134 شارع الغزالي المنشيه - قسم المنشيه

7 - محمد علي اسماعيل امبابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 608 

ورقم قيد 18887    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - خلف 27 شارع 

مصطفي كامل غبر - قسم الرمل

8 - محمد محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 610 

ورقم قيد 18888    محل رئيسى  عن سن وبيع وتجارة اللت الحاده والقاطعة وغيرها, بجهة محافظة السكندرية 

رمل - امام 33 شارع حجر النواتيه - قسم الرمل

9 - السيده عبدالهادي النعماني حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

611 ورقم قيد 18889    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - الكيلو 58 الصحراوي مساكن محطه النوباريه - قسم العامريه

10 - مستوره عبدالسلم عبدالعاطي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

612 ورقم قيد 18890    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 37 شارع الحاج جمعه خيرا من شارع رضوان الهانوفيل 

العجمي - قسم الدخيله

11 - محمد دمين علم جمعه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 613 ورقم 

قيد 18891    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 15 شارع محمد عبدالسلم من شارع 25 طوسون - قسم المنتزه

12 - هدى شحاته عبدا فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 614 ورقم 

قيد 18892    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية عزبة محسن الكبرى بجوار مطعم جودة المنتزه - قسم المنتزه
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13 - هاجر جابر محمد احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

615 ورقم قيد 18893    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات التجميل, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 

شارع 30 الشارع الجديد من النبوي المهندس - قسم المنتزه

14 - محمد رجب كمال مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 638 

ورقم قيد 18895    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة السكندرية 

العامريه - سند 2 النهضه العامريه - قسم العامريه

15 - محمد عبدا محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 639 

ورقم قيد 18896    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية رمل - 25 من شارع 12 

بجوار جامع المخلصين عزبة سكينه - قسم الرمل

16 - حلمي علواني عبدالسلم زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 640 

ورقم قيد 18897    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - 8 شارع ابن دريد من شارع القلعه باكوس - قسم الرمل

17 - سمير مصطفى صالح رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 641 

ورقم قيد 18898    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - 19 شارع النور قرية ابيس الولى الرمل - قسم الرمل

18 - المكاوي احمد المغربي المكاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

642 ورقم قيد 18899    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 4 شارع جمعه ابو رجيعه عزبة علم قبلي الهانوفيل - قسم 

الدخيلة

19 - شريف محمد محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 643 

ورقم قيد 18900    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية العامريه - محطه 4 من 6 بنجر السكر - قسم العامريه

20 - هدي لخدمه الليموزين والرحلت الداخليه - هدي رزق دسوقي حبيبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 644 ورقم قيد 18901    محل رئيسى  عن خدمه الليموزين والرحلت 

الداخليه, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 29 شارع المصطفي عزبه المغاربه العامريه - قسم العامريه

21 - ايمن محمود ابراهيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 645 

ورقم قيد 18902    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - ك 22 

ونصف شارع الصفا - قسم العامرية

22 - مكتب عزام للعموم التصدير - فاطمه شعبان عزام علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 646 ورقم قيد 18903    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 67 شارع جابر الطلخاوي 

البيطاش الدخيله - قسم الدخيله

23 - محمد سعيد سعد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 647 ورقم 

قيد 18904    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية دخيلة - 11 طريق الدخيلة خلف شركة سنتافي - قسم الدخيلة
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24 - صلح طلب احمد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

648 ورقم قيد 18905    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 3 شارع سلوي حجازي الورديان مينا البصل - قسم 

مينا البصل

25 - كمال عبدالفتاح علي عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 649 

ورقم قيد 18906    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية محرم بك - الرصافه - قسم محرم بك

26 - هانم السيد جابر عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 652 

ورقم قيد 18907    محل رئيسى  عن شحن بطاريات, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - شارع 5 عماره 8 

مطار النزهه - قسم سيدي جابر

27 - عاطف عمران رحيل ابو عجيله تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

660 ورقم قيد 18908    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة الحي 

الول سيتي مول الدور الثاني محل رقم 9 - قسم برج العرب

28 - ابراهيم رزق مصطفي رزق - الرزق للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 661 ورقم قيد 18909    محل رئيسى  عن توريدات صناعية, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب الجديدة الحي الول مساكن المهندسين عماره 13 شقة 2 - قسم برج العرب

29 - محمد محمود محمد العطار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 662 

ورقم قيد 18910    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية الحرية بجوار الرسال 

العامرية - قسم العامرية

30 - مبروكه عبدالرواف رضوان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 663 

ورقم قيد 18911    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية حلب امام الكوبرى - 

العامرية

31 - ليله للتصدير - نجوي فؤاد رمضان ليله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 666 ورقم قيد 18912    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة - 

الحي الول م 6 - قطعه 17 بلوك 5 - قسم برج العرب

32 - سمية عبادين احمد عابدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 668 ورقم 

قيد 18913    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية النهضة الفنجرى 1 و 2 العامرية

33 - محمود شعبان عبدا سلومه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

669 ورقم قيد 18914    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية عزبة العراوة ش الجيش القديم 

- قسم العامرية

34 - سرايا محمد محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 670 

ورقم قيد 18915    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة السكندرية 

ش 45 السفن اب امام مخبز السيد امين - ثانى العامرية

35 - مروة عبدالغنى نبيل عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 671 

ورقم قيد 18916    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزلية وملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية نهاية ش 

عبدالحميد الطلخاوى بجوار مسجد الرحمن - البيطاش - قسم الدخيلة
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36 - احمد ماهر محمد عبدالجواد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

673 ورقم قيد 18917    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 8 شارع اسوان بجوار مصنع بلط السيسي ابويوسف العجمي 

- قسم الدخيله

37 - علي مفرج علي سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 674 ورقم قيد 

18918    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة السكندرية المنتزه - 2 شارع الشهيد محمد يوسف غالي الرمن - قسم المنتزه

38 - سليم لعموم التصدير والتوريدات العامه - عصام عبدالعزيز عوض سليم تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 675 ورقم قيد 18919    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 

القريه الرابعه بنجر السكر منزل 22 العامريه - قسم العامريه

39 - وائل احمد محمد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 676 

ورقم قيد 18920    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 4 شارع سعد زغلول العصافره قبلي - قسم المنتزه

40 - احمد عصام حسن عبدالنبي الليثي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

677 ورقم قيد 18921    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - شارع محمد 

عبدالسلم سيدي بشر - قسم المنتزه

41 - محمد كامل حامد خطاب البستاوي - البستاوي للستيراد والتصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 678 ورقم قيد 18922    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 25 شارع 16 اعلي جزاره الحرم 

المعموره بلد - قسم المنتزه

42 - نعيمه محمد عبدالمعين ماضي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 679 

ورقم قيد 18923    محل رئيسى  عن بقاله عامه وبيع مياه غازيه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - شارع 

السوق خورشيد - قسم المنتزه

43 - جورج وحيد شحاته سعيد روفائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

680 ورقم قيد 18924    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت بحريه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 17 شارع 

خليل حماده برج الماسه - قسم المنتزه

44 - فتحى رجب محمد اغا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 682 ورقم 

قيد 18925    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية برج العرب 

الجديدة الحى الول مجاورة 4 عمارة 13 مدخل ب شقة 18

45 - مدحت محمود محمد السيد الماسخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

692 ورقم قيد 18926    محل رئيسى  عن كافيتريا تقديم مشروبات بارده وساخنة, بجهة محافظة السكندرية 

دخيلة - المكس امام المطافي - قسم الدخيلة

46 - وحيد احمد ابراهيم علي الشقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

693 ورقم قيد 18927    محل رئيسى  عن  توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 6 شارع المدينة قرية 12/8 ابيس - قسم محرم بك
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47 - عبدالحكيم السيد السيد البكساوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

694 ورقم قيد 18928    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 8 شارع النعمان عزبة الصبحية البر القبلي - قسم محرم بك

48 - السيد عبدالعزيز علي عبدالعزيز الشواربي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-06 

برقم ايداع 695 ورقم قيد 18929    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 10 شارع مطار النزهه - قسم سيدي جابر

49 - بيوتي سنتر فاطمه - فاطمه محمد محمد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 696 ورقم قيد 18930    محل رئيسى  عن مركز تجميل بيوتي سنتر ) كوافير (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - 18 شارع الرحمة عزبة لولو سكينة الجديدة - قسم الرمل

50 - صباح حسين الحسيني السحت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 697 

ورقم قيد 18931    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 12 شارع بلل بن رباح عزبة هلش البر القبلي - قسم سيدي جابر

51 - ربيع صابر منشاوي صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 698 

ورقم قيد 18932    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - الكيلو 11 طريق برج العرب بجوار مسجد الرحمن - قسم العامرية

52 - نوره سعيد عبدالمقصود حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 699 

ورقم قيد 18933    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - عقار 38 عزبة الصبحيه البر القبلي - قسم محرم بك

53 - صبريه محمود اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 700 

ورقم قيد 18934    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية شرقي - 6 شارع ابويوسف الكندي منشيه النزهه - قسم باب شرق

54 - شفيقه عبدالحكيم الدسوقي حكمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

701 ورقم قيد 18935    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - عقار 8 شارع مسجد الغفران من شارع الزهور الحضره الجديدة 

- قسم باب شرق

55 - احمد السيد عبدالسلم عبدربه السمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 702 ورقم قيد 18936    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 

فلسطين العقارية - قسم العامرية

56 - صالح حسن مهدي فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 703 ورقم 

قيد 18937    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية رمل - 6 شارع ابوبكر الصديق جانوتي البر القبلي - قسم الرمل

57 - عبدالباسط السيد علي الربيعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 704 

ورقم قيد 18938    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 23 شارع النعمان عزبة الصبحيه البر القبلي - قسم محرم بك

58 - فتح ا للتصدير والتوريدات العامه - سامح فتح ا محمد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 705 ورقم قيد 18939    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 35 شارع هارون عزبة 

علم بحري الهانوفيل - قسم الدخيلة
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59 - يونس عبدا علي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 706 

ورقم قيد 18940    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 18 شارع ابو سعيد مرسى الحديد والصلب ابو يوسف بحري العجمي - قسم 

الدخيلة

60 - ربيع محمد عبد القادر السقا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 707 

ورقم قيد 18941    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه 42 شارع 12 من شارع 16 الملك الصلح - قسم المنتزه

61 - فيفيان السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 708 ورقم 

قيد 18942    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - ك 20 ط A مطروح خلف الملهي - قسم العامرية

62 - محمد محمود حسن ابوالليل الشربيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 709 ورقم قيد 18943    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - نجع ابو صيام العامرية - قسم العامرية

63 - يونس فرج عبدالونيس محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 710 

ورقم قيد 18944    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 5 شارع الفرن الهواريه - قسم العامرية

64 - نويجي منصور نويجي واعر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

711 ورقم قيد 18945    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية عامرية 

- نجع ابودومه بحري - قسم العامرية

65 - عبدالصبور صالح منصور صالح جبريل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 712 ورقم قيد 18946    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريد حديد تسليح, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 3 شارع الجامع نجع ابو دومه - قسم العامرية

66 - خيريه عبدالحليم محمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 713 

ورقم قيد 18947    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 5 بنجر السكر منزل 19 - قسم العامرية

67 - محمد حمدي سليمان حجاج زايد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

714 ورقم قيد 18948    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوكيلت التجارية, بجهة محافظة السكندرية دخيلة 

- 5 شارع المروة من شارع زمزم الهانوفيل - قسم الدخيلة

68 - هيثم الشوادفي بسيوني عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

715 ورقم قيد 18949    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - شارع السلم امام مكتبة الصدقاء - قسم الدخيلة

69 - عبدا يوسف سعيد منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 716 

ورقم قيد 18950    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - الكيلو 47 طريق اسكندرية الصحراوي خلف الميكنة 

الزراعية - قسم العامرية

70 - ايمن محمد عبداللطيف سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

717 ورقم قيد 18951    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 39 

شارع ابو السعيد ابويوسف قبلي العجمي - قسم الدخيلة
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71 - هشام مراد محمد مراد الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

718 ورقم قيد 18952    محل رئيسى  عن بيع وتجارة السجاد, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 45 شارع 

عارف - قسم محرم بك

72 - محمد سالم محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 719 ورقم 

قيد 18953    محل رئيسى  عن محل جزاره, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 3 شارع 12 عزبه سكينه - قسم 

الرمل

73 - ابوالقاسم ادريس محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 720 

ورقم قيد 18954    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 29 شارع مشتل عبير الزهور ابويوسف بحري العجمي الدخيله - قسم الدخيله

74 - داليا محمد شعبان محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 722 

ورقم قيد 18955    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - بجوار خزان المياه 

برج العرب القديم -

75 - سامى ابراهيم قاسم عثمان / مكتب سامى ابراهيم للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 723 ورقم قيد 18956    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب نجع ابو نواره - ارضى- محل

76 - عبدالمسيح زكى ارميس سفين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 725 

ورقم قيد 18957    محل رئيسى  عن مصنع لعادة تدوير البلستيك, بجهة محافظة السكندرية زاوية عبدالقادر 

شارع الترعة - قسم العامرية

77 - حنان عبدالعظيم سليمان عزب عيسوي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 729 ورقم قيد 18958    محل رئيسى  عن بيع اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة السكندرية برج العرب 

- الحي الول خدمات م 3 سيتي مول محل رقم 36 - قسم برج العرب

78 - احمد صالح عبدالمنعم صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 730 

ورقم قيد 18959    محل رئيسى  عن توريد قطاعات حديديه ومواد بناء ومواسير صرف صحي ومهمات امن 

صناعي ومهمات لحام وادوات مكتبيه, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - برج الورمان بجوار مدرسه الورمان 

شارع السكندريه مطروح ابويوسف العجمي الدخيله - قسم الدخيله

79 - ابراهيم محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 731 ورقم 

قيد 18960    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - 8 شارع المنشاوي الكينج مريوط - قسم العامرية

80 - احمد محمد عبدالقادر حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 732 

ورقم قيد 18961    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - شارع ابن حزم متفرع من شارع العشرين امام مجمع المدارس - قسم الرمل

81 - سمير مصطفى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 733 

ورقم قيد 18962    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية منتزه - 38 شارع 25 طوسون المستشارين - قسم المنتزه

82 - احمد احمد عبدالعاطي الخولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 734 

ورقم قيد 18963    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية برج العرب - عماره 15 مساكن برج العرب الجديده - قسم برج العرب
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83 - خالد يونس رزق عبدا منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

735 ورقم قيد 18964    محل رئيسى  عن معرض قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 9 

شارع المروه ارض الفولي القلعه الرمل - قسم الرمل

84 - اماني سالم محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 736 

ورقم قيد 18965    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المطاعم والفنادق والكافيهات واداره الشواطي والكافيهات 

والمطاعم والسيارات المتنقله, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 2 شارع 45 عصافره قبلي المنتزه - قسم المنتزه

85 - احمد ابراهيم عثمان شبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 737 

ورقم قيد 18966    محل رئيسى  عن مصنع تدوير بلستيك, بجهة محافظة السكندرية عامرية- زاوية عبدالقادر 

بجوار مصنع الشاطبي - قسم العامرية

86 - فخري للتصدير والتوريدات العامه - محمد فخري محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 738 ورقم قيد 18967    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 9 شارع الفاروق ارض 

جانوتي الرمل - قسم الرمل

87 - مختار عماد الدين محمد علي محمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 739 ورقم قيد 18968    محل رئيسى  عن ادوات مكتبيه ولعب اطفال فيما عدا تصوير المستندات, بجهة 

محافظة السكندرية المنتزه - شارع عال اعلم امام الديب الحلق خلف شركه الكهرباء - قسم المنتزه

88 - ندا للعطور - ندا سامي احمد حسن المنصوري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 740 ورقم قيد 18969    محل رئيسى  عن تجاره العطور ومستحضرات التجميل والزيوت العطريه 

وتركيب العطور والفواحات العطريه وادوات الزينه ومعطر الجسم, بجهة محافظة السكندرية العطارين - مول 

اليكس تاور 55 شارع صفيه زغلول و 6 شارع شاكور محطه الرمل - قسم العطارين

89 - زكي محمد زكي سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 741 ورقم قيد 

18970    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة السكندرية باب شرق - 4 شارع قابيل البراهيميه باب شرق - قسم باب شرق

90 - عبدالقادر امام عبدالقادر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

742 ورقم قيد 18971    محل رئيسى  عن توريد وتجارة المحاصيل الزراعية, بجهة محافظة السكندرية عامرية 

- قرية الجزائر الكيلو 38 الصحراوي شارع المساكن - قسم العامرية

91 - سحر جلل علي حسين المحلوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

743 ورقم قيد 18972    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 5 شارع الكوثر الروضة الخضراء ابويوسف العجمي - قسم 

الدخيلة

92 - محمد شعبان احمد ابوجهل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 744 

ورقم قيد 18973    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - 7 شارع الشهداء عزبة لولو سكينة الجديدة الرمل - قسم الرمل

93 - عادل عوض محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 745 ورقم 

قيد 18974    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية رمل - 36 شارع الدكتور رشاد شفيق السيوف - قسم الرمل
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94 - حسن محمد محمد محمد رفاعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

746 ورقم قيد 18975    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 6 شارع الصفا من شارع زمزم الهانوفيل العجمي - قسم الدخيلة

95 - هشام عبدالهادي كلحي حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 747 

ورقم قيد 18976    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية منتزه - 19 شارع 8 من شارع 16 الصلح الفلكي - قسم المنتزه

96 - حنفي لعموم التصدير والتوريدات - فتحيه محمد علي حنفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 748 ورقم قيد 18977    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 31 شارع البصره 

بوالينو - قسم محرم بك

97 - ابوزيد للتصدير والتوريدات العامه - حليمه ابوزيد ابوالوفا ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد 

فى 08-02-2023 برقم ايداع 749 ورقم قيد 18978    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 2 شارع فوزي معاذ 

ابراج زايد ريزيندس - قسم سيدي جابر

98 - رمضان احمد عبدالله موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 750 

ورقم قيد 18979    محل رئيسى  عن كافيه بيع المشروبات البارده والساخنة, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 

30 شارع البستان من شارع جمال عبدالناصر المندره بحري - قسم المنتزه

99 - الخليفه للمقاولت العامه - خليفه حمد خليفه داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 751 ورقم قيد 18980    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية العامريه - الناصريه النجع الشرقي من الشيخ الشعراوي - قسم العامريه

100 - دعاء مبروك احمد السواحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 758 

ورقم قيد 18981    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عماره 35 مساكن الضباط ابوقير - قسم المنتزه

101 - حسن شحاته حنفي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

759 ورقم قيد 18982    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية العامريه - عقار 38 شارع مسجد 

التقوي - قسم العامريه

102 - سحر محمد السيد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 760 

ورقم قيد 18983    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 2 شارع عاطف الحداد الحضره الجديده باب شرق - قسم باب شرق

103 - نعمه محمد عبدالمنعم احمد غازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

761 ورقم قيد 18984    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية باب شرق -  29 منشيه النزهه الجديده باب شرق - قسم باب شرق

104 - اسراء محمد شعبان محمود عميره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

762 ورقم قيد 18985    محل رئيسى  عن توريد وتجارة موبيلت واكسسوارات, بجهة محافظة السكندرية رمل 

- 18 شارع الغيط ابيس الرابعة - قسم الرمل

105 - محمد ايوب محمد مكي يوسف - مكي لتجارة الجهزة الكهربائية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 09-02-2023 برقم ايداع 767 ورقم قيد 18987    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة 

السكندرية رمل - شارع سينما ليلى من شارع القومية العربية بجوار جهاد العطار - قسم الرمل
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106 - محمد مجدي صبحي ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

768 ورقم قيد 18988    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية رمل - بلوك 12 

مدخل 2 مساكن القلعة - قسم الرمل

107 - محمد مرسي مخلوف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

770 ورقم قيد 18989    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 3 شارع 11 عزبة سكينة الرض الجديدة - قسم الرمل

108 - نوح ياسين محمود غيث تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 771 

ورقم قيد 18990    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عقار 28 شارع مكه 

المكرمه الكينج مريوط - قسم العامرية

109 - احمد رزق محمود عبدالغني معلوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

772 ورقم قيد 18991    محل رئيسى  عن ادوات منزلية واجهزة كهربائية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

32 شارع مخزن الزيت - قسم العامرية

110 - غاليه محسن عبدا عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 773 

ورقم قيد 18992    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 8 شارع السنترال قرية 

فلسطين - قسم العامرية

111 - مصطفى عادل عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

774 ورقم قيد 18993    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 8 شارع الزعيم محمد حسني مبارك - قسم العامرية

112 - هدير الشحات عطيه علي الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

778 ورقم قيد 18994    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 48 

شارع بلل بن رباح عزبه الخولي البر القبلي - قسم سيدي جابر

113 - وداد صالح محمد صالح بركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

779 ورقم قيد 18995    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 37 شارع 12 من شارع 16 الملك الفلكي - قسم المنتزه

114 - احمد جمعه محمود عبدا البلكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

780 ورقم قيد 18996    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 5 شارع د/ صالح 

حمدي سيدي بشر بحري - قسم المنتزه

115 - صباح اسماعيل يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

781 ورقم قيد 18997    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 22 شارع الرحمة جوار مسجد المدينة المنورة - قسم المنتزه

116 - مؤمنه متولي متولي الشرقاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

782 ورقم قيد 18998    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 32 شارع المدرسة من شارع الشرقاوي الحضره الجديده - قسم 

باب شرق

117 - سعد ادريس سعد عقوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 783 

ورقم قيد 18999    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 42 شارع الحاج سلومه سعيد من شارع حمعه مفتاح الهانوفيل 

العجمي الدخيله - قسم الدخيله

Page 11 of 47 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

118 - عواطف عبدالنبي شعبان مرسال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

784 ورقم قيد 19000    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - عقار 12 شارع المستقبل من شارع الشرقاوي 

الحضره الجديده - قسم باب شرق

119 - مركز ياسين للدوية البيطرية - مرفت ياسين ياقوت قطب عبده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 09-02-2023 برقم ايداع 785 ورقم قيد 19001    محل رئيسى  عن بيع ادوية بيطرية ومستلزمات مزارع, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية العراق بعد مزرعة الحاج محمود باسم ملك عبدالمعطي محمد عبدالمعطي 

- قسم العامرية

120 - شريف مهدي نصيب مهدي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 786 

ورقم قيد 19002    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل - عقار 28 شارع السادات ارض جانوتي البر القبلي - قسم الرمل

121 - احمد فتحي رشاد عبدا الحصري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

787 ورقم قيد 19003    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - عقار 22 شارع البصره عزبه الصبحيه البر القبلي - 

قسم محرم بك

122 - عبدالهادي احمد علي حسن رحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

788 ورقم قيد 19004    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - 8 شارع مكه الغربانيات - قسم برج العرب

123 - عبدالمالك صابر معيوف قاسم دخيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 789 ورقم قيد 19005    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 58 شارع الكينج الجديد الكينج مريوط - قسم 

العامرية

124 - عبدالناصر مرسي حسين مرسي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

790 ورقم قيد 19006    محل رئيسى  عن معرض توريد وتجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - منزل 39 قريه 5 بنجر السكر - قسم العامرية

125 - عبدالعزيز جادالرب محمود واصل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

791 ورقم قيد 19007    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 3 شارع رجب احمد رزق سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه

126 - عبير علي مزيد زايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 792 ورقم 

قيد 19008    محل رئيسى  عن تجاره المفروشات وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة السكندرية سيدي 

جابر - 22 شارع الكرامه عزبه الخولي البر القبلي - قسم سيدي جابر

127 - شاميه خليل اسماعيل رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 793 

ورقم قيد 19009    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 17 شارع الدكتور محمد الفحام - قسم باب شرق

128 - ايمن احمد ابراهيم عبدا سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

797 ورقم قيد 19010    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 27 شارع 

القطائع متفرع من شارع المشير - قسم سيدي جابر

Page 12 of 47 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

129 - محمد زينهم محمد سيد احمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

804 ورقم قيد 19012    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية العامريه - مساكن الكيلو 26 

طريق الساحل بلوك 8 محل رقم 4 - قسم العامريه

130 - انجي حسن زكي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 807 ورقم 

قيد 19013    محل رئيسى  عن اكسسوارات حريمي, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - محل 5 الدور 

الرضي مركز الروضه التجاري قطعه 5 برج العرب الجديده - قسم برج العرب

131 - صيدلية الدكتور محمد يحيي - محمد يحيي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 808 ورقم قيد 19014    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب الجديدة خلف مستشفي برج العرب قطعه 2 خدمات تجاريه - قسم برج العرب

132 - احمد حامد بدير ابو صيره - ابو صيره للستثمار العقارى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 809 ورقم قيد 19015    محل رئيسى  عن مكتب استثمار عقارى, بجهة محافظة 

السكندرية 21 ش وهران من جمال عبدالناصر - شقة بالدور الثالث - قسم المنتزة

133 - امير رجب محمد محمود سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

812 ورقم قيد 19016    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - عقار 

71 شارع المطار عزبة الرحمه - قسم سيدي جابر

134 - فهيم حنا فهيم حنا يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 813 

ورقم قيد 19017    محل رئيسى  عن بيع وشراء كافه خدمات المحمول, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عقار 

11 شارع جمال عبدالناصر فيكتوريا - قسم المنتزه

135 - سامح متولي عبداللطيف محمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 814 ورقم قيد 19018    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة السكندرية رمل - 4 

شارع الخلفة من شارع المساجد المحروسة - قسم الرمل

136 - عبده محى الدين محمد عبدالرحمن هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 815 ورقم قيد 19019    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - ابيس باب العبيد 

امام مسجد عباد الرحمن - قسم محرم بك

137 - محمد علي عبدالقادر عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

816 ورقم قيد 19020    محل رئيسى  عن توزيع ادويه ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية الدخيله 

- البيطاش خلف عمر افندي - قسم الدخيله

138 - سرور للنقل والتوريدات العامه / دينا سرور عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 817 ورقم قيد 19021    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتوريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 39 شارع النور ابويوسف قبلي 

العجمي - قسم الدخيله

139 - انسجام كمال عبدالمقصود محمد علي يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 818 ورقم قيد 19022    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - مساكن شركه فاركو للدويه العامريه - قسم العامريه

140 - فرج عريف سالمان صباح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 819 

ورقم قيد 19023    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه في مجال النشاط, بجهة محافظة 

السكندرية المنتزه - شارع خلف شارع عقل باشا اول المنتزه - قسم المنتزه
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141 - حسن محمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 821 

ورقم قيد 19024    محل رئيسى  عن ادارة الكافيهات والمشروعات وكافتيريات وشواطئ ومستلزمات فنادق, 

بجهة محافظة السكندرية منتزه - شارع جميلة ابوحريد السيوف - قسم المنتزه

142 - شعله لعموم التصدير والتوريدات / سعد سعيد محمد محمد ابراهيم شعله تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 822 ورقم قيد 19025    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عزبه 

جون الكبري ابوقير المنتزه - قسم المنتزه

143 - ادريس لعموم التصدير والتوريدات - مسعود اسماعيل مسعود ادريس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 823 ورقم قيد 19026    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عمومية فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 11 شارع الفتح من شارع 

الزهور الحضرة الجديدة - قسم باب شرق

144 - هشام جاد الكريم عثمان جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 824 

ورقم قيد 19027    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة السكندرية عامرية - محل رقم 10 بلوك 39 

زاوية عبدالقادر المساكن - قسم العامرية

145 - مهدي لتوريد المنظفات الصناعيه - سامر مهدي المغربي عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 825 ورقم قيد 19028    محل رئيسى  عن توريد المنظفات الصناعية, بجهة 

محافظة السكندرية رمل - 8 شارع خفاجه من شارع القبطان زكي رضا ابيس - قسم الرمل

146 - وائل ممدوح رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 826 

ورقم قيد 19029    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة, بجهة محافظة السكندرية منتزة - 227 

شارع الفتح جناكليس اول المنتزه - قسم المنتزة

147 - سعد احمد حسن محمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

834 ورقم قيد 19030    محل رئيسى  عن بويات وحدايد, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - شارع ابن النفيس 

المعموره البلد - قسم المنتزه

148 - ابو عيانه لستصلح واستزراع الراضي الصحراويه - عماد عبدالمقصود يوسف ابوة عيانه تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 835 ورقم قيد 19031    محل رئيسى  عن 

أستصلح واستزراع أراضي صحراويه, بجهة محافظة السكندرية العامرية النهضة طيبه 1 بجوار مسجد الهدي - 

قسم العامرية

149 - مطعم الرضا - رضا سعيد مصيلحي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-14 

برقم ايداع 841 ورقم قيد 19032    محل رئيسى  عن طهي وتحضير وبيع المأكولت, بجهة محافظة السكندرية 

العامريه - شارع القسم بجوار شركه الكهرباء - قسم العامريه

150 - رمضان ابوبكر رمضان فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

854 ورقم قيد 19033    محل رئيسى  عن بيع سجاير وحلويات, بجهة محافظة السكندرية عامرية - شارع 

الزعيم حسني مبارك امام مساكن البوسطة - قسم العامرية

151 - محمد حمدي محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 855 

ورقم قيد 19034    محل رئيسى  عن تصدير ادوات حجامه, بجهة محافظة السكندرية عامرية - الناصرية 

القديمة عماره البنا بجوار مسجد البنا - قسم العامرية
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152 - صبا ابراهيم حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 857 

ورقم قيد 19035    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - مجاورة 6 السكان التجاري 

محل 9 - قسم برج العرب

153 - محمد يسري عبدالفتاح محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

863 ورقم قيد 19036    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 28 شارع 25 المستشارين طوسون المنتزه - قسم 

المنتزه

154 - عبدالله احمد عطيه احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 864 

ورقم قيد 19037    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية ابوسنبل 1 العامرية - قسم العامرية

155 - امبارك صالح عوض عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

865 ورقم قيد 19038    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - عقار 11 شارع الجامع فريد بهيج - قسم برج 

العرب

156 - اسامه منصان درويش الطويله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

866 ورقم قيد 19039    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - عقار 9 منزل 1200 مدخل ب اقتصادي - قسم 

برج العرب

157 - يوسف محمد يوسف محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 867 

ورقم قيد 19040    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 23 شارع الفاروق عزبة المغاربة - قسم العامرية

158 - عبدالغفار عربي عبدالغفار الدسوقي عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 868 ورقم قيد 19041    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية المثلث شمال التحرير - قسم العامرية

159 - محمد عبدالعزيز فتحي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 869 

ورقم قيد 19042    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية وتمور, بجهة محافظة السكندرية رمل - 14 شارع 

مسجد نوير متفرع من شارع الشركة العربية - قسم الرمل

160 - حبيب للمنتجات الغذائيه - محمد احمد عبدا حبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 870 ورقم قيد 19043    محل رئيسى  عن توريد منتجات غذائية, بجهة محافظة 

السكندرية رمل - شارع 3 عزبة سكينة اعلي جامع عمر بن الخطاب الرض الجديدة - قسم الرمل

161 - محمد مجدي خميس محمد البنداري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

871 ورقم قيد 19044    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - شارع 

بابيسليوش كوم الشقافه - قسم مينا البصل

162 - شريف مسعود ابوسيف مسعود - شريف للمقاولت العامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 872 ورقم قيد 19045    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - عقار 5 شارع الروضة نجع المغاربة - قسم العامرية
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163 - ميسره محمد سيد احمد محمد جويلي - جويلي للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 873 ورقم قيد 19046    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية العامرية 8 شارع الحاج جمعه عزبه المغاربه - قسم العامرية

164 - احمد عيد محمد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 874 

ورقم قيد 19047    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - الكيلو 19 طريق 

اسكندرية مطروح بجوار بنزينة السلم العجمي - قسم الدخيلة

165 - خميس منصور فرج عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

875 ورقم قيد 19048    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عقار 28 شارع المدينة عزبة التفتيش - قسم العامرية

166 - فؤاد فتح ا سيد احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

876 ورقم قيد 19049    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عقار 18 شارع روفه العوامي من ط A مطروح الهانوفيل - قسم الدخيلة

167 - ايمن قدري لطفي زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 877 

ورقم قيد 19050    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 12 شارع ابن النفيس من شارع الروضة الخضراء ابويوسف العجمي - قسم 

الدخيلة

168 - معرض حمدتو - محمد حامد حمدتو طنطاوي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 878 ورقم قيد 19051    محل رئيسى  عن معرض دراجات نارية, بجهة محافظة 

السكندرية منتزه - شارع 30 متفرع من شارع النبوي المهندس المندرة قبلي برج الندلس - قسم المنتزه

169 - احمد فهمي محمد عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 879 

ورقم قيد 19052    محل رئيسى  عن مكتب توريد مبيدات, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 24 شارع سيدي 

كمال المنتزه - قسم المنتزه

170 - اسلم محمد انور عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 880 

ورقم قيد 19053    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية رمل - 43 شارع ابن رشد جانوتي 

البر القبلي الرمل - قسم الرمل

171 - السيد رجب السيد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 881 

ورقم قيد 19054    محل رئيسى  عن توريد وتجارة خردة, بجهة محافظة السكندرية عامرية - الناصرية النجع 

الشرقي - قسم العامرية

172 - شريف رشاد حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 882 

ورقم قيد 19055    محل رئيسى  عن مخبز وحلواني افرنجي, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - ط a مطروح 

قبلي امام شارع الحديد والصلب العجمي - قسم الدخيلة

173 - منصوره عبدالعاطي عبدالعاطي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 883 ورقم قيد 19056    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 5 شارع المحطه عزبه التفتيش - قسم العامرية

174 - محمد حسن مصطفى علي والي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

884 ورقم قيد 19057    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 267 

شارع بورسعيد - قسم سيدي جابر
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175 - عطايا واعر سعيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 885 

ورقم قيد 19058    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - ك 31 طريق A مطروح بجوار الطريق سيدي كرير - قسم العامرية

176 - سناء سعد محمد بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 886 ورقم 

قيد 19059    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية مينا البصل - 73 شارع سيف اليزل الورديان - قسم مينا البصل

177 - امل جلل بدير القوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 887 ورقم 

قيد 19060    محل رئيسى  عن توريد وتجارة ادوات منزلية وكهربائية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

شارع الكابلت امام مسجد النور - قسم العامرية

178 - محمد السيد سعد حمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 891 ورقم 

قيد 19061    محل رئيسى  عن بيع حلويات ومشروبات, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة المحور 

المركزي مول عبد الله محل رقم 4 قطعه 5 بلوك 1 - قسم برج العرب

179 - احمد السيد عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 893 ورقم 

قيد 19062    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه في مجال النشاط فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه 5 شارع الصفا عزبة محسن الكبري العوايد - قسم المنتزه

180 - صبري عاطف ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

894 ورقم قيد 19063    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية النهضة المسيري تبه عرابي خلف المسجد الكبير - قسم العامرية

181 - هاني عبدالعزيز عمر عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 897 

ورقم قيد 19064    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة السكندرية 

العامرية بنجر السكر قريه الوفاء الشارع الرئيسي ملك عبدالنبي - قسم العامرية

182 - احمد حسني حسن سلمه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

898 ورقم قيد 19065    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 1 شارع النقيب شريف رمزي سموحه - قسم باب شرق

183 - ساره سعيد محمد ابراهيم العطار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

899 ورقم قيد 19066    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 78 شارع 

اسامه بن زيد - قسم المنتزه

184 - محمد عبدالرازق عبدالحميد محمد خيرا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 900 ورقم قيد 19067    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عقار 9 شارع المسجد قرية السلم النهضة - قسم 

العامرية

185 - مصطفى حسين شعبان كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 901 

ورقم قيد 19068    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الكيماويات, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - ارض ميدان 

الدخيلة الجبل - قسم الدخيلة

186 - احمد عصام محمد محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

903 ورقم قيد 19069    محل رئيسى  عن معرض موبليات, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 10 و 11 شارع 

30 برج المراء سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه
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187 - محمد حربي داندراوي احمد حسنين - حربى ترافيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 904 ورقم قيد 19070    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وليموزين بعد الحصول 

على ترخيص جهاز النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية منتزه - شارع 6 مكرر من شارع 45 

برج ميامي بلس عصافره - قسم المنتزه

188 - احمد محمد سالم حسن البراوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

905 ورقم قيد 19071    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 150 شارع القوميه العربيه باكوس - قسم الرمل

189 - دعاء ابراهيم احمد محمد ابوهاشم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 906 ورقم قيد 19072    محل رئيسى  عن العاب ترفيهيه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - اخر شارع 

المهداوي بجوار مسجد الصالحين المنتزه قبلي عقار رقم 11 شقه بالدور الرضي - قسم المنتزه

190 - عمرو محمد شاكر عبدالحميد محمد عفيفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 907 ورقم قيد 19073    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا الطباعه و تصوير المستندات, بجهة 

محافظة السكندرية الدخيله - 6 شارع المنشار مدرسه ابويوسف الخاصه ابويوسف - قسم الدخيله

191 - نوره حسن عبداللطيف علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 908 

ورقم قيد 19074    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 272 شارع جمال 

عبدالناصر العصافره بحري - قسم المنتزه

192 - حسن عبدالرحمن حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

909 ورقم قيد 19075    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 

6, بجهة محافظة السكندرية اللبان - 35 شارع الجنينة - قسم اللبان

193 - سعد حسن سعد المناخلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 910 

ورقم قيد 19076    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية رمل - 15 

شارع سرهنك بجوار ماركت الخوة لوران - قسم الرمل

194 - فرج حسين اسرافيل رحومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 911 

ورقم قيد 19077    محل رئيسى  عن استصلح اراضي زراعيه وتوريدات عمومية, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - ك 35 ط A القاهره الصحراوي خلف قريه عرابي - قسم العامرية

195 - مرتاحه رجب قاسم هليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 913 

ورقم قيد 19078    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 8 شارع الرياض الكينج مريوط - قسم العامريه

196 - سالم حسن حسين متولي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 914 

ورقم قيد 19079    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 78 شارع مسجد رضوان الهانوفيل العجمي - قسم 

الدخيلة

197 - هدي جاب ا عبدالحميد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

915 ورقم قيد 19080    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 2 شارع 

الشهيد صبري الحضره الجديده البر القبلي - قسم باب شرق

198 - روضه محمد السيد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 916 

ورقم قيد 19081    محل رئيسى  عن تصميم ديكور في مجال الديكور, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 85 

شارع هليوبوليس البراهيميه - قسم باب شرق
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199 - اليمني للمقاولت العموميه / محمود حنفي محمود محمد اليمني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 19-02-2023 برقم ايداع 917 ورقم قيد 19082    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية محرم بك - 6 شارع الهزلي من شوقي محرم بك - قسم محرم بك

200 - سعيد عبدالعزيز محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 918 

ورقم قيد 19083    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 41 شارع ابراهيم راجي بولكي - السادس علوي - قسم سيدي جابر

201 - فوزي لتصدير المحاصيل الزراعيه / فوزي محمد متولي محمد قاقا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 919 ورقم قيد 19084    محل رئيسى  عن تصدير المحاصيل الزراعيه, بجهة 

محافظة السكندرية الرمل - 2 الغيط بجوار سوبر ماركت الهنا الرابعه الناصريه - قسم الرمل

202 - وليد عبدا السيد الدريني خيال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

920 ورقم قيد 19085    محل رئيسى  عن تصدير الرخام والجرانيت, بجهة محافظة السكندرية رمل - عقار 9 

شارع عبدالعزيز الهواري متفرع من شارع ابوسليمان - قسم الرمل

203 - توفيق محمد توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 921 

ورقم قيد 19086    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وصيانه والتوريدات العموميه في مجال النشاط, بجهة 

محافظة السكندرية الرمل - 2 شارع جمال عبدالناصر الرابعه الناصريه - قسم الرمل

204 - المصطفي للتوريدات العموميه / علءالدين ثابت عبدالمجيد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 926 ورقم قيد 19087    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد 

العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 66 شارع رستم باشا فيكتوريا المنتزه - 

قسم المنتزه

205 - محمد عبدالرازق طه بدر السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

927 ورقم قيد 19088    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عزبة نصر 

صالح - قسم المنتزة

206 - اسلم غالب محمد دغيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 928 

ورقم قيد 19089    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية العامريه - 32 شارع البردويل - قسم العامريه

207 - ايمان روميل صابر شنوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 929 

ورقم قيد 19090    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة السكندرية العامريه - شارع الكابلت بجوار 

السنترال العامريه - قسم العامريه

208 - محمد سلمي عبدا سلمي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 930 

ورقم قيد 19091    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 18 شارع النعمان 

عزبه الصبحيه البر القبلي - قسم محرم بك

209 - رمضان دمين رحومه عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 931 

ورقم قيد 19092    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 28 منزل 17 بنجر السكر - قسم العامرية

210 - محمد حمامه عطيه عبده ابوعامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

932 ورقم قيد 19093    محل رئيسى  عن غسيل سيارات, بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع احمد لطفي 

القصعي الرمل - دور ارضي - قسم الرمل
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211 - فتحيه عبدالعزيز صالح عرفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

933 ورقم قيد 19094    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 15 شارع المدينة المنورة عزبة الخولي البر القبلي - قسم 

سيدي جابر

212 - حليمه سعدا عبدالرحيم محمد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 940 ورقم قيد 19095    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل - خلف 102بجوار مخبز الشعب باكوس - قسم الرمل

213 - نوران لتوريد ادوات ومستلزمات المطاعم والفنادق / نوران انور محمد سالم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 941 ورقم قيد 19096    محل رئيسى  عن توريد وتجهيز 

ادوات ومستلزمات المطاعم والفنادق, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 7 شارع حسن حماده من شارع المحمديه 

فيكتوريا - قسم الرمل

214 - امال عبدالرازق عبدالرازق سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 942 ورقم قيد 19097    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 15 شارع النصر عزبه الثلثين خورشيد - قسم المنتزه

215 - محمود فوزي عرفه سعودي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 943 

ورقم قيد 19098    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 28 شارع 16 الصلح الفلكي - قسم المنتزه

216 - نعمه جبر رحومه عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 944 

ورقم قيد 19099    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - عقار 15 شارع البوسطه الهواريه - قسم العامريه

217 - سلمه رمضان حميده عوض رحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 945 ورقم قيد 19100    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 29 شارع المسجد الكبير الهواريه العامريه - قسم 

العامريه

218 - محمد اسلم مصطفي محمد السيد حرحور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-20 

برقم ايداع 946 ورقم قيد 19101    محل رئيسى  عن اداره المطاعم والكافيهات والشواطئ والكافيتريات, بجهة 

محافظة السكندرية سيدي جابر - 34 شارع ارمنت كليوباترا حمامات - قسم سيدي جابر

219 - ناديه معوض عبداللطيف ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 947 ورقم قيد 19102    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 35 شارع المصطفي عزبه الصبحيه البر القبلي - قسم محرم بك

220 - رجب عطيه رجب بيرو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 948 

ورقم قيد 19103    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 22 شارع المستقبل 

الدرايسة قبلي الهانوفيل العجمي - قسم الدخيلة

221 - رضا عبدالكريم عبدالنعيم احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 949 ورقم قيد 19104    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - عقار 6 شارع 10 منشية النزهه - قسم باب شرق
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222 - مجدي محمد سعد سعد ابوسعده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

950 ورقم قيد 19105    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 23 شارع النعماني عزبة الصبحية البر القبلي - قسم 

محرم بك

223 - حسنه السيد عبدالرحمن عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

951 ورقم قيد 19106    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 33 شارع 6 منشية النزهه الجديدة - قسم باب شرق

224 - احمد رزق محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 953 

ورقم قيد 19107    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - خلف 14 شارع الجهاد من شارع محطة السوق باكوس - 

قسم الرمل

225 - عاطف احمد نصار منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 954 

ورقم قيد 19108    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 35 شارع الكنج 

الجديد الكنج مريوط - قسم العامرية

226 - احمد صلح صابر عثمان عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

955 ورقم قيد 19109    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتشطيبات وتوريدات فى مجال النشاط, بجهة 

محافظة السكندرية رمل - الطريق الزراعي بعد بوابة ابيس بجوار مستشفى الكلى عمارة اليكس فيو - قسم الرمل

227 - قدري بغدادي لبيب معوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 956 

ورقم قيد 19110    محل رئيسى  عن توريد وتجارة خردة, بجهة محافظة السكندرية عامرية - مساكن مبارك 83 

مرغم عبدالقادر - قسم العامرية

228 - رمضان صلح خميس رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

958 ورقم قيد 19111    محل رئيسى  عن مطعم وتصليح كاوتش, بجهة محافظة السكندرية مدخل بهيج امام 

بوابه المطار - نجع ابو دومه الهوارية قبلى - محل - قسم العامرية

229 - خالد محمد ابراهيم مصطفى عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

965 ورقم قيد 19112    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية ك 18.5 ابويوسف بجوار جزارة ابو حجاج امام صيدلية اسراء - قسم الدخيلة

230 - عطيه عبدالحكيم عبدالقادر حمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

969 ورقم قيد 19113    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - الكيلو 37 قبلي 

شارع ابوصير برج العرب القديم - قسم برج العرب

231 - السعيد لعموم التجارة والتوريدات - محمد فوزي السعيد فايز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 971 ورقم قيد 19114    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - عقار 17الحي السكني الثامن وحده 24 

الدور الخامس - قسم برج العرب

232 - السيد محمود الصافي عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

972 ورقم قيد 19115    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب بنجر السكر 

قرية اليمام بجوار الجمعيه الزراعيه منزل فارس السيد - قسم برج العرب
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233 - محمد عادل سعد عبدالتواب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 975 

ورقم قيد 19116    محل رئيسى  عن توريدات صناعية, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قرية السيد 

درويش بنجر السكر قطعة 92 - قسم برج العرب

234 - بغدادي ابراهيم بغدادي احمد ابراهيم - بغدادي للمقاولت والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 977 ورقم قيد 19117    محل رئيسى  عن مقاولت 

عمومية وتوريدات عامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي 

جابر - عقار 15 شارع الفيومي كفر عبده - قسم سيدي جابر

235 - سناء خلف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 978 ورقم 

قيد 19118    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية رمل - 8 شارع مسجد النصر 

عزبة لولو غبر - قسم الرمل

236 - بهاء الدين خلف احمد سيد احمد - بهاء الدين لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 979 ورقم قيد 19119    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

منتزه - 6 شارع 593 بجوار مسجد الصداقة سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه

237 - معوض رزق عرابي حيله - عرابي للمقاولت العمومية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 980 ورقم قيد 19120    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - طريق مطروح ط 28 اخر شارع البترول - قسم برج العرب

238 - محمود عبدالعزيز عبدالغني حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

981 ورقم قيد 19121    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 39 شارع 16 

الصلح الفلكي - دور ارضي - قسم المنتزه

239 - سلمه عباس ابوالنضر حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

982 ورقم قيد 19122    محل رئيسى  عن تصدير محاصيل زراعية, بجهة محافظة السكندرية رمل - 7 شارع 

مسجد التقوى متفرع من شارع 20 بجوار مسجد التقوى - قسم الرمل

240 - محمد رمضان مفضل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 983 

ورقم قيد 19123    محل رئيسى  عن ادارة كافيهات ومطاعم وملعب, بجهة محافظة السكندرية رمل - 17 

شارع تحتمس متفرع من شارع احمد ابوسليمان - قسم الرمل

241 - شاهنده حسن احمد صابر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 984 

ورقم قيد 19124    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - شارع 5 متفرع من ابن 

السيار القباري - قسم مينا البصل

242 - احمد مجدي محروس عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

985 ورقم قيد 19125    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية في مجال النشاط, بجهة محافظة 

السكندرية منتزه - 5 شارع عمر بن الخطاب من ترعة المنتزة - قسم المنتزه

243 - محمد فرغلي علي سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 986 

ورقم قيد 19126    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عقار رقم 16 

اول شارع شمال من شارع مسجد التحرير المندره قسم المنتزه

244 - محمد احمد احمد عبدا هنو تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 987 

ورقم قيد 19127    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 88 شارع فضة البيطاش 

العجمي - قسم الدخيلة
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245 - حسن خميس محمد ابوالنجاه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 988 

ورقم قيد 19128    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 19 شارع فرن جابر عزبة علم قبلي الدرايسة الهانوفيل - قسم الدخيلة

246 - محمد حسن عبدالعليم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 989 

ورقم قيد 19129    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 123 شارع المكس القباري - قسم مينا البصل

247 - احمد رفاعي محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 990 

ورقم قيد 19130    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 1 شارع سليمان الفارسي من شارع جمال عبدالناصر 

فيكتوريا المنتزه - قسم المنتزه

248 - محمد اشرف السيد مطر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 991 

ورقم قيد 19131    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - خلف 36 شارع الخطل من شارع القومية العربية - قسم 

الرمل

249 - جهاد ايهاب محمد حسن عبداللطيف - جهاد لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 992 ورقم قيد 19132    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

دخيلة - وادي القمر خلف شركة السمنت - قسم الدخيلة

250 - محمد عبدالرؤف مصطفى محمد الدقدوقي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 993 ورقم قيد 19133    محل رئيسى  عن استثمار عقاري ومقاولت عمومية, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - 78 شارع المستشار ابويوسف بحري العجمي - قسم الدخيلة

251 - عيد فوزي رفعت العزب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 994 

ورقم قيد 19134    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 23 شارع روفه العوامي 

بجوار سوبر ماركت الصدقاء الهانوفيل - قسم الدخيلة

252 - عبدالحميد عبدالرحمن عبدالعال احمد طلحه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-22 

برقم ايداع 995 ورقم قيد 19135    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 8 شارع الكابلت - قسم العامرية

253 - احمد محمد سليمان قنديل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 996 

ورقم قيد 19136    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات في مجال النشاط وأعمال الفايبر جلس, بجهة 

محافظة السكندرية العامرية ك 31 مرغم شارع الكافوري - قسم أول العامرية

254 - ابراهيم محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1002 

ورقم قيد 19137    محل رئيسى  عن تجميع مخلفات ) دون التصنيع (, بجهة محافظة السكندرية بهيج نجع ابو 

احمد بجوار مسجد الرحمن -

255 - غاده حامد فضل عبدالعاطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1005 ورقم قيد 19138    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 86 شارع ابن سيناء من شارع 25 طوسون المستشارين - قسم 

المنتزه
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256 - بيبيتو يوسف عزيز يوسف عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1006 ورقم قيد 19139    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 178 طريق الحريه البراهيميه - قسم باب شرق

257 - ابراهيم رجب عبدالعاطي جهمي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1007 ورقم قيد 19140    محل رئيسى  عن توريد وتجاره الخشاب, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 

الزاويده من شارع الرحاب بجوار سوبر ماركت الصفا - قسم المنتزه

258 - صباح فاروق محمد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1008 

ورقم قيد 19141    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 11 شارع ابراهيم الطلخاوي من شارع البيطاش العجمي - قسم الدخيله

259 - ياسمين فوزي عبدالشافي احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1009 ورقم قيد 19142    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المتتزه - عقار 65 المعهد الديني سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه

260 - عادل عبدالهادي عبدالمولي عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1010 ورقم قيد 19143    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 5 شارع الفتح عزبه المغاربه - قسم العامريه

261 - محمد عبدالباقي محمود زيدان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

1012 ورقم قيد 19145    محل رئيسى  عن اصلح الجهزه المنزليه والمعدات المنزليه ومعدات الحرائق, بجهة 

محافظة السكندرية الرمل - 64 شارع ياسر بن عامر السيوف - قسم الرمل

262 - محمد رجائى عبدالمجيد امبابى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1014 ورقم قيد 19146    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات اطفال ) بموجب موافقة امنية ( ) فيما عدا 

المن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة (, بجهة محافظة السكندرية مساكن 

البتروكيماويات بلوك 2 مدخل 2 شقة دور ارضى - قسم العامرية

263 - ايمن جمعه رزق محمود ضاحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1015 ورقم قيد 19147    محل رئيسى  عن بيع تروسيكلت, بجهة محافظة السكندرية الناصرية القديمة بجوار 

مقابر الناصرية - قسم العامرية

264 - عبير عباس محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1016 

ورقم قيد 19148    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الرمل - 289 شارع مصطفي كامل غبر - قسم الرمل

265 - حمدي السيد مرعي سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1018 

ورقم قيد 19149    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - خلف 20 شارع 

الدكتور جمال الشيال - قسم محرم بك

266 - شعبان للتصدير والتوريدات / عمر شعبان شحاته محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 1019 ورقم قيد 19150    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 4 شارع النصر عزبه 

التوفيقيه خورشيد - قسم المنتزه

267 - جبر رحومه عبدالحميد جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1020 ورقم قيد 19151    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 19 شارع الروضه الهواريه - قسم العامريه
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268 - عايده عبدالرحيم محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1021 ورقم قيد 19152    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 19 شارع النصر متفرع من شارع مكه البيطاش العجمي - قسم 

الدخيلة

269 - محمد حمدي علي خميس رمضان - رمضان لعموم التصدير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 1022 ورقم قيد 19153    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 23 شارع لمعي من شارع 

591 سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه

270 - محمدين لعموم التصدير والتوريدات - مصطفى موسى محمود محمدين تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1023 ورقم قيد 19154    محل رئيسى  عن عموم التصدير 

والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 2 

شارع المام الحسين جانوتي البر القبلي - قسم الرمل

271 - السيد الديب محمد عطيه ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1024 ورقم قيد 19155    محل رئيسى  عن رفع وتجارة وتوريد مخلفات المصانع, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - 8 شارع 20 بجوار مسجد الشرقاوي - قسم العامرية

272 - مشعل للتصدير والتوريدات / سندس امين عبدالصمد فرج مشعل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد 

فى 23-02-2023 برقم ايداع 1025 ورقم قيد 19156    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه 

فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - نهايه شارع لمعي سيدي 

بشر قبلي المنتزه - قسم المنتزه

273 - منال السيد شعبان علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1026 

ورقم قيد 19157    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة السكندرية باب 

شرق - 45 شارع ادونيس البراهيميه - قسم باب شرق

274 - عمر مصطفي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1027 ورقم قيد 19158    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل بعد الحصول علي ترخيص جهاز النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية العامرية ك 29 الطريق الصحراوي نجع العرجي - قسم العامرية

275 - عواطف عبدالفتاح عبدالمجيد عزام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 1028 ورقم قيد 19159    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عقار 49 شارع النصر من شارع 16 الصلح الفلكي - قسم 

المنتزه

276 - محمد خالد عبدالحميد عبدا سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1029 ورقم قيد 19160    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة السكندرية منتزه - 5 شارع خاتم المرسلين عزبة الفلكي الراس السوداء - قسم المنتزه

277 - عطيات احمد علي ابوغريبه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

1030 ورقم قيد 19161    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عقار 7 شارع 

الفتح قريه ابوسلطان خورشيد - قسم المنتزه

278 - توحيد على صادق على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1037 

ورقم قيد 19163    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - نجع جميده برج 

العرب القديم بجوار المسجد الكبير
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279 - مروة عياد تاعب يونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1038 

ورقم قيد 19164    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمدة, بجهة محافظة السكندرية عزبة التمير ش المستشفى 

بجوار التوحيد والنور - قسم العامرية

280 - على السيد شحاته شكر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1040 

ورقم قيد 19166    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العراق بجوار مدرسة البتدائية - 

قسم العامرية

281 - شعبان السيد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1042 

ورقم قيد 19167    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية حلب امام 

الكوبري - قسم العامرية

282 - احمد محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1045 

ورقم قيد 19168    محل رئيسى  عن توريد خامات المصانع, بجهة محافظة السكندرية رمل - 38 شارع ام 

القرى السيوف - قسم الرمل

283 - عمر محمد عبدالفتاح شبكه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1046 ورقم قيد 19169    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - عقار 51 

شارع محمد فؤاد جلل البراهيميه - قسم باب شرق

284 - هاله محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1047 

ورقم قيد 19170    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 37 شارع نجع العربي 

- قسم مينا البصل

285 - احمد يوسف محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1048 ورقم قيد 19171    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية, بجهة محافظة السكندرية رمل - بلوك 6 مدخل 

2 مساكن القلعه - قسم الرمل

286 - كريمه محمد علي عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1049 ورقم قيد 19172    محل رئيسى  عن تصنيع واعاده تدوير البلستيك, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 

شارع السلم المراغي - قسم المنتزه

287 - نورا محمد عبدالكافي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1050 

ورقم قيد 19173    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 47 شارع ر 9 من شارع 25 المستشارين طوسون - قسم المنتزه

288 - مروه عوض ا عبدالمنعم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 1051 ورقم قيد 19174    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - محل رقم 1 و 2 

عقار 56 شارع عيد مبروك خلف مسجد القويري بالهانوفيل بجوار مسجد القويري - قسم الدخيله

289 - خيرا علي عبدالمجيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1052 ورقم قيد 19175    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية العامريه - عقار 21 

شارع الخليل عزبه المغاربه - قسم العامريه

290 - عماد نبيل اسكندر ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1053 ورقم قيد 19176    محل رئيسى  عن تجاره المفروشات, بجهة محافظة السكندرية كرموز - 23 شارع 

العمري راغب باشا - قسم كرموز
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291 - علء عبدا السيد محمد فايد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1054 ورقم قيد 19177    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

السكندرية المنتزه - 28 شارع حمد جلل حماد سيدي بشر - قسم المنتزه

292 - نرمين عبدالغفار عبدالمنصف علي الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-26 

برقم ايداع 1055 ورقم قيد 19178    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 264 

من ملك حفني سيدي بشر بحري - قسم المنتزه

293 - عادل عبدالقادر محمود محمود القبطان / القبطان للمفروشات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 1056 ورقم قيد 19179    محل رئيسى  عن توريد مفروشات, بجهة محافظة 

السكندرية العطارين - عقار 17 سيد عبدالرازق من النبي دانيال - قسم العطارين

294 - الشحات محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

1057 ورقم قيد 19180    محل رئيسى  عن دراي كلين, بجهة محافظة السكندرية الرمل - خلف 5 شارع 

محمود الديب جليم - قسم الرمل

295 - عمرو احمد عمرو ابراهيم الحمامي - الحمامي للملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد 

فى 26-02-2023 برقم ايداع 1058 ورقم قيد 19181    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزة فيما عدا ) 

تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة محافظة السكندرية رمل - ش عمر المختار متفرع من ش الغبيط الرابعة 

الناصرية - قسم الرمل

296 - سالم فرج عبدالعاطى اللفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1060 ورقم قيد 19182    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - ك 34 ونصف 

طريق اسكندرية مطروح قبلى امام سوبر ماركت الزهراء

297 - اندرو مجدى هرفى نخله - صيدلية اندرو مجدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 1064 ورقم قيد 19183    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة السكندرية 

محرم بك - 55 ش الهدايا - راغب

298 - يسرى احمد عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1069 ورقم قيد 19184    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

( وخدمات ليموزين ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - الحى الول مدخل ج مجاورة 4 عمارة 3 شقة 2 الدور الرضى بمدينة برج العرب

299 - اسراء محمد مرسى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

1077 ورقم قيد 19186    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - المجاورة الولى الحى الثالث ق 129

300 - محمد عبدالكافي محمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1078 ورقم قيد 19187    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 42 شارع الشهداء عزبة لولو غبر - قسم الرمل

301 - مي محمد عبدالعاطي القلوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1079 ورقم قيد 19188    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 17 شارع ابراهيم العوامي من شارع اسكندرية مطروح الهانوفيل 

العجمي - قسم الدخيلة
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302 - حمدي محمد محمود السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1080 ورقم قيد 19189    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على ترخيص جهاز النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 67 شارع خيرا الهانوفيل العجمي - قسم الدخيلة

303 - حمزه ابراهيم صالح بساط تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1081 

ورقم قيد 19190    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 48 شارع الناصر عزبة المغاربة - قسم العامرية

304 - احمد يحيى احمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1082 ورقم قيد 19191    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 18 شارع مسجد التقوى عزبة لولو غبر - قسم الرمل

305 - محمد شحاته وهبه نصر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1083 

ورقم قيد 19192    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عزبة العراوة بجوار مركز شباب العامرية - قسم 

العامرية

306 - ريما سليمان السنوسي عمر ابوزهره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 1084 ورقم قيد 19193    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 28 شارع المروه من شارع الكينج الجديد 

كينج مريوط - قسم العامرية

307 - فضل مبرى عبدالسميع ادريس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1085 ورقم قيد 19194    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 44 شارع مسجد الرحمن عزبة المغاربة - قسم 

العامرية

308 - يوسف علواني غرياني عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1086 ورقم قيد 19195    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 42 شارع الصلح الكينج مريوط - قسم العامرية

309 - صفاء موالي فرج عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1087 

ورقم قيد 19196    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 14 شارع الثورة عزبة المغاربة - قسم العامرية

310 - الء محمد عبدالحليم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1088 ورقم قيد 19197    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - مجاوره 1 محل 2 حي 2 القطعة 83 - قسم برج العرب

311 - على محمد احمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1093 

ورقم قيد 19198    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة السكندرية المحور المركزى قطعه 3 مول سفارى 

محل رقم 3 برج العرب

312 - اسلم علي برعي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1102 

ورقم قيد 19199    محل رئيسى  عن مكتب اعمال نظافة وتعقيم, بجهة محافظة السكندرية عامرية - الناصريه 

البحوث قبل شارع توفيق البقال - قسم العامرية
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313 - ناصف عبدالسلم سعيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1104 ورقم قيد 19200    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الجديدة - 

سوق 912 محل رقم 16 - قسم برج العرب

314 - ايمن صلح محمد ابراهيم سبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1105 ورقم قيد 19201    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية بعد الحصول على ترخيص جهاز النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية رمل - شارع طارق بن زياد من شارع مسجد القصى جانوتي الرمل - 

قسم الرمل

315 - عيد محمد محمد الرشيدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1107 

ورقم قيد 19203    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية رمل - 36 شارع الشهيد مصطفى عطيه جانوتي البر القبلي - قسم الرمل

316 - محمد محمود محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1108 

ورقم قيد 19204    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 64 شارع الفتح من شارع احمد ابوسليمان باكوس - قسم 

الرمل

317 - هند فؤاد عبدالسلم النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1109 

ورقم قيد 19205    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية منتزه - 38 شارع وادي الملوك من ايماشماعه السيوف - قسم المنتزه

318 - الحفناوي للتوريدات - زينب جلل عبدالعزيز محمد الحفناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 1110 ورقم قيد 19206    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 27 شارع 9 من شارع 25 طوسون 

المستشارين - قسم المنتزه

319 - سهير مرغني ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1111 ورقم قيد 19207    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 22 شارع الصول عزبة الهجانه - قسم العامرية

320 - سامي عطيه ا علي شويحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1112 ورقم قيد 19208    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 1 شارع سميكه مرتضى شدس - قسم الرمل

321 - محمد ابراهيم محمد احمد عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

1113 ورقم قيد 19209    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 12 شارع حسني مبارك من شارع جمعه مفتاح الهانوفيل فوق 

سوبر ماركت الصفا العجمي - قسم الدخيلة
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فروع الفراد

1 - دعاء مسعد امين ابوالليف  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   635 ورقم قيد   11450  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى شارع 62 سيدى بشر 

قبلى - قسم المنتزة

2 - دعاء مسعد امين ابوالليف  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   633 ورقم قيد   11450  محل فرعى  عن 

مصنع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن فى الكيلو 27 بجوار 

جريدة المساء المنطقة الصناعية - قسم العامرية

3 - محمود سعد على فرج عطية  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   685 ورقم قيد   9638  محل فرعى  عن 

بقالة عامة  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى زاوية عبدالقادر شارع مسجد اليمان - قسم العامرية

4 - احمد على احمد على  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   777 ورقم قيد   8957  محل فرعى  عن  

مقاولت نقل وتجارة اعلف واعادة تدوير فى مجال النشاط ) فيما عدا التصنيع (  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع 

كائن فى شارع المكس خلف الثروة السمكية - مكتب رقم 1 بالدور الرضى - ونشاطه نفس نشاط الرئيسى - قسم مينا 

البصل

5 - السيد عبدالستار محمد عبدالواحد  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   838 ورقم قيد   17148  محل فرعى  

عن توزيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل وخاماتها والتصنيع لدي الغير  بجهة محافظة السكندرية افتتاع فرع 

بالعنوان / عقار رقم 6 د مجمع الصناعات الصغيره شارع المدينه البيطاش العجمي - قسم الدخيله

6 - عصام محمد زكى محمد  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   935 ورقم قيد   14603  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط / تصنيع منظفات  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان 19 شارع اليمان متفرع من شارع مكه 

- كوبري الناموس - قسم الرمل

7 - مصطفى حسن يعقوب مكاوى  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   1004 ورقم قيد   11807  محل فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح / بيع ادوات منزلية  بجهة محافظة السكندرية نهاية شارع رسلن بجوار فيل الحاج صالح - 

قسم الدخيلة

8 - رمضان عبدالجواد محمد السيد ابوالحسن  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1031 ورقم قيد   19162  

محل فرعى  عن تاجير سقالت حديد  بجهة محافظة السكندرية برج العرب - نجع احمد بهيج برج العرب القديم بملك 

- رمضان عبدالجواد محمد السيد

9 - رمضان عبدالجواد محمد السيد ابوالحسن  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   1031 ورقم قيد   19162  

محل فرعى  عن تاجير سقالت حديد  بجهة محافظة كفر الشيخ قريه جوده بملك- عبدالجواد محمد السيد ابوالحسن

10 - فوزى جادا فلتس  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1039 ورقم قيد   19165  محل فرعى  عن 

معرض لتجاره السيارات  بجهة محافظة السكندرية المجاوره 1 _الحى السكنى 2 _قطعه رقم 342

11 - فوزى جادا فلتس  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   1039 ورقم قيد   19165  محل فرعى  عن 

معرض لتجاره السيارات  بجهة محافظة كفر الشيخ شارع خالد بن الوليد - بملك - فوزى جاد ا فلتس

12 - محمد محمد أحمد علي  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   1068 ورقم قيد   1164  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط : مقاولت عمومية وتوريدات معمارية وهندسية والوميتال وزجاج وابواب مصفحة وكلدينج  بجهة 

محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن في : 22 سوق الصفا المجاورة 3 - برج العرب الجديدة - قسم برج العرب
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قيود الشركات

1 - سعيد منصور ابراهيم منصور وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    620 ورقم قيد  18894    مركز عام  عن تجارة الدوات المنزلية  بجهة محافظة السكندرية 11 شارع 

مسجد تربانة - قسم المنشية - محافظة السكندرية

2 - عمرو حسن سعد السيد مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    763 ورقم قيد  18986    مركز عام  عن تصنيع واعادة تدوير البلستيك  بجهة محافظة 

السكندرية ش الشجر - المستعمرة - قسم العامرية

3 - ملك حلمي رشدي شنودة وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    798 ورقم قيد  19011    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته  بجهة محافظة السكندرية العامرية ك 23.5 طريق اسكندريه مطروح ابو تلت بحري 

شارع المشتل - قسم العامرية

4 - عاطف عبدا اسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

1011 ورقم قيد  19144    مركز عام  عن مقاولت عمومية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (  بجهة محافظة السكندرية 4 ش القبطان رضا ذكى - الرابعة الناصرية - بجوار مسجد 

ابو هريرة - قسم رمل ثانى

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - خطاب عبدالواحد متولي خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   2602 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع  122 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2152

2 - محمد عبد ا فتح ا عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4189 قيد فى 26-05-2010 برقم ايداع  405 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - منى ابراهيم المتولى محمد ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5756 قيد فى 31-05-2016 برقم ايداع  

412 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - احمد عبدا عبدالفتاح محمود الربعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10315 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع  

1612 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - احمد علي عبدالكريم علي تركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12621 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  

2146 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2151

6 - الشقر للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15495 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع  2216 وفى تاريخ  

02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2155

7 - عبدالفتاح ابراهيم خميس حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17589 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  5065 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2150

8 - عطيات ابراهيم راشد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17690 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  5212 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

9 - الهادى للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15500 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  2224 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2157

10 - محمد عبدالمنعم خليل ابوالعنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8152 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  697 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

11 - محمد عبدالمنعم خليل ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8152 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  

479 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

12 - مصطفي محمود عبد العال أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   6417 قيد فى 22-03-2017 برقم ايداع  

267 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2160

13 - اليمان لدوات التجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9095 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  2048 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2162

14 - محمود رشاد محمود مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   16077 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع  3097 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2161

15 - عمرو احمد عبدالعزيز عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   17546 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  

5004 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2165

16 - خالد محمد محمد بديوى / معرض بديوى لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   17548 قيد فى 

11-10-2022 برقم ايداع  5006 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب 

امر محو رقم 2166

17 - سلمه جبالي سعد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18025 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع  5750 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2163

18 - منال عبدالعزيز عبدالفتاح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   18382 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع  

6345 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2164

19 - خالد احمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11265 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  91 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محورقم 2167
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20 - عبد الحميد عبد الرحمن عبد العال احمد طلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7117 قيد فى 2017-07-13 

برقم ايداع  1249 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 

2170

21 - نفيسه عبدالكريم شحاته محمد خضر - مكتب خضر لتجارة الخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   17541 

قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع  4999 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد 

بموجب امر محو رقم 2171

22 - لطفى ابراهيم سليم الخولى / الخولى للتوريدات العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم   17544 قيد فى 

11-10-2022 برقم ايداع  5002 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب 

امر محو رقم 2172

23 - احمد السيد محمد محمد قناوى / احمد قناوى لتجهيز المعاء  تاجر فرد سبق قيده برقم   17648 قيد فى 

20-10-2022 برقم ايداع  5159 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر 

محو بسبب ترك التجارة نهائيا

24 - منعم حميده عبدالرحيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   18484 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع  6518 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2169

25 - غانم للمقاولت العمومية - كريمة السيد يوسف غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17151 قيد فى 

14-09-2022 برقم ايداع  4457 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب 

امر محو رقم 2173

26 - عبدالرحمن ضيف عوض غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم   18159 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع  

5955 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2174

27 - علء الدين محمد عبدالعال على - علء الدين للمفروشات والملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10548 قيد 

فى 29-09-2020 برقم ايداع  1951 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد 

بسبب ترك التجارة نهائيا

28 - ماهر ناجح نصحى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   14473 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  651 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

29 - كريم محمد نجيب محمود عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15146 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

1677 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2180

30 - محمد طارق احمد عبدالعزيز محمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17918 قيد فى 13-11-2022 برقم 

ايداع  5572 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2176

31 - هدي ربيع ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17982 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  5691 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

32 - وائل احمد السيد علي مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   9098 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  

2052 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

33 - امانى السيد احمد السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15891 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع  2786 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2185

34 - مصطفى مسعد السعيد علي بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17558 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع  

5016 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2182

35 - طه محمود عبدالفتاح عبدالعزيز الفخراني  تاجر فرد سبق قيده برقم   17560 قيد فى 12-10-2022 برقم 

ايداع  5018 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2183

36 - احمد احمد زكى ابراهيم السكرى - السكرى لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   17572 قيد فى 

12-10-2022 برقم ايداع  5038 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب 

أمر محو رقم 2184
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37 - سعد السيد سعد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   9868 قيد فى 15-06-2020 برقم ايداع  950 وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2188

38 - محمد فتحى السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   11143 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع  2807 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

39 - الهاشم للمقاولت - عبدالرازق عبدالفهيم مبروك هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11930 قيد فى 

11-04-2021 برقم ايداع  1140 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب القيد بسبب ترك 

التجارة نهائيا

40 - انور عبدالحليم صابر عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   7946 قيد فى 23-12-2018 برقم ايداع  1209 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محورقم 2189

41 - سيد محمد سيد عبد الحق  تاجر فرد سبق قيده برقم   6619 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع  591 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2190

42 - عبدالرحمن محمد عبدالحميد البشتامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10330 قيد فى 01-09-2020 برقم 

ايداع  1627 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2191

43 - حسن شعبان مصطفى ابو زينة  تاجر فرد سبق قيده برقم   7346 قيد فى 30-07-2017 برقم ايداع  

1518 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2192

44 - ايمان محسن متولي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   12464 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع  1914 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2193

45 - عزيزة احمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5125 قيد فى 02-06-2013 برقم ايداع  259 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2195

46 - السيد جلهوم عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12211 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  

1544 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2194

47 - ابراهيم عاطف عبد العاطى اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4929 قيد فى 16-08-2012 برقم ايداع  

485 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بسبب ترك التجارة نهائيا

48 - ابراهيم عاطف عبد العاطى اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4929 قيد فى 16-08-2012 برقم ايداع  

486 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب الرئيسى الخر

49 - كريم احمد حسن احمد ابو كليله  تاجر فرد سبق قيده برقم   9028 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  263 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

50 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15623 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  

2418 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2196
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رأس المال

1 - اكرم عبدالعاطي احمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   14387 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع   526 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - يوسف ابوالمجد محمد سيد احمد الزفتاوي تاجر فرد سبق قيده برقم   18872 قيد فى 31-01-2023 برقم 

ايداع   581 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد هشام محمد حامد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   12169 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

1488 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - تعديل السم التجارى الي / الخلص لبيع الطوب الحراري تاجر فرد سبق قيده برقم   12333 قيد فى 

16-06-2021 برقم ايداع   1717 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

20,000.000

5 - عمر احمد ابوزيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   11744 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع   862 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - السيد عبدالستار محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   17148 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع   

4453 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - فاديه عبيد عباس جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم   9113 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع   2077 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

8 - مصطفى مستور يعقوب طوير تاجر فرد سبق قيده برقم   13777 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

3700 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - عزة عبدالقادر علي السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   18883 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع   594 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - رضا سعيد حسن ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   9789 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع   816 فى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - احمد ابراهيم الدسوقى على عثمان غريب - غريب لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت تاجر فرد سبق قيده 

برقم   12152 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع   1466 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - شريف السعيد ربيع كشك تاجر فرد سبق قيده برقم   15719 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع   2545 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - اضافة السم التجارى :- ابو الوفا للمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم   879 قيد فى 2000-05-07 

برقم ايداع   141 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000,000.000

14 - اضافه/ جوزيف دريسينج / جوزيف فوزي عياد بشاره تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم   12254 قيد فى 

07-06-2021 برقم ايداع   1604 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

15 - فهيم حنا فهيم حنا يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   19017 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع   813 فى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

16 - اشرف محى الدين توفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   3192 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع   609 

فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

17 - احمد عبد القادر على عبد المجيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   4670 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع   

478 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

18 - عادل احمد فرغلى محروص تاجر فرد سبق قيده برقم   9503 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع   391 

فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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19 - شريف عبدالمنعم عفيفى محروس تاجر فرد سبق قيده برقم   15363 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع   

2010 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - حمادة محمد عطية عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    14063 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    67 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى ك 39 الذراع 

البحرى برج العرب امام المستشفى العسكرى

2 - دعاء مسعد امين ابوالليف تاجر فرد سبق قيده برقم    11450 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    355 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن فى الكيلو 27 

بجوار جريدة المساء المنطقة الصناعية - قسم العامرية

3 - دعاء مسعد امين ابوالليف تاجر فرد سبق قيده برقم    11450 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    355 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى شارع 62 سيدى 

بشر قبلى - قسم المنتزة

4 - محمد عبدالغنى غدادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11621 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    638 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / ك 26 خلف 

ماركت الشيخ - ابوتلت - قسم العامرية

5 - محمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16127 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع    3164 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الي : ك 31 الكافوري 

شارع شركه كريازي - قسم العامريه

6 - سعيد يوسف منصور راف ا تاجر فرد سبق قيده برقم    4543 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع    195 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / الكيلو 6.5 امام 

الستاد بحرى طريق الكافورى - العامرية ثان

7 - محمود سعد علي فرج عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    9638 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    589 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى زاوية عبدالقادر 

شارع مسجد اليمان - ونشاطه بقالة عامة - قسم العامرية

8 - احمد هشام محمد حامد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    12169 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

1488 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / الطابق 

الول علوى والكائن بالقطعة رقم 4 بلوك 13بمنطقة المحور المركزى برج العرب الجديدة

9 - محمد حسن رمضان محمود موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    18119 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع    

5895 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تصحيح العنوان الى 35 / 68 

رقم 2 شارع ناصية عرفى باشا بواجهه طريق الجيش - سبورتنج -

10 - احمد على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    8957 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع    1809 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع كائن فى شارع المكس خلف 

الثروة السمكية - مكتب رقم 1 بالدور الرضى - قسم مينا البصل

11 - ناصر ايمام منصور ايمام منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    10594 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    

2018 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / عمارة 

المهندسين شارع السيدة عائشة - عزبة العماروة - قسم المنتزة

12 - محمد مدحت محمود محى الدين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    11070 قيد فى 14-12-2020 برقم 

ايداع    2703 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

82 ش الطيار احمد مسعود - بولكلى - شقة رقم 7 الدور الول - قسم الرمل

13 - السيد عبدالستار محمد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    17148 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    

4453 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاع فرع بالعنوان / عقار 

رقم 6 د مجمع الصناعات الصغيره شارع المدينه البيطاش العجمي مصنع تصنيع وتعبئه مستحضرات التجميل  

والتعبئه لدي الغير  - قسم الدخيله
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14 - اضافة السم التجارى / مرشدى لتجارة التكييفيات وفلتر المياه واصلح الجهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    

3460 قيد فى 23-02-2009 برقم ايداع    198 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع كائن فى 1154 زهراء مدينة نصر ثالث مدينة نصر ونشاطه تجارة تكييفات وفلتر 

مياه

15 - احمد محمد ابراهيم جمعه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12087 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

1375 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تغير عنوان النشاط الى / نهاية 

شارع مسجد المولقان شارع الجمهورية بجوار صيدلية العامرية - قسم العامرية

16 - هيثم محمد عبدالعزيز ابراهيم سليمان - هيثم عبدالعزيز للمقاولت والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم    

12632 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    2172 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان / 4 شارع رجاء الفاروق من شارع القاعده دور ارضي شقة رقم 1 بيطاش - 

قسم الدخيلة

17 - احمد ابراهيم الدسوقى على عثمان غريب - غريب لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت تاجر فرد سبق قيده 

برقم    12152 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    1466 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى عقار 16 ش 3 سكينه الجديدة - الرمل -

18 - عصام محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14603 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    864 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان 19 شارع اليمان 

متفرع من شارع مكه - كوبري الناموس - قسم الرمل

19 - اضافه/ جوزيف دريسينج / جوزيف فوزي عياد بشاره تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم    12254 قيد فى 

07-06-2021 برقم ايداع    1604 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الي : الرمل - شارع القبطان رضا زكي بجوار مسجد ابوهريره الرابعه الناصريه - قسم الرمل

20 - محمد صابر محمد مرسي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    10382 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع    

1695 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : محل داخل مول 

هوم ليت نجع القطعان برج العرب - قسم برج العرب

21 - مصطفى حسن يعقوب مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    11807 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية نهاية شارع رسلن بجوار فيل 

الحاج صالح ونشاطه مصنع ملبس - قسم الدخيلة

22 - سلمة محمد عمر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    8057 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    277 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / قرية حلب بجوار 

كوبرى العامرية ثان

23 - احمد كمال الشافعى على عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    12570 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

2069 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 2 شارع 

مسجد الضحى من شارع قصر القويرى - الهانوفيل - قسم الدخيلة

24 - تعديل السم التجارى الي : محمد محمد أحمد على نعمان - إيجل المصريه المريكيه للزجاج واللومنيوم 

تاجر فرد سبق قيده برقم    1164 قيد فى 14-08-2001 برقم ايداع    216 وفى تاريخ  27-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن في : 22 سوق الصفا المجاورة 3 - برج العرب 

الجديدة - قسم برج العرب

25 - كريم احمد حسن احمد ابو كليلة تاجر فرد سبق قيده برقم    9028 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    

1945 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسي الخر
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النشاط

1 - حمادة محمد عطية عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  14063 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    67وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / معرض تجارة السيارات

2 - جيهان سعدا ابراهيم الرملى تاجر فرد سبق قيده برقم  17740 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    5303

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / معرض لتجارة السيارات

3 - اسلم عادل عبده محمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم  11612 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    628

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط : عموم الستيراد ) فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 و 19 (  والتصدير والخدمات اللوجيستيه وتجاره سيارات ومعدات واستيراد سيارات نقل الثقيل

4 - وليد كامل جمعه عبدالرواف تاجر فرد سبق قيده برقم  15895 قيد فى 21-06-2022 برقم ايداع    2790

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ادارة تشغيل المحاجر

5 - سعيد يوسف منصور راف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  4543 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع    195

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع وشراء السيارات لحساب الغير

6 - مصطفى سعد رجب حمد يونس - مصطفى لخدمات النقل والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  15223 قيد 

فى 12-04-2022 برقم ايداع    1790وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد جميع انواع 

شحوم السيارات وعدات النقل الثقيل وقطع غيار السارات ومواد ومستلزمات الزجاج ومواد ومستلزمات الورق 

والكرتون ومواد خامات البلستيك وجميع انواع مواد ومستلزمات البناء - توريد جميع انواع مواد ومستلزمات 

البناء - توريد جميع انواع مواد ومستلزمات اطفاء الحريق - توريد جميع انواع ومستلزمات الفنادق ومواد 

ومستلزمات وادوات النظافه - توريد جميع انواع المواد الغذائيه - توريد وتجاره مستلزمات الجهزه الطبيه 

والتعويضيه والنضارات الشمسيه والطبيه - توريد جميع انواع مستحضرات التجميل - جميع انواع الجهزه 

المنزليه والدوات المنزليه والساس المعدني والخشبي - جميع انواع القمشه والملبس المسموح بها قانونا - 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح بها قانونا - جميع التوكيلت التجاريه - خدمات جمركيه وخدمات 

لوجيستيه - شحن وتفريغ

7 - احمد على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  8957 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع    1809وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت نقل وتجارة اعلف واعادة تدوير فى مجال 

النشاط ) فيما عدا التصنيع (

8 - ناصر ايمام منصور ايمام منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  10594 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    

2018وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مايوهات حريمى واطفال

9 - تعديل السم التجارى الي / الخلص لبيع الطوب الحراري تاجر فرد سبق قيده برقم  12333 قيد فى 

16-06-2021 برقم ايداع    1717وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : بيع الطوب 

الحراري

10 - احمد السيد علم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  3810 قيد فى 17-09-2009 برقم ايداع    779وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مكتب نقل بري بضائع بسيارات الغير

11 - تعدل الي : أل جابر لتشغيل المعادن )سامي جابر علي السيد ( تاجر فرد سبق قيده برقم  1551 قيد فى 

31-03-2003 برقم ايداع    112وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنه ميتالورجيا المساحيق

12 - احمد محمد ابراهيم جمعه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12087 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع    

1375وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بقالة جافة

13 - مصطفى مستور يعقوب طوير تاجر فرد سبق قيده برقم  13777 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

3700وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مقاولت وتوريدات عمومية فيما 

عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (
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14 - رضا سعيد حسن ابوحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  9789 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع    816وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : مقاولت عامه وتوريدات في مجال النشاط

15 - احمد ابراهيم الدسوقى على عثمان غريب - غريب لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت تاجر فرد سبق قيده 

برقم  12152 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    1466وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط / مقاولت عامة

16 - اضافه/ جوزيف دريسينج / جوزيف فوزي عياد بشاره تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  12254 قيد فى 

07-06-2021 برقم ايداع    1604وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي : 

مصنع ملبس فيما عدا الملبس العسكريه

17 - اشرف محى الدين توفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  3192 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع    609

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات وتشطيبات اعمال الديكور

18 - محمد صابر محمد مرسي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  10382 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع    

1695وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : تجارة ألوميتال

19 - هاله علي حسونه حسين علي تاجر فرد سبق قيده برقم  18415 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع    

6399وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد اجهزة طبية واجهزة القياسات 

المعبرات ومستلزمات اجهزة اطفاء وانذار الحريق وايجار المعدات

20 - سلمة محمد عمر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  8057 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع    277وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة سيارات وعموم التصدير

21 - احمد عبد القادر على عبد المجيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  4670 قيد فى 22-08-2011 برقم ايداع    

478وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : تجارة السيارات والبيع والشراء لحساب 

الغير

22 - جمال محمد محمد محمد قنبر تاجر فرد سبق قيده برقم  5450 قيد فى 19-01-2015 برقم ايداع    40وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مكتب نقل ) بعدل الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وجمع مخلفات المصانع

23 - الغنام للمقاولت العمومية والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  13335 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

3206وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أضافة نشاط : توريدات عمومية فيما عدا توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر

24 - شريف عبدالمنعم عفيفى محروس تاجر فرد سبق قيده برقم  15363 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

2010وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي : تصليح وبيع قطع غيار سكوتر

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14063 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2022  برقم ايداع 67.000 الى : اضافة السمة التجارية / الوعد لتجارة السيارات

2 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3122 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2008  برقم ايداع 516.000 الى : تعديل السمة التجارية الي : العالميه للمقاولت العموميه وتوريد 

مخلفات المحاجر

3 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8976 وتم ايداعه بتاريخ   

05-11-2019  برقم ايداع 1,842.000 الى : تعديل السم التجارى الي  / السلطان للمشويات

4 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12333 وتم ايداعه بتاريخ   

16-06-2021  برقم ايداع 1,717.000 الى : تعديل السم التجارى الي / الخلص لبيع الطوب الحراري

5 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13777 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2021  برقم ايداع 3,700.000 الى : تعديل السمة التجارية / الفهد للمقاولت والتوريدات العمومية

6 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9789 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-2020  برقم ايداع 816.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / مكه للمقاولت العامه والتوريدات

7 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12254 وتم ايداعه بتاريخ   

07-06-2021  برقم ايداع 1,604.000 الى : اضافه/ جوزيف دريسينج / جوزيف فوزي عياد بشاره تادرس

8 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8057 وتم ايداعه بتاريخ   

04-03-2019  برقم ايداع 277.000 الى : تعديل السمة التجارية الي / القناشي لتجارة السيارات وعموم 

التصدير

الشخاص

1 - فوزى جادا فلتس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   19165 وتم ايداعه بتاريخ  26-02-2023 برقم 

ايداع    1039تم التأشير فى تاريخ   26-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - الشركه المصريه لصناعة وتعبئة المواد الغذائيه ـ حسنى الشاذلى  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    396 

قيدت فى 24-12-2000 برقم ايداع   44 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب عقد 

فسخ الشركة ثابت التاريخ برقم 128 أ لسنة 2023 تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا

2 - الشركه المصريه لصناعة وتعبئة المواد الغذائيه ـ حسنى الشاذلى  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    396 

قيدت فى 24-12-2000 برقم ايداع   44 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد 

بامر محو بسبب فسخ الشركة

رأس المال

1 - تعدل الي  / عبدالمبدي محمود عبدالمبدي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4229 قيدت فى 2010-06-16 

برقم ايداع    476وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

2 - تعدل السم التجارى الي : شركة طيره الصناعيه للغزل والنسيج والملبس الجاهزه والصباغه والتجهيز ) 

ورثة  احمد مصطفى طيره وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     188 قيدت فى 30-03-1997 برقم ايداع    86

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

العناوين

1 - تعديل اسم الشركة التجارى ليصبح  لكترو الحبشى للصناعات الكهربائية والمقاولت - احمد وائل 

محمدعبدالرازق على الحبشى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3018 قيدت فى 19-06-2008 برقم ايداع    

348وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 

مدينة برج العرب الجديدة القطعة رقم 4 بلوك المنطقة الصناعية الخامسة ج
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النشاط

1 - تعدل الي  / عبدالمبدي محمود عبدالمبدي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4229 قيدت فى 2010-06-16 

برقم ايداع    476 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي : المقاولت العامه 

والتوريدات في مجال النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4229   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2010 برقم ايداع    476 الى   تعدل الي  / عبدالمبدي محمود عبدالمبدي وشركاه

2 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19185   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    1074 الى   السعيد عامر عوض وشركاه
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الشخاص

1 - هبة عبد العال السعيد عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5707   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2016 برقم ايداع   219 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  اضافة حق الرهن لصلحيات 

الشريكة

2 - معتصم عبدالمبدي محمود عبدالمبدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4229   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3 - عبد المبدى محمود عبد المبدى محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4229   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  ولهما حق الداره والتوقيع عن 

الشركة مجتمعين او منفردين والتوقيع امام جميع الجهات والمصالح الحكوميه والسفارات البنوك

4 - فايزة احمد مصطفى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4229   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-16 

برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  تخارج شريك موصي مذكور بالعقد

5 - عبد الرحمن عبد المبدي محمود عبد المبدي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4229   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  ولهما حق الداره والتوقيع عن 

الشركة مجتمعين او منفردين والتوقيع امام جميع الجهات والمصالح الحكوميه والسفارات البنوك

6 - محمد عامر محمد عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19185   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2023 برقم 

ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

7 - السعيد عامر محمد عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19185   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-27 

برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

8 - الياس التين اوردو ILYAS ALTINORDU  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19185   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2023 برقم ايداع   1074 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  الداره والتوقيع للشركاء الثلثه 

مجتمعين او منفردين
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تجديد افراد

1 - محمد عبدالحفيظ عثمان سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2337   قيدت فى   09-04-2006 برقم ايداع    

99 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-08

2 - سلطان ربيع ماضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3371   قيدت فى   15-01-2009 برقم ايداع    55 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-14

3 - رمضان جويدة محمد دغش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6299   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

1200 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

4 - خطاب عبدالواحد متولي خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2602   قيدت فى   21-03-2007 برقم ايداع    

122 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

5 - محمد عبد ا فتح ا عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4189   قيدت فى   26-05-2010 برقم ايداع    

405 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

6 - منى ابراهيم المتولى محمد ابو المجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5756   قيدت فى   31-05-2016 برقم 

ايداع    412 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

7 - عمر محمد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1348   قيدت فى   11-06-2002 برقم ايداع    

200 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

8 - نادى قلدة يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3420   قيدت فى   08-02-2009 برقم ايداع    132 وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-07

9 - سعيد يوسف منصور راف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4543   قيدت فى   27-04-2011 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

10 - تعديل السم التجارى الى : ايهاب مبروك محمد مساعد خطاب كما هو مدون بالرقم القومى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   2864   قيدت فى   07-02-2008 برقم ايداع    55 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-06

11 - عاطف وديد علي حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7405   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

1587 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

12 - عبدالرحمن فرج عبدالعاطي اللفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2605   قيدت فى   22-03-2007 برقم 

ايداع    125 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

13 - علء مفتاح عمرمفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5067   قيدت فى   07-03-2013 برقم ايداع    110 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-06

14 - تعدل السم التجارى الى :- حسن فاروق محمد البراش - حسن فاروق لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4871   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    318 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-16

15 - ماهر عبدالمنعم رزق عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7602   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    2119 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

16 - ايمن محمد الجوهري يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7647   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

17 - مبروك عبد المحسن مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2861   قيدت فى   06-02-2008 برقم 

ايداع    50 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

18 - مبروك السيد على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5043   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    

40 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29
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19 - عبد الحميد عبد الرحمن عبد العال احمد طلحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7117   قيدت فى   

13-07-2017 برقم ايداع    1249 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-12

20 - عمرو أنور فهيم علي عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7527   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    1818 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

21 - نور منصور جويده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1365   قيدت فى   07-07-2002 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-06

22 - امير كامل محمود عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47   قيدت فى   09-10-1996 برقم ايداع    

49 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

23 - امير كامل محمود عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47   قيدت فى   08-07-1999 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-07

24 - زايد حلمى عبد الرازق ابو طالب - ابو طالب للمبيدات والسمدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4771   

قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    50 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-23

25 - ضيف جمعة حامد مؤمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5579   قيدت فى   03-09-2015 برقم ايداع    

569 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

26 - فايز عبدالحليم خيرا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   952   قيدت فى   15-08-2000 برقم ايداع    258 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-14

27 - انور فتحي عبد المنعم السبيعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1662   قيدت فى   09-08-2003 برقم ايداع    

295 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-08

28 - يحى محمد عبده عجمى سعد الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4940   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    508 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

29 - ماضى منصور ناجى هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5601   قيدت فى   15-10-2015 برقم ايداع    

649 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

30 - عادل عبد الظاهر محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5020   قيدت فى   20-12-2012 برقم 

ايداع    703 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

31 - صلح محمد محفوظ حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5672   قيدت فى   15-02-2016 برقم ايداع    

94 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

32 - شوقي رحومة صالح حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4842   قيدت فى   15-04-2012 برقم ايداع    

239 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

33 - عبد الكريم مساعد مطراوي الجارحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4927   قيدت فى   2012-08-13 

برقم ايداع    480 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

34 - حسن شعبان مصطفى ابو زينة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7346   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

1518 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

35 - كامل فوضة سوتية حويج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2875   قيدت فى   19-02-2008 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

36 - محمد عبد الراضى عبد الرحيم فرغل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3024   قيدت فى   2008-06-23 

برقم ايداع    359 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-22

37 - عزيزة احمد مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5125   قيدت فى   02-06-2013 برقم ايداع    

259 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-01

38 - صباح رجب يوسف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7547   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16
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39 - ابراهيم عاطف عبد العاطى اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4929   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    485 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

40 - ابراهيم عاطف عبد العاطى اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4929   قيدت فى   16-08-2012 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

41 - اشرف محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7298   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

1458 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

تجديد شركات

1 - شركة منارة للحلويات والغذية ومنتجاتها ش0 م0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1395  قيدت فى  

29-02-2016 برقم ايداع   139 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2026  12:00:00ص

2 - شركه مناره للحلويات والغذيه ومنتجاتها ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1395  قيدت فى  

07-01-1993 برقم ايداع   287 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/01/2028  12:00:00ص

3 - تعدل الي  / عبدالمبدي محمود عبدالمبدي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4229  قيدت فى  

16-06-2010 برقم ايداع   476 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/06/2025  12:00:00ص

4 - تيسير على عبدالحميد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   389  قيدت فى  24-12-2000 برقم ايداع   36 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2025  12:00:00ص

5 - الشركه المصريه لصناعة وتعبئة المواد الغذائيه ـ حسنى الشاذلى  وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396  

قيدت فى  24-12-2000 برقم ايداع   44 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2025  12:00:00ص

6 - سعيد محمد محمد راضي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7511  قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   

1760 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

7 - ابراهيم سعد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1463  قيدت فى  16-11-2002 برقم ايداع   408 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

8 - تعدل السم التجارى الى : برج العرب للصناعات الطبية B M I محمود حسن محمد مصطفى علم وشركاه   

شركة سبق قيدها برقم :   1509  قيدت فى  02-02-2003 برقم ايداع   44 وفى تاريخ  20-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2028  12:00:00ص

9 - عرفه جاد ا نصار و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   17  قيدت فى  15-08-1996 برقم ايداع   17 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2026  12:00:00ص

10 - الخطيب السيد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7635  قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   86 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

11 - منصف جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2225  قيدت فى  31-08-2005 برقم ايداع   338 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2025  12:00:00ص
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