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قيود أفراد

1 - فادى سامى زكى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14696 

ورقم قيد 69740    محل رئيسى  عن نقل بحرى وبرى ) ماعدا النقل الجوى - الطرود البريديه - بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 10  ش سيف 

وش 814 - سيدى بشر قبلى - شقه )10( يسار الصاعد

2 - اسلم محمد على طلب الصياد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14699 ورقم قيد 69741    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية خلف 6 ش زكى بدوى - 

ستانلى - الرضى - شقه 1 -

3 - ممدوح سعدالدين عثمان قناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14700 ورقم قيد 69742    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 6 يمين امام سور فيصل - شقه - قسم

4 - عباس ابراهيم عباس موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14701 

ورقم قيد 69743    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 438 ش 557 متفرع من جمال 

عبدالناصر السيوف بحرى - محل

5 - احمد محمد احمد محمد خضيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14702 ورقم قيد 69744    محل رئيسى  عن منظفات صناعيه, بجهة محافظة السكندرية ك 19.5 بحرى 

طريق مطروح اخر ش موبيلكا امام مركز سانت ان -

6 - محمد شعبان عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14703 ورقم قيد 69745    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى كافه مايصنع من العجين, بجهة محافظة 

السكندرية ش ملك حفنى-المندره بحرى- امام قطار المندره- قسم المنتزه-

7 - محمود محمد محمود غريب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14705 

ورقم قيد 69746    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 

ش بطل السلم ابيس الرابعه الناصريه - امام المدرسه القديمه - الول - شقه - قسم

8 - محمد عطيه عبدالنبى منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14706 ورقم قيد 69747    محل رئيسى  عن مصنع ملبس) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية ش 268 بجوار صيدليه الوفاء - الول علوى - شقه

9 - رضوان امين على حسن - رضوان للتخليص الجمركى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

01-12-2022 برقم ايداع 14709 ورقم قيد 69748    محل رئيسى  عن تخليص جمركى, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش النصر 12 تنظيم - الجمرك - السادس علوى - شقه )603( - قسم

10 - مايكل رؤف وديع تادرس صدقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14710 ورقم قيد 69749    محل رئيسى  عن بيع اجهزه تكييف, بجهة محافظة السكندرية 175 ش طيبه - 

محل يمين مدخل العماره -

11 - مهاب محمد المصرى احمد بشير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14712 ورقم قيد 69750    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية شارع التامين 

بجوار مسجد الفتح - المعموره - شقه بالدور الثانى

12 - شاديه دسوقى قبيصى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14720 

ورقم قيد 69751    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية عزبه العراوه شارع الجيش القديم- 

محل- قسم العامريه-
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13 - محمد عبدالهادى محمد المنجى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14722 ورقم قيد 69752    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة 

السكندرية برج الفاروق ابراج مارسيليا فلورانس ش الملك - الول علوى - شقه 1 -

14 - مصطفى محمد عبداللطيف المهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14723 ورقم قيد 69753    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 26 ش سيدى جابر - سبورتنج

15 - خالد رافت ابراهيم احمد هيبة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14724 ورقم قيد 69754    محل رئيسى  عن محل مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية )1( ش 

مرتضى بجوار مؤسسه السواقين - محل - قسم

16 - محمود دياب عبدالنعيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14725 ورقم قيد 69755    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس ) عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ك21امام مساكن الحديد والصلب)2(- محل- قسم العامريه-

17 - اسراء احمد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14728 

ورقم قيد 69756    محل رئيسى  عن توريد اجهزه و مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها و ماعدا اجهزه 

الكمبيوترو مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية ش الندلس و الحجاز بجوار قصر الشوق - البيطاش - الدور 

الثانى علوى - قسم

18 - ابراهيم خليل عطيه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14729 

ورقم قيد 69757    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة السكندرية 59 ش حسن رفعت - سيدى بشر قبلى - 

محل يسار مدخل العقار -

19 - دعاء احمد فتحى على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14730 

ورقم قيد 69758    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية ش السفن اب امام شركه فاركو 

للدويه - شقه-

20 - كريم ابوالمجد سعدى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 14731 

ورقم قيد 69759    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 14 ش الفرغانى - شقه

21 - محمد محمود السيد محمد بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14737 ورقم قيد 69760    محل رئيسى  عن ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة السكندرية 7 ضمن المجموعه 

الثانيه تقسيم الشركه المتحده للسكان والتعمير رقم 59 لسنه 1973 - محل رقم 1 -

22 - امل بيومى محمد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

14741 ورقم قيد 69761    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية ابيس الثانيه ش 

المعرض امام فرن هشام - قسم

23 - بلل ابراهيم محمد احمد الفخرانى ) الفخرانى فاشون ( تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 14748 ورقم قيد 69763    محل رئيسى  عن اتيليه لتصنيع وتصميم الفساتين 

السواريه والسهره, بجهة محافظة السكندرية 8 تنظيم ش 154 حجر النواتيه

24 - صلح محمد حسين عبدالعال )مؤسسه محمد حسين للتوريدات و توزيع الفحم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 14752 ورقم قيد 69764    محل رئيسى  عن توريدات )ما 

عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و توزيع الفحم, بجهة محافظة السكندرية 

16 شارع المحطه القديمه - امام مدرسه الفرنسيسكان - ابوقير - الدور الرضى - شقه - قسم

Page 3 of 113 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

25 - محمود عبدالحليم عبدالعاطى موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14754 ورقم قيد 69765    محل رئيسى  عن بيع اعلف جمله وتجزئه, بجهة محافظة السكندرية ابيس باب 

العبيد - محل

26 - احمد وحيد لبيب محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14758 ورقم قيد 69767    محل رئيسى  عن تجاره و توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية ش منجد 

المتفرع من ش ورشه البلط بجوار صيدليه د/ نهله جميل امام ماركت الفتح - محل - قسم

27 - يوسف محمد يوسف عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14759 ورقم قيد 69768    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة السكندرية 4 ش خليل 

حماده - ميامى -

28 - رضا حسنى امين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 14760 

ورقم قيد 69769    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية )1( ش الوكيل المندره قبلى - منتزه 

ثان - محل اسفل العقار

29 - محمود ضاحى ادم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 14761 

ورقم قيد 69770    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية بجوار مسجد التوحيد - القريه 

الثانيه - ابيس - قسم

30 - اسلم محمد عبدالمجيد احمد الصولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 14772 ورقم قيد 69772    محل رئيسى  عن تشييد المبانى, بجهة محافظة السكندرية 34 ش 56 ميامى 

- قسم

31 - حمدى محمد سعد على ابوطاحون تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14777 ورقم قيد 69773    محل رئيسى  عن تجاره و بيع البن, بجهة محافظة السكندرية 11 ش 50 متفرع 

من ش مصطفى كامل - برج سموحه كوين - الرضى - محل )6( - قسم

32 - مروه محمد عبدالعليم محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14783 ورقم قيد 69774    محل رئيسى  عن تعبئه و تغليف و تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية 

ابيس العاشره - مصنع - قسم

33 - مصطفى جمعه مصطفى محمد مرجان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 14784 ورقم قيد 69775    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية )1( ش 4 العوايد 

- عزبه البحر - محل - قسم

34 - مريم احمد امين معوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14786 ورقم قيد 69776    محل رئيسى  عن معرض بيع الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 12 ش عبدالفتاح 

الطويل - فلمنج - محل

35 - حسن صبحى حسن البلشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 14787 

ورقم قيد 69777    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية 72 ش محرم بك - قسم

36 - مايكل رومانى مجلى زخارى ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 14788 ورقم قيد 69778    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه مع الجهات الملزمه بالخصم و 

الضافه, بجهة محافظة السكندرية 6 ش طارق بن زياد بجوار فراشه ابوالخير و مسجد النصر - قسم

37 - محمد رضا محمد عبدالعليم على تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14789 ورقم قيد 69779    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 17بمدينه اسيد سموحه- 

طريق15مايو- محل ارضى- قسم سيدى جابر-
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38 - زينب عزت عبدالسلم منصور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14790 ورقم قيد 69780    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 6 ش سليمان الفارسى بجوار 

نادى الورده العصافره بحرى - محل)4( شمال المدخل

39 - اشرف جابر ابوزيد على غانم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14797 ورقم قيد 69781    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومقاولت ) ماعدا توريد العماله - اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 14 ش الشرف من محطه السوق باكوس - 

الحادى عشر شقه )12(

40 - اسلم رفاعى عبد الرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

14800 ورقم قيد 69782    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ك 21 بجوار موقف 

القاهره-قسم العامريه

41 - عادل غالى زكى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 14801 

ورقم قيد 69783    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية 27 ش كرموز - محل يسار 

مدخل العقار - قسم

42 - على رمضان زاهر على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14806 

ورقم قيد 69784    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 44 ش 4 من ش 20 ابوسليمان -

43 - عبده حسن عبده عويجه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14808 

ورقم قيد 69785    محل رئيسى  عن مصنع اكياس بلستيك )دون اعمال الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 

زاويه عبدالقادر ش الترعه امام المعديه الثالثه - قسم

44 - محمد احمد عبدالعزيز عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14815 ورقم قيد 69786    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش من ش الطوب الرملى - عماره ابراهيم فوزى - بوابه 8 - البيطاش - محل - قسم

45 - سماح صلح عبدا عباس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14826 

ورقم قيد 69787    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش 6/5 نجع العرب - قسم

46 - امل عبدالرحمن محمد محمد احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 14828 ورقم قيد 69788    محل رئيسى  عن خدمات محمول و شحن موبايل, بجهة محافظة السكندرية 

6 ش محمد عثمان محرم - باكوس - قسم

47 - سعد امين عبدالفتاح امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14834 

ورقم قيد 69789    محل رئيسى  عن اصلح الجهزه المنزليه والمعدات المنزليه ومعدات الحدائق, بجهة 

محافظة السكندرية ش مصعب بن عمير عماره رجب بعرور - الزوايده - محل -

48 - وليد ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14849 

ورقم قيد 69792    محل رئيسى  عن مكتب توريدات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية بلوك 5 مدخل 1 مساكن القلعه - قسم

49 - احمد اكرم ابراهيم حنفى المعاون )مكتب اكرم للتوريدات( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 14858 ورقم قيد 69793    محل رئيسى  عن توريدات عامه )توريد مواد خرسانيه( 

)ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 19 

الفكهانى من شارع الرصافه - محرم بك - الرضى - مكتب - قسم
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50 - السيد محمود السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 14862 

ورقم قيد 69794    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية )1( مشروع النفوشى 

الستثمارى - ارضى - مسطح )13( - قسم

51 - ناهد سعد زيدان عطيه ) مكتب رحلت زيدان ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 14868 ورقم قيد 69795    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) دون الرحلت 

السياحيه (, بجهة محافظة السكندرية ابيس 8 / 1 - الرضى - محل -

52 - اميره حامد محمد محمد سلومه سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14870 ورقم قيد 69796    محل رئيسى  عن تحضير علب كرتون )ما عدا اعمال الطباعه(, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش المساعدين متفرع من بطل السلم - قسم الرابعه الناصريه - ملك فاطمه صابر عثمان - قسم

53 - ابراهيم محمد السيد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14871 ورقم قيد 69797    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 27 ش الربعين - 

بيانكى - البيطاش - الول - قسم

54 - وائل جبريل عبدالنور ابوالنور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14873 ورقم قيد 69798    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية ش البيطاش الرئيسى قبل دوران 

شهر العسل مباشره العجمى - بجوار سنترال ابوغريب - عقار ملك سلمه احمد سلمه ى- محل -

55 - عبدالجواد سالم عبيد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14875 ورقم قيد 69799    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات )ما عدا توريد العماله و الملبس 

العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية البيطاش درويش رقم 5 من ش شهر العسل 

- قسم

56 - حازم ابوبكر مصطفى العوضى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14877 ورقم قيد 69800    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش عبدالجواد 

العوامى من ش العوامى - الهانوفيل - محل - قسم

57 - محمد ابراهيم عبدالعزيز علوان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14879 ورقم قيد 69801    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )دون التسويق اللكترونى(, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن الورديان القديمه بلوك 8 - قسم

58 - محمد احمد محمد رافت الصديق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14881 ورقم قيد 69802    محل رئيسى  عن تجاره ادوات تجميل, بجهة محافظة السكندرية 5 ميدان احمد 

عرابى - الدور الثامن - قسم

59 - ايمان حسن جمعه محمود البنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14882 ورقم قيد 69803    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية ش الزوايده 

العمومى - خورشيد - قسم

60 - سماح حسن عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14883 ورقم قيد 69804    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 41 ش العشرى - عزبه القلعه - الثالث - شقه - قسم

61 - ايمن زمزى كامل صاروفيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

14886 ورقم قيد 69805    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة السكندرية 168 شارع الزند-غيط 

العنب-محل-قسم كرموز

62 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 14916 ورقم قيد 33037    محل فرعى  عن مخبز بلدى نصف الى مطور, بجهة 

محافظة السكندرية خورشيد البحريه شارع خلف المسجد الكبير - خورشيد البحريه - قسم
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63 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

14899 ورقم قيد 34766    محل فرعى  عن بيع ملبس جاهزه)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية المحل 14 نموذج الدور الرضى عماره 4 بمشروع المنتزه جرين فيو الكائن بشارع 567 شارع الملك 

بالطبيعه بناحيه المندره-قسم المنتزه

64 - احمد محمد محمد مرسى حسن )مرسى لتاجير و تجاره المعدات الثقيله و قطع غيارها( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14921 ورقم قيد 69807    محل رئيسى  عن تاجير و 

تجاره المعدات الثقيله و قطع غيارها, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد المل من ش ديسيكو من ش البنان من 

ش البستان من طريق السكندريه مطروح - البيطاش - محل )1( يسار مدخل العقار - قسم

65 - محمود طه محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14922 

ورقم قيد 69808    محل رئيسى  عن توريد اكسسوارات محمول, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد جوده من 

راس التين -

66 - رامى كميل موريس مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14923 ورقم قيد 69809    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية محل بجوار صيدليه فضه 

الجديده البوابه 8 قبلى - محل -

67 - مسعود محمد مسعود بكر محمدصبره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14924 ورقم قيد 69810    محل رئيسى  عن استصلح اراضى و تنميه و تسويق زراعى, بجهة محافظة 

السكندرية خلف 28 ش الحمام - فلمنج - شقه ارضى - قسم

68 - عصام ممدوح محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14931 ورقم قيد 69811    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل اعلى 

احذيه ابوهنديه قبلى - العجمى - شقه -

69 - نعمت على حسن على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14933 ورقم قيد 69812    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات لحساب الغير, بجهة محافظة السكندرية 

المبنى الدارى رقم )2( ميدان المساجد ابى العباس - المكتب الدارى )412( - قسم

70 - هدير جمعه محمد عطا رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14944 ورقم قيد 69813    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش بطل السلم - رابعه 

الناصريه - سموحه - محل - قسم

71 - يوسف خميس باتع توفيق محمد - بازار يوسف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 14950 ورقم قيد 69814    محل رئيسى  عن بازار )خردوات(, بجهة محافظة السكندرية ش 

القادسيه متفرع من ش مدرسه منار العلم - جانوتى - البر القبلى - محل - قسم

72 - زينب حمدى محمد نصير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14952 ورقم قيد 69815    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه وادوات منزليه )ماعدا الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية ش مدخل اكتوبر - برج مكه - بجوار فتح ا ماركت - محل

73 - جمال عبدالحميد فرج ابوخليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14958 ورقم قيد 69817    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية ش 9 عزبه سكينه - العوايد - 

قسم

74 - عبدا على خميس الصافى ابوالحسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14961 ورقم قيد 69818    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية عماره 

41 من ش 20 من ش 30 المندره قبلى بجوار مدرسه المندره - محل - قسم
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75 - محمد ماهر عوض خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14962 

ورقم قيد 69819    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية 595 ش عقل باشا - سيدى بشر قبلى - 

33 برج الرحمه -

76 - محمد احمد عبدالنظير العوفى )العوفى لبيع الدوات المنزليه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 14963 ورقم قيد 69820    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة 

السكندرية ش الزبير بن العوام خلف السنترال و الوحده الصحيه و بجوار مسجد الخلص - الهانوفيل - محل - 

قسم

77 - امل عبدالرسول احمد العتر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14966 ورقم قيد 69821    محل رئيسى  عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش بن النفيس بجوار مكتبه الخولى - المعموره البلد - 

قسم

78 - ابوزيد صالح محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14967 

ورقم قيد 69822    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار السيارات ومعرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية 

عبدالقادر المستعمره امام مستشفى الهلل - محل -

79 - محمد خالد عبدالفتاح محمد ابوالنصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14975 ورقم قيد 69823    محل رئيسى  عن محل ماكولت, بجهة محافظة السكندرية 105 برج 

سولف - البكباشى العيسوى -

80 - عماد محمد فايز السيد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14981 ورقم قيد 69824    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عزبه القلعه بجوار مساهمه البحيره - الثالث - شقه -

81 - محمد صالح عبده حسن صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14983 ورقم قيد 69825    محل رئيسى  عن تجاره السماك الطازجه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 66 

ش قصر راس التين - محل

82 - عادل محمد احمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14984 

ورقم قيد 69826    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه وتوريد مستلزمات الملبس الجاهزه ) ماعدا 

الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 107 ش الدكتور مصطفى نظيف - السيوف شماعه

83 - اشرف عبدالحميد محمود حسين عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14985 ورقم قيد 69827    محل رئيسى  عن بيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 5 من ش عمر ابوسليمان - قسم

84 - محمد شيرين عثمان احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14986 ورقم قيد 69828    محل رئيسى  عن مركز لكماليات السيارات, بجهة محافظة السكندرية 6 ش 

الباجورى -

85 - محمد ابراهيم محمد النجار مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 14988 ورقم قيد 69829    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 28 ش عبدالمطلب - محطه صفر - باكوس 

- قسم

86 - محمود عاطف ثابت شيبه عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14990 ورقم قيد 69830    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 1 ش 25 طوسون محل 

رقم 3 - قسم
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87 - شعبان سلومه حسين رحيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14992 ورقم قيد 69831    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة السكندرية قطعه )5( جنينه البردويل 

تقسيم العامريه بردويل - المجموعه رقم 6 - محل بسوق العلف

88 - عبدالمعطى ابراهيم عبدالمطلب النجار      مكتبه النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 14993 ورقم قيد 69832    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات (, 

بجهة محافظة السكندرية 38 ش خليل حماده - سيدى بشر -

89 - حمدى سعد محمد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14994 ورقم قيد 69833    محل رئيسى  عن بيع عدد, بجهة محافظة السكندرية 2 ش عمر بن الخطاب تقاطع 

ش احمد عبدالوهاب الراس السوداء - محل - قسم

90 - وليد خليل حنفى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 14995 

ورقم قيد 69834    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية ش 

1 عزبه سكينه - العوايد - قسم

91 - محمود شحات محمد حسن )شحات للمقاولت العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 14996 ورقم قيد 69835    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية عزبه الورشه الناصريه الجديده خلف الشرطه العسكريه - قسم

92 - محمد طلعت فتوح السيد قرطام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14997 ورقم قيد 69836    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية 772 شارع ورده 

الياذجى من طريق الجيش-المندره بحرى-برج بانوراما النجدى-شقه-قسم المنتزه

93 - خالد عبد المنعم محمد فتح ا غانم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

14998 ورقم قيد 69837    محل رئيسى  عن بيع ملبس رياضيه, بجهة محافظة السكندرية 163 مكرر شارع 

احمد شوقى-رشدى-قسم سيدى جابر

94 - حسن على علم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 15003 

ورقم قيد 69838    محل رئيسى  عن ديكورات معماريه وتشطيبات, بجهة محافظة السكندرية 24 شارع 

الورشه من شارع احمد ابو سليمان-قسم الرمل

95 - رضا عوض حسن سرحان الصانع)الصانع للسماك( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 15005 ورقم قيد 69839    محل رئيسى  عن بيع وشوى السماك, بجهة محافظة 

السكندرية 2 شارع 3 ارض طالون-السيوف-قسم الرمل

96 - مجدى ابراهيم مرسى شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

15011 ورقم قيد 69840    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية شارع حمزه بن عبد 

المطلب-المعموره البلد بحرى-قسم المنتزه

97 - مينا جورج صالح بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 15016 

ورقم قيد 69841    محل رئيسى  عن توريد اغذيه ومشروبات, بجهة محافظة السكندرية 32 شارع 596 من 

شارع سيف-سيدى بشر قبلى-خامس شارع شمال الثالث عشر-شقه 50 يمين الصاعد-قسم المنتزه

98 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15019 ورقم قيد 69843    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية 38 طريق السكندريه مطروح امام اسواق فتح ا - 

شقه

99 - احمد عادل خضر افندى عبدالعاطى ) خضر للبلستيك ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 15022 ورقم قيد 69844    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة 

السكندرية ش عبدالقادر قبلى الترعه - امام المعديه الثالثه
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100 - احمد مرسى طه مرسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15025 ورقم قيد 69845    محل رئيسى  عن بازار ) حلويات - سجائر (, بجهة محافظة السكندرية 25 ش 

محمد فريد - سيدى بشر قبلى -

101 - محمود على عبدالهادى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15026 ورقم قيد 69846    محل رئيسى  عن مقاولت نجاره و حداده مع الجهات, بجهة محافظة السكندرية 

بجوار فرن ابواليزيد - ابيس 2 - رمل ثان - ارضى - شقه - قسم

102 - سوسن على محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15027 ورقم قيد 69847    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية مدخل اسكندريه الزراعى عزبه الموظفين ش المدينه 

محمصه الروان - مكتب

103 - محمد ربيع سعيد محمد زوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15030 ورقم قيد 69848    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 70 ش السبكى 

ناصيه قره العين - الورديان -

104 - ابراهيم السيد عبده محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15032 ورقم قيد 69849    محل رئيسى  عن عن نشاط / مكتب متعهد حفلت ووكيل فنانين ) فيما عدا المن 

والحراسه وتويد العماله واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه ( موافقه امنيه رقم 1514/3068 بتاريخ 2022/5/23, بجهة محافظة السكندرية 16 ش ابى 

بكر الصديق - القلعه - محل

105 - فيول فوزى نمر بطرس تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 15034 

ورقم قيد 69851    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 5 ش النور من ش 62 سيدى بشبر قبلى

106 - حسين محمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 15035 

ورقم قيد 69852    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 3 شارع الرصافه-قسم 

محرم بك

107 - ساره احمد مصطفى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15039 ورقم قيد 69853    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع خامات بلستيك, بجهة محافظة السكندرية المعهد 

الدينى - ابيس الثانيه خلف مصنع الجبنه - قسم

108 - عمرو ابراهيم خليل ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15042 ورقم قيد 69854    محل رئيسى  عن خدمه ليموزين ليجار بيع وشراء لحساب الغير ) ماعدا محافظتى 

شمال وجنوب سيناء (, بجهة محافظة السكندرية ش عادل مصطفى شوقى السيوف - برج المدينه المنوره

109 - محمد ناصر محمد جلل عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15044 ورقم قيد 69855    محل رئيسى  عن خدمات المحمول, بجهة محافظة السكندرية ش 25 امام كافيه 

الحسن و الحسين - طوسون - برج البرعى - محل - قسم

110 - محمد نجاح محمد عرفه عكارش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15047 ورقم قيد 69856    محل رئيسى  عن تصميم وبرمجه مواقع النترنت وتطبيقات اليفون والندرويد 

وتصميم وبرمجه وبرامج اداره الشركات ) فسما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 6399 / 5502 

بتاريخ 22 / 9 / 2022, بجهة محافظة السكندرية بلوك 27 بشارع 2015 ) بليغ حمدى حاليا ( المندره قبلى 

لتقسيم شركه القاهره للسكان والتعمير -
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111 - كمال احمد اسماعيل منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15048 ورقم قيد 69857    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة السكندرية 68 ش محسن 

باشا

112 - هنيه محمد هنداوى صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15049 ورقم قيد 69858    محل رئيسى  عن تجاره الحبوب و العلف بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 

خلف 10 ش البيهقى - الورديان - قسم

113 - عمرو مهدى عبدالحفيظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15050 ورقم قيد 69859    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش 16  مع ش الرحاب بجوار ابويوسف للمنظفات - معموره 

البلد - شقه -

114 - حسن محمد حسن السرسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15051 ورقم قيد 69860    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير( ماعدا العمليات الجراحيه, بجهة محافظة 

السكندرية 187 ش عبدالسلم عارف ثروت

115 - امانى ابرهيم سيداحمد اسماعيل حتاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 15052 ورقم قيد 69861    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 43 ش عمر 

المختار جناكليس

116 - فتحيه ابوالمجد محمد المنوفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15054 ورقم قيد 69862    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة السكندرية 13 ش الرحمه - 

خورشيد -

117 - عبدالهادى مصطفى محمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-12-08 

برقم ايداع 15055 ورقم قيد 69863    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, 

بجهة محافظة السكندرية 9 ش خاتم المرسلين بجوار المشتل - من ش الغبيط - قسم

118 - المعتزبال السيد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 15058 

ورقم قيد 69864    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) ماعدا الرحلت السياحيه (, بجهة محافظة السكندرية 

الدخيله الجبل خلف مسجد ام المؤمنين ش النورس ملك عبدالنبى على حسن - شقه رقم )1( بالدور الرضى

119 - ساره محمد شوقى عبدالنبى السيد     صيدليه ساره شوقى تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 15062 ورقم قيد 69865    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

امتداد ش مسجد النور - عزبه ابراهيم صالح خلف مسجد رضوان امام ماركت ابو مصطفى - محل -

120 - السيد محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15063 ورقم قيد 69866    محل رئيسى  عن حظيره مواشى و حلبه, بجهة محافظة السكندرية قريه الجزائر 

بجوار ارض الزراعيه للنتاج الحيوانى - قسم

121 - توفيق محمود محمد محمد جاد ا )توفيق للمقاولت العامه و التوريدات العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 15066 ورقم قيد 69868    محل رئيسى  عن مكتب 

مقاولت عامه و توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, 

بجهة محافظة السكندرية 8 ش عثمان بن عفان - الدرايسه قبلى - الدور الول علوى - قسم

122 - ساره محمد السيد على الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15069 ورقم قيد 69869    محل رئيسى  عن توريدات طبيه ) ماعدا الدويه (, بجهة محافظة السكندرية الحى 

السابع 77 ج أ - امام مبنى الحى برج العرب الجديده
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123 - محمد شكرى سعيد عبدالباقى الجريس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 15070 ورقم قيد 69870    محل رئيسى  عن بيع لوازم اسانسير, بجهة محافظة السكندرية ش ملك حفنى 

امام مسجد بدر بجوار ش 45 عصافره بحرى

124 - ابراهيم حسين ابراهيم عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15071 ورقم قيد 69871    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 19 ش الحسن و الحسين - القلعه - العوايد - قسم

125 - محمود محمد محمود خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15076 ورقم قيد 69872    محل رئيسى  عن بازار )خردوات و سجائر و حلويات(, بجهة محافظة السكندرية 

محل رقم )1( بالعقار رقم 210 تقسيم الفضالى - سيدى بشر قبلى - الدور الرضى - قسم

126 - محمد مجدى امين مرزوق محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 15078 ورقم قيد 69873    محل رئيسى  عن بقاله عامه ومجمدات ولحوم طازجه وماكولت, بجهة 

محافظة السكندرية طريق برج العرب الكافورى ك 10 بجوار مصنع اليكس تند - الرضى - محل -

127 - محمد فوزى احمد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

15079 ورقم قيد 69874    محل رئيسى  عن مركز تجميل حريمى, بجهة محافظة السكندرية ك 12.5 طريق 

برج العرب قبل بنزينه مصر للبترول - محل

128 - كريم سعيد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 15090 

ورقم قيد 69877    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية محل اول ش سوق الخضار 

الدخيله الجديده - الدخيله البحريه - الدور الرضى -

129 - عمرو احمد على على عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15092 ورقم قيد 69878    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية تقاطع ش عبدالقادر رجب مع ش ابورفيع - الرضى - محل )3( - قسم

130 - سامى عبدالعزيز مرسى صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15103 ورقم قيد 69880    محل رئيسى  عن بيع لوازم تنجيد, بجهة محافظة السكندرية 21 ش 189 

عبدالملك بن مروان - الورديان - محل

131 - سليمان عبدالعظيم سليمان حشيش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15104 ورقم قيد 69881    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية 44 ش 6 منشيه النزهه - محل - قسم

132 - محمد معتز محمد على عبده تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15106 ورقم قيد 69882    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع )فيما عدا الشحن الجوى و الطرود البريديه و 

العماله و بعد الحصول على التراخيص و الموافقات اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية خلف 15 ش محطه شدس 

- شقه رقم 2 - شمال الصاعد - الدور الرضى - قسم

133 - محمد احمد عبدالنعيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15109 ورقم قيد 69883    محل رئيسى  عن تصليح ملبس, بجهة محافظة السكندرية 104 ش ام السلطان - 

الورديان - محل )2( يسار المدخل

134 - جمعه رمضان على عزب ابورجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 15112 ورقم قيد 69884    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 

المدينه المنوره الموظفين -

135 - نرمين يسرى خميس رمضان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15113 ورقم قيد 69885    محل رئيسى  عن تجاره اعلف جمله, بجهة محافظة السكندرية خلف مستشفى 

المل و خلف ش a مطروح بأول ش شمال من ش البستان بالبيطاش - قسم
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136 - سناء حسن محمد قديره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 15115 

ورقم قيد 69886    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة السكندرية من اخر ش البستان مع اخر ش 

عبدالفتاح الطلخاوى البيطاش - محل

137 - احمد عبدالجواد بكر عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15127 ورقم قيد 69888    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية الطريق 

الدائرى ش زهراء السيوف - طريق العوايد

138 - احمد اسماعيل عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15129 ورقم قيد 69889    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات و اجهزه كهربائيه )ما عدا اجهزه الكمبيوتر و 

مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية الدرايسه قبلى - ش نور السلم امام مخبز اليوسف - قسم

139 - على احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 15135 

ورقم قيد 69890    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من 

المجموعه 6 (, بجهة محافظة السكندرية 3 ش النقل والهندسه وقنال المحموديه - سموحه - عمارات فيروزه 

سموحه- شقه 3 -

140 - حنان رمضان اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15137 ورقم قيد 69891    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية خمارويه - باكوس - 

محل -

141 - حامد عبدا نعمان حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15138 ورقم قيد 69892    محل رئيسى  عن عموم الستيراد و التصدير )ماعدا المجموعه 19 و الفقره 36 

من المجموعه 6( و التوريدات العموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه( و 

تصنيع و تعبئه و تغليف اللحوم البلدى الفريش و المجمده, بجهة محافظة السكندرية )1( ش صلح الدين ابراهيم  

السيوف - الرضى - شقه - قسم

142 - محمد عبدالسلم محمد محمود ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 15139 ورقم قيد 69893    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 288 

ش المان القبارى

143 - حازم نبيل محمد مصطفى محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 15143 ورقم قيد 69894    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 17 مدينه اسيد بجوار 

جرين بلزا - سموحه -

144 - محمود عبدالعزيز محمود العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15144 ورقم قيد 69895    محل رئيسى  عن ورشه نجاره بسيطه, بجهة محافظة السكندرية نجع عبدالرواف 

امام مدرسه عبدالرواف - قسم

145 - مؤمن محمد عبدالمقصود مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 15147 ورقم قيد 69896    محل رئيسى  عن اداره جراجات, بجهة محافظة السكندرية 164 محطه 

السوق - باكوس - شقه - قسم

146 - شادى حسن عبدالخالق المصرى ) مينى ماركت المصرى( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 15148 ورقم قيد 69897    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 

50 ش سيدى جابر - محل - قسم

147 - حسين ايهاب السيد ياقوت محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15151 ورقم قيد 69898    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 7 ب تنظيم 670 ناصيه الملك 

حفنى وتقع على شارعى ملك حفنى و 670 ببرج ياقوت بجوار مساكن المقاولون العرب - المندره البحريه -
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148 - منار محمود السيد محمد رمضان ) منار للبصريات ( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 15155 ورقم قيد 69899    محل رئيسى  عن بيع شنابر ونظارات شمسيه ) دون 

النظارات الطبيه (, بجهة محافظة السكندرية 393 ش جمال عبدالناصر - العصافره بحرى - محل

149 - احمد على علم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 15159 

ورقم قيد 69900    محل رئيسى  عن ديكورات معماريه و تشطيبات, بجهة محافظة السكندرية ش الورشه من 

ش احمد ابوسليمان - قسم

150 - عماد عبدالقادر عبدالعزيز محمد الدرس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 15160 ورقم قيد 69901    محل رئيسى  عن توزيع منظفات جمله, بجهة محافظة السكندرية 25 ش 

السلم الهانوفيل - شقه الدور الرضى - قسم

151 - حمدى عجمى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15163 ورقم قيد 69902    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 8 ش عزبه المراغى العمومى - الثانى - شقه - قسم

152 - سامح سعيد رمضان عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15164 ورقم قيد 69903    محل رئيسى  عن توزيع و تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية 310 

بجوار مسجد السلم بلوك 34 ابيس 2 - قسم

153 - عبير عادل ابراهيم عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

15165 ورقم قيد 69904    محل رئيسى  عن مكتب داعيه واعلن)فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمه(موافق أمنيه رقم 6665/7760 لسنه 

2022, بجهة محافظة السكندرية 3 ك 11 شارع الزهور الطريق الزراعى رقم 2 -أبيس-مكتب-قسم الرمل

154 - رانيا فرحات احمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15169 ورقم قيد 69906    محل رئيسى  عن بيع الخردوات والملبس بالتجزئه ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية امام 31 ش محمد عبدالمنعم - محل-

155 - ايمان محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15172 ورقم قيد 69907    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش 196 من ش 124 

الروضه الخضراء عماره بستان الروضه ابويوسف - محل

156 - انجى عادل على عبداللطيف الشبراوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 15179 ورقم قيد 69908    محل رئيسى  عن تنميه مهارات بشريه اطفال فيما عدا الحراسه و النترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 5499/6396 بتاريخ 2022/09/22(, بجهة محافظة 

السكندرية ش اديب معقد - برج بانوراما )2( - السيوف شماعه - شقه - قسم

157 - رمضان محمد رمضان حسن مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 15181 ورقم قيد 69909    محل رئيسى  عن صاله العاب ) جيم ( )ماعدا اللعاب القتاليه (, بجهة 

محافظة السكندرية ش ) 1006 ( عماره السبعينى - ميامى - البدروم - محل -

158 - احمد امين محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15182 ورقم قيد 69910    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر وانواع التجميل الخرى, بجهة محافظة 

السكندرية 26 ش محفوظ

159 - محمود محمد عبدالرحيم عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15183 ورقم قيد 69911    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل, بجهة محافظة السكندرية محل بالعقار )1( 

ش مسجد علم من سعد زغلول البيطاش - محل
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160 - ساره احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15185 ورقم قيد 69912    محل رئيسى  عن دراى كلين, بجهة محافظة السكندرية شارع كمال الدين صلح - 

عماره زهره كابيتال - سموحه - الدور الرضى - محل رقم 2 - قسم

161 - احمد شحاته عبدالعال عزوز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15188 ورقم قيد 69913    محل رئيسى  عن توريد جميع مستلزمات المدارس, بجهة محافظة السكندرية 138 

تعاونيات سموحه شقه رقم 3 الدور الرضى - قسم

162 - السيد عبدالنبى محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15191 ورقم قيد 69915    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت للتشطيب العقارى, بجهة محافظة السكندرية 7 

ش الشهيد حسن البنا - خورشيد -

163 - سامح لطفى شكرى جرجاوى )جرجاوى لخدمات النقل( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 15192 ورقم قيد 69916    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات النقل )ما عدا الرحلت 

السياحيه( و توزيع الحديد و السمنت, بجهة محافظة السكندرية 6,8 تنظيم سابقا و 771 حاليا ش ابن مصلح - 

ميامى - مكتب - قسم

164 - هنا محمد حمزه مصطفى السبخى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15196 ورقم قيد 69917    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة السكندرية 20 ش ابراهيم مصير - 

لوران -

165 - محمد مجدى فؤاد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 15202 

ورقم قيد 69918    محل رئيسى  عن بيع مشروبات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 1 ش مسجد التحرير - 

وش 30 العصافره قبلى - محل -

166 - ماجده محمد احمد المحلوى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15203 ورقم قيد 69919    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه و توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه( و عموم الستيراد و التصدير مع الجهات الملزمه فقط )ماعدا 

المجموعه 19 و الفقره 36 من المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية 22 قنال المحموديه - سموحه - ابراج 

انطونيادس البرج السادس - الثامن - شقه )823( - قسم

167 - احمد حسين احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 15207 

ورقم قيد 69920    محل رئيسى  عن بيع خضار بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 3 شارع الحنفيه 

البيطاش - عماره بترو بيانكى محل رقم 4 - قسم

168 - رضا حسن السيد عنب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 15213 

ورقم قيد 69921    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 25 ش هليوبوليس - كامب 

شيزار - محل -

169 - محمد حسن محمود محمد سالمان )حسن لبيع قطع غيار السيارات( تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 

قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 15215 ورقم قيد 69922    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة 

محافظة السكندرية )1( ش الشيخ احمد ياسين )الشارع الجديد( ابويوسف امام حى العجمى - محل - قسم

170 - عزه محمود بسيونى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15216 ورقم قيد 69923    محل رئيسى  عن تحضير و شى و بيع لحوم و مأكولت, بجهة محافظة السكندرية 

29 ش عبدا بن طلحه من ش امين خيرت الغندور - سيدى بشر بحرى - محل )1( - قسم

171 - بلل السيد خميس السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 15217 

ورقم قيد 69924    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية ش عبدالفتاح الطلخاوى بجوار 

اسماك الخوه -
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172 - محمد عبدالمعز عوض على عوض تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15218 ورقم قيد 69925    محل رئيسى  عن تحضير وبيع المشروبات الساخنه والبارده, بجهة محافظة 

السكندرية ش 8 من ش بلل بن رباح من ش 45 العصافره قبلى - محل

173 - احمد محمود محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15220 ورقم قيد 69926    محل رئيسى  عن مكتب سيارات رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 6 ش 10 مطار النزهه - مطابع محرم - 

قسم

174 - يسرى محمد عبدالرحيم عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15221 ورقم قيد 69927    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه و مكوناتها(, بجهة محافظة 

السكندرية امام 21 ش سيدى ابى الدرداء - قسم

175 - ياسمين خالد حسين خليفه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

15226 ورقم قيد 69929    محل رئيسى  عن جيم ) ماعد اللعاب القتاليه (, بجهة محافظة السكندرية 9 ش 

نعمه ا من ش جمال عبدالناصر برج كارلوس - المندره بحرى - الول -

176 - ناصر محمد مصطفى رحاب )رحاب للماكولت( تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 15228 ورقم قيد 69930    محل رئيسى  عن بيع ماكولت جاهزه, بجهة محافظة 

السكندرية 27 ش 17 متفرع من ش 45 العصافره قبلى - محل - قسم

177 - عماد مصطفى عطيه مصطفى العبد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 15232 ورقم قيد 69931    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية الرابعه الناصريه 

- شرق سموحه بجوار كافتريا سهر الليالى - محل -

178 - شريف سالم فرج سالم )سالم للملبس( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 15238 ورقم قيد 69932    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية ش 16 امام الداره التعليميه - طوسون - قسم

179 - مصطفى ثروت مصطفى السيد خاطر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 15240 ورقم قيد 69933    محل رئيسى  عن توريدات اغذيه و مشروبات و اداره مطاعم و كافيهات, 

بجهة محافظة السكندرية خلف 25 ش ابراهيم العطار - التاسع - شقه - قسم

180 - فتحى عبدالسلم السيد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15262 ورقم قيد 69934    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية محل 11,8 بلوك 

26 ارضى بشاير الخير - غيط العنب - قسم

181 - محمد عبدالعال على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15268 ورقم قيد 69935    محل رئيسى  عن جراج عمومى, بجهة محافظة السكندرية كمباوند العروبه سيتى 

- ميامى الجديده النصف الشرقى من الجراج المطل على ش مدرسه القدس المقابل للكمباوند - قسم

182 - وسام محمد احمد قبيصى تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15273 

ورقم قيد 69936    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات (, بجهة محافظة السكندرية 3 ش 6 امام 

مدرسه القدس من ش السيده عائشه برج عبادا - محل )1( شمال مدخل العقار

183 - اسلم ابراهيم محمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15277 ورقم قيد 69937    محل رئيسى  عن توريدات و تعبئه مواد غذائيه )ماعدا توريد الكمبيوتر و 

مستلزماته و توريد العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 189 ش قنال المحموديه - غيط العنب 

- محل - قسم
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184 - ياسمين سيد جلل منصور عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15279 ورقم قيد 69938    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية العامريه عبدالقادر 

قبلى السكه الحديد بجوار مجيره اسعد - محل - قسم

185 - ابراهيم عبدالمطلب مصطفى شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 15280 ورقم قيد 69939    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة السكندرية 16 قريه الصاعده 

بشارع الجمعيه الزراعيه

186 - حسن ابراهيم السيد متولى متولى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15289 ورقم قيد 69940    محل رئيسى  عن خدمات ليموزين ) ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء (, بجهة 

محافظة السكندرية 15  ش جواد حسنى - البراهيميه

187 - سعيد موسى عسران الصابر )الصابر لتوزيع ادوات و مستحضرات التجميل( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15291 ورقم قيد 69941    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع 

ادوات و مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية ش عزبه البرنس خلف مدرسه الصلح - قسم

188 - وفاء فتحى حنا قلته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15292 

ورقم قيد 69942    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية 139 ش طيبه - سبورتنج 

الصغرى - الدور الرضى - محل - قسم

189 - على محمد محمد ابويحيى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15296 ورقم قيد 69943    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية 10 ش 45 - ميامى - الول علوى - شقه

190 - معتز احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15300 

ورقم قيد 69944    محل رئيسى  عن معرض بيع سجاد, بجهة محافظة السكندرية محل دور ارضى و دور اول 

علوى شارع الزوايده العمومي - قسم

191 - بهاءالدين ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15303 ورقم قيد 69945    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية 13 ش البيارى عماره الكونكورد - محطه الرمل - الخامس علوى - 

مكتب )505( - قسم

192 - علء السيد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15308 

ورقم قيد 69946    محل رئيسى  عن بيع صينى فرز ثانى, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش ملك حفنى من 

ش مسجد الصعايده المندره قبلى - قسم

193 - نيرمين السيد عبدالقادر محمد عمرو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 15316 ورقم قيد 69947    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية 62 ش قره العين - 

الورديان - قسم

194 - ندا حسن محمود محمود البسيونى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15318 ورقم قيد 69948    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة السكندرية 60 ش 18 الرض الجديده 

التقاطع الثانى عزبه سكينه - محل

195 - محمد بسيونى امين جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

15320 ورقم قيد 69949    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت و تروسيكلت, بجهة محافظة السكندرية )1( 

متفرع من عزبه زقزوق العمومى ش السلم - محل - قسم

196 - رامى عيد محمد شديد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 15321 

ورقم قيد 69950    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكل و تروسيكل و توك توك, بجهة محافظة السكندرية عزبه 

زقزوق العمومى - قسم
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197 - مينا ادوار توماس غطاس تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15336 ورقم قيد 69952    محل رئيسى  عن ورشه تطريز الى )فيما عدا خدمات النترنت و اصدار الصحف 

و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و بعد الحصول على التراخيص اللزمه( بموافقه امنيه رقم 8825/7808 

بتاريخ 2022/11/28, بجهة محافظة السكندرية 7 ش المهاجرين من ش 30 عرامه - عصافره قبلى - قسم

198 - مصطفى عبدالفتاح مختار محمد احمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 15344 ورقم قيد 69953    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس و مفروشات )ماعدا الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد التائبين امام القهوه الثانيه - المندره قبلى - شقه - قسم

199 - جمال محمود احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15348 ورقم قيد 69955    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى )تسمين و حلبه(, بجهة محافظة السكندرية قريه 

ابوبكر الصديق - حوشه 32 - قسم

200 - محمود سعيد محمد محمد العدل )مؤسسه العدل للرحلت الداخليه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 14-12-2022 برقم ايداع 15369 ورقم قيد 69956    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه )بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 2 ش 

سعد زغلول ابوقير امام حى - محل - قسم

201 - محمد محمود نبوى محمود عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15370 ورقم قيد 69957    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد 

العماله و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية النهضه طيبه 1 ش - قسم

202 - ريم منير عبدالمنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 15371 

ورقم قيد 69958    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية برج رقم )7( حى محرم باشا - 

قنال السويس - محل )1( و )2( - قسم

203 - محمد حسن عبدالقادر عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15372 ورقم قيد 69959    محل رئيسى  عن توريدات نباتات واشجار, بجهة محافظة السكندرية ش المناء 

من ش ملك حفنى ارض التوته مندره قبلى- شقه)2( الرضى- قسم المنتزه

204 - مى كمال عبدالهادى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15374 ورقم قيد 69960    محل رئيسى  عن مكافحه افات و حشرات, بجهة محافظة السكندرية ش 2 عزبه 

فتى - سموحه - حجره من شقه - قسم

205 - مجدى شفيق بساده حنا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 15375 

ورقم قيد 69961    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش السباعى من اسكندر ابراهيم ميامى من جمال عبدالناصر - قسم

206 - عادل فتحى السيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15383 ورقم قيد 69962    محل رئيسى  عن نقل وتوريدات عموميه ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى -ماعدا توريد العماله   اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته   الملبس 

العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش السيد خليل منا اسكندر برج اللؤلؤه - ميامى

207 - محمد طه احمد عبدالمعطى الجعفراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 15384 ورقم قيد 69963    محل رئيسى  عن عطاره وبقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية مدخل 6 

اكتوبر - محل 1 قبلى - محل -

208 - هدى حسن ابراهيم الرملى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 15385 

ورقم قيد 69964    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 28 ش الصوفى ناصيه المهدى 

العباسى - غربال - محل - قسم
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209 - نانيس محمد حنفى البندارى ) البندارى للغذيه والمشروبات ( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 15386 ورقم قيد 69965    محل رئيسى  عن تحضير وتوريد المشروبات والغذيه, 

بجهة محافظة السكندرية 3 عمارات سموحه توب هاوس - ش النصر سموحه

210 - محمد عبده انور محمدابوحسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15387 ورقم قيد 69966    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية 2 ش بن طاهر - برج العمده - محل - قسم

211 - احمد محمد محمد عبدالعال شلبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15390 ورقم قيد 69967    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكميوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية البيطاش خلف مسجد الرحمه شقه الدور الول علوى -

212 - محمد السعيد يوسف حسن النحراوى )النحراوى للمقاولت العموميه( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 15391 ورقم قيد 69968    محل رئيسى  عن مقاولت 

عموميه, بجهة محافظة السكندرية العزه شمال التحرير الشارع الرئيسى - قسم

213 - حسنه السيد حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

15396 ورقم قيد 69969    محل رئيسى  عن توريدات كرتون)دون اعمال الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 

شقه 1706 بالدور 17 عقار جرين فيو-فيكتوريا-شارع سيبويه-قسم المنتزه

214 - عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 15430 ورقم قيد 64286    محل فرعى  عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرضى بالعقار رقم 6 شارع الغرناطى - 

الورديان - مكتب - قسم

215 - مروة سعد محسن بدوى محسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15398 ورقم قيد 69970    محل رئيسى  عن بيع مصوغات )بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحه 

دمغ المصوغات و الموازين( و ورشه, بجهة محافظة السكندرية 28 سوق الصيارفه - قسم

216 - امل البهى فرج احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 15404 

ورقم قيد 69971    محل رئيسى  عن ورشه نجاره و تصنيع اثاث, بجهة محافظة السكندرية ش النوار نمره 8 

محسن - ورشه - قسم

217 - محمد ابراهيم محمود فايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15406 ورقم قيد 69972    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية ش فتحه زقزوق خلف شارع 16 الملك ارض خطاب - قسم

218 - ايه احمد عبدالمنعم الناظلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15407 ورقم قيد 69973    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 5ش جراج برهامى- عزبه محسن- قسم المنتزه-

219 - زينب حسن سعد احمد السكندرانى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 15410 ورقم قيد 69974    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل )دون الدويه(, بجهة محافظة 

السكندرية 7 ش الفتح من ش 30 - العصافره قبلى - قسم

220 - دينا احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 15412 

ورقم قيد 69975    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية 17 تنظيم 53 شارع الرصافه سابقا )نيل 

لوقاد( محل - قسم

221 - كامل طلعت كامل حافظ الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 15413 ورقم قيد 69976    محل رئيسى  عن مصنع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية امتداد ابوبكر الصديق - الرابعه الناصريه - ارضى - شقه - قسم
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222 - اشرف طلحه جاد طلحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 15415 

ورقم قيد 69977    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة السكندرية ش الفرن مسجد عباد الرحمن 

متفرع من ش العمومى - عزبه الخمسمائه - قسم

223 - اسلم حسنى عبدالرحمن خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15416 ورقم قيد 69978    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة السكندرية ش الحضانه متفرع من 

ش عين شمس- البيطاش- محل)1( الرضى- قسم الدخيله

224 - احمد محمد عبدالوهاب عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15421 ورقم قيد 69979    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات ديكور, بجهة محافظة السكندرية الزهور 

متفرع من شارع الحى - البيطاش - الول علوى - شقه - قسم

225 - فاطمه احمد عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15427 ورقم قيد 69980    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس ليبيه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش مسجد الشوربجى مول زنقه الستات الدور الرابع وحده 15 - قسم

226 - محمد ابراهيم حميد محمد الفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15438 ورقم قيد 69981    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية 3 ش العياده القديمه - البيطاش - الدور الول علوى - قسم

227 - عادل صابر يوسف يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15448 ورقم قيد 69982    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية ش الهانوفيل الرئيسى امام 

مسجد محمد موسى بالهانوفيل - محل -

228 - محى مصطفى على سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 15452 

ورقم قيد 69983    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 18 ش الصداقه ) 593 ( سابقا - 

سيدى بشر قبلى -

229 - بلل مصطفى احمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15454 ورقم قيد 69984    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 3 ش البهنساء المكس

230 - محمد محمود فرغلى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15459 ورقم قيد 69985    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته 

والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 48 و 46 ش الفواكه عبدالحميد شبل -

231 - ايمن محمود عبدالباقى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15464 ورقم قيد 69986    محل رئيسى  عن بويات وحدايد, بجهة محافظة السكندرية ش 16 بجوار مسجد 

بلل بن رباح المعموره البلد قبلى

232 - احمد محمود ابوالحمد حامد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15465 ورقم قيد 69987    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 44 ش جميله بوحريد - 

السيوف - قسم

233 - مينا فتحى عزيز ابوحلقه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15466 ورقم قيد 69988    محل رئيسى  عن توريد و تصدير ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية ش الواحد القهار - الفلكى - قسم

234 - خلف محمد حسن عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15467 ورقم قيد 69989    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واعمال متكامله, بجهة محافظة السكندرية 10 

ش روفه العوامى - الهانوفيل - محل-
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235 - محمد جمال محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15468 ورقم قيد 69990    محل رئيسى  عن حلوانى, بجهة محافظة السكندرية ش محمد يوسف غالى رقم 

53 مع ش حسين سليمان 18 سابقا - قسم

236 - دنيا احمد عبدالسلم محمد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15470 ورقم قيد 69991    محل رئيسى  عن مكتب التصميم الداخلى و الديكور, بجهة محافظة السكندرية 10/ 

26 ش النبوى المهندس - المندره قبلى امام مسجد السلم - الول - غرفه من شقه )3( - غرفه يمنى - قسم

237 - مؤمن هشام احمد اسماعيل جوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15471 ورقم قيد 69992    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية ك23 بحرى خلف مسجد 

ضيف ا مبنى )1( - قسم

238 - محمد محمود فرحات السنهورى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15472 ورقم قيد 69993    محل رئيسى  عن مكتب خدمه ليموزين )ما عدا محافظتى شمال و جنوب سيناء(, 

بجهة محافظة السكندرية 26/10 ش النبوى المهندس امام مسجد السلم - المندره قبلى - غرفه يسار باب الشقه - 

قسم

239 - فريد ناصر فريد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 15473 

ورقم قيد 69994    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه وموبايلت)ما عدا الكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة 

محافظة السكندرية محل بأول شارع شمال محمد عبد المنعم جابر-الهانوفيل-قسم الدخيله

240 - زكريا فتحى السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

15474 ورقم قيد 69995    محل رئيسى  عن مينى ماركت, بجهة محافظة السكندرية خلف 613 طريق 

الحريه زيزينيا المحل الكائن الدور الرضى-قسم الرمل

241 - عبد الرحمن حازم على محمد فايز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 15478 ورقم قيد 69996    محل رئيسى  عن ترزى وخردوات, بجهة محافظة السكندرية 2 شارع 

السباعى متفرع من شارع اسكندر ابراهيم-ميامى-قسم المنتزه

242 - اشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 15482 ورقم قيد 69997    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 136 مكرر شارع 

الشهيد جلل الدسوقى-وابور المياه-محل-قسم باب شرق

243 - احمد محمود محمد السيد جابر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15486 ورقم قيد 69998    محل رئيسى  عن شحن وتفريغ ) ماعدا الشحن الجوى والطرود البريديه ( ونقل 

لحساب الغير ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة 

محافظة السكندرية 7 ش ) 5 ( ارض الموز - القبارى - الول علوى - شقه -

244 - امير شحاته سعيد داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 15487 

ورقم قيد 69999    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 10 ش الصفا والمروه من 

ش صلح الدين - كوبرى الناموس - الرضى - شقه

245 - محروس مصلحى على بدر ) بدر للتجاره والتوزيع ( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 15488 ورقم قيد 70000    محل رئيسى  عن توزيع مستحضرات تجميل, بجهة 

محافظة السكندرية 85 ش دارا سيدى جابر

246 - جورج وليم بطرس عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15498 ورقم قيد 70001    محل رئيسى  عن خردوات و بيع سجاير وتبغ, بجهة محافظة السكندرية 118 ش 

القاهره سيدى بشر قبلى - محل - قسم
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247 - نورا صابر السيد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 15505 

ورقم قيد 70002    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 19 ش الموازينى - قسم

248 - جوزيف ابراهيم اسحاق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15506 ورقم قيد 70003    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره وتوزيع الدوات الصحيه, بجهة محافظة السكندرية 

36 ش مصطفى نظيف - السيوف

249 - محمد حسن نور حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 15525 

ورقم قيد 70004    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة السكندرية 2 ش ابن جامع - امبروزو من ش ابى 

ايوب - الرضى - محل )1( - قسم

250 - محمد حسن السيد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 15544 

ورقم قيد 70005    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 13 ش كنيسه الورام - جناكليس برج 

السماح - قسم

251 - يحيى عبدا محمد يوسف حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15547 ورقم قيد 70006    محل رئيسى  عن مكتب تنميه زراعيه )استصلح الراضى الزراعيه( و انتاج 

حيوانى, بجهة محافظة السكندرية 35 ش عبدالفتاح الصعيدى من ش الفراعنه - قسم

252 - جيهان محمود محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15551 ورقم قيد 70007    محل رئيسى  عن رحلت داخليه)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

النقل الداخلى(, بجهة محافظة السكندرية خلف 631 شقه 3 طريق الجيش-سيدى بشر-قسم المنتزه

253 - مينا غطاس ملك عبد السيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

15552 ورقم قيد 70008    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة السكندرية شارع 7 متفرع 

من شارع نمره 8 العمومى-قسم المنتزه

254 - مهدى سلمه على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 15553 

ورقم قيد 70009    محل رئيسى  عن علفه وعطاره, بجهة محافظة السكندرية 1 شارع بن سلمه-درباله-قسم 

المنتزه

255 - احمد محمد طه خليفه على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15559 ورقم قيد 70011    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن المتراس بلوك 15 مدخل 5 - الورديان- شقه

256 - مصطفى مختار فتح ا رمضان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15575 ورقم قيد 70012    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة السكندرية 39 ش ابو رديس - 

سيدى بشر بحرى - قسم

257 - محمد احمد محمود محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15576 ورقم قيد 70013    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه منزليه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته(, بجهة 

محافظة السكندرية 39 ش البخارى ميدان الساعه - فيكتوريا - قسم

258 - مينا بولس مترى سور عيسى تاجر فرد  رأس ماله 380,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15579 ورقم قيد 70014    محل رئيسى  عن توريد مستحضرات تجميل )ما عدا الدويه(, بجهة محافظة 

السكندرية 23 ش بلل بن رباح - ارض دياب ابوسليمان - الول علوى - شقه - قسم

259 - عبدالمنعم حسن حسنى عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15580 ورقم قيد 70015    محل رئيسى  عن مكتبه ) دون تصوير المستندات واعمال الطباعه (, بجهة محافظة 

السكندرية امتداد ش 57 متفرع من جمال عبدالناصر - محل 5 -
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260 - منى احمد محمود هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 15581 

ورقم قيد 70016    محل رئيسى  عن سوبر ماركت ) مواد غذائيه جافه (, بجهة محافظة السكندرية 633 

طريق الحريه جناكليس - عماره )2( ابراج الزراعيين - محل

261 - رامى عادل باسيلى بطرس ابراهيم ) رامى موتوسيكل ( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 15583 ورقم قيد 70017    محل رئيسى  عن صيانه وبيع قطع غيار موتوسيكل, 

بجهة محافظة السكندرية 10 ش بدر الدين سابا باشا

262 - احمد اسامه احمد عمر شتيوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15589 ورقم قيد 70018    محل رئيسى  عن مكوجى, بجهة محافظة السكندرية 115 ش جلل الدسوقى 

عماره الصيادله وابور المياه - الرضى - محل

263 - محمود محمد سراج الدين محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 15602 ورقم قيد 70019    محل رئيسى  عن توزيع اعلف و تصدير, بجهة محافظة السكندرية 51 ش 

محمود فهمى - النقراشى - قسم

264 - عبدالرحمن هشام احمد اسماعيل جوده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 15609 ورقم قيد 70020    محل رئيسى  عن عموم تصدير النسجه, بجهة محافظة السكندرية ك 23 

خلف مسجد ضيف ا بجوار مصنع اللومنيوم -

265 - وفاء السيد محمد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15610 ورقم قيد 70021    محل رئيسى  عن مركز صيانه اجهزه منزليه, بجهة محافظة السكندرية 4 ش عبده 

الخياط المعموره بجوار صيدليه مارينا

266 - عادل احمد خلف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 15614 

ورقم قيد 70022    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية شارع المعلمين من الحنفيه 

بيطاش - عماره سلسبيل

267 - بلل مرسى زكريا يحيى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 15615 

ورقم قيد 70023    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 8 ش مكه المكرمه 

من ش 20 من  30  القديم - المندره قبلى -

268 - عوض شفيق عوض حنا تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 15621 

ورقم قيد 70024    محل رئيسى  عن عطاره, بجهة محافظة السكندرية 604 ش لمعى سيدى بشر قبلى - محل

269 - مارك كريم عطاا مسعد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 15629 

ورقم قيد 70025    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه ) ماعدا الدويه (, بجهة محافظة السكندرية ش 

15 رقم 56 سيدى بشر بحرى عقار 37 حاليا -

270 - محمد عبدا المير سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15630 ورقم قيد 70026    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 12 ش عبدالمنعم 

رياض - غبر - قسم

271 - محمد جمال عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15631 ورقم قيد 70027    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية 10 ش عمر بن 

الخطاب ناصيه شارع الرضوان - الحضره الجديده - قسم

272 - محمد مختار عبداللطيف مختار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15634 ورقم قيد 70028    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة السكندرية امام 89 راس 

التين - محل -
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273 - صالح مصطفى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

15638 ورقم قيد 70029    محل رئيسى  عن مكتبه )دون تصوير المستندات(, بجهة محافظة السكندرية 20 

ش مسجد التائبين - سيدى بشر قبلى - قسم

274 - بسنت عادل احمد عبده خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15644 ورقم قيد 70031    محل رئيسى  عن توريد تجهيزات ومستلزمات طبيه ) ماعدا الدويه (, بجهة 

محافظة السكندرية )5( ش جلل الدسوقى كومباوند البركه - الحضره القبليه - الثامن علوى - شقه )3(

275 - عمرو عباس السيد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15653 ورقم قيد 70032    محل رئيسى  عن مصنع احذيه و شنط حريمى, بجهة محافظة السكندرية 4 ش ابن 

زنكى متفرع من الشهداء - الثانى علوى - شقه - قسم

276 - احمد مصطفى احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15660 ورقم قيد 70033    محل رئيسى  عن بيع نظارات شمسيه ) ماعدا النظارات الطبيه (, بجهة محافظة 

السكندرية 17ش الشعرانى - محل -قسم كرموز-

277 - محمود صبرى حسن عوض مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 90,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15664 ورقم قيد 70034    محل رئيسى  عن لحام وخراطه, بجهة محافظة السكندرية ش امام مسجد 

الصفا والمروه نهايه ش عزبه البحر - محل

278 - فاتن مجدى جابر ابراهيم عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15669 ورقم قيد 70036    محل رئيسى  عن توريدات وصيانه معدات ) ماعدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 67 ش مراد الورديان - الثانى علوى - شقه -

279 - ابراهيم احمد عبدالسلم احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15670 ورقم قيد 70037    محل رئيسى  عن توريد اغذيه و مشروبات و تجاره مواد غذائيه, بجهة 

محافظة السكندرية 6 ش عبدالقادر - زيزينيا - قسم

280 - منتصر محمود البدرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15671 ورقم قيد 70038    محل رئيسى  عن بيع اثاث مكتبى, بجهة محافظة السكندرية ابو يوسف طريق 

اسكندريه مطروح امام مسجد سعد عيد - قسم

281 - ياسر سعيد عبدالرازق السنوسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15678 ورقم قيد 70039    محل رئيسى  عن توريد خدمات فندقيه وخدمات نظافه )فيما عدا توريد العماله 

الكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش الدكتور سيد فهمى- سموحه - ابراج 

سيدى جابر - شقه - الدور السادس -

282 - وليد محمد السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 15679 

ورقم قيد 70040    محل رئيسى  عن بوفيه, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش الفتح مع ش بلل بن رباح - 

الحضره الجديده - محل -

283 - سعد جرجس حكيم سور تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 15681 

ورقم قيد 70041    محل رئيسى  عن بيع ادوات نظافه و صابون سائل و منظفات, بجهة محافظة السكندرية 28 

ش النبيل عمر مع تقاطع ش هابيل - قسم

284 - محمود عبدالعال احمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15688 ورقم قيد 70042    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية ابيس قريه 8/10 الشارع 

العمومى بجوار المسجد - قسم

285 - محمد حسن حسين قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 15689 

ورقم قيد 70043    محل رئيسى  عن اداره جراجات, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 15 شارع عقل باشا - 

سيدى بشر - شقه بالدور الثانى - قسم
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286 - رجاء اسماعيل حمزه محمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15690 ورقم قيد 70044    محل رئيسى  عن توريدات عامه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية ش د/ ممدوح علم - خورشيد القبليه -

287 - رامى محمد فؤاد عبدالعزيز خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15691 ورقم قيد 70045    محل رئيسى  عن تعبئه و بيع بن يدوى, بجهة محافظة السكندرية 43 ش السيد 

رضوان تقاطع ش 56 يمين الجراج - عماره الرحاب - ميامى - قسم

288 - احمد محمد عبدالحافظ عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15694 ورقم قيد 70046    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش ال ياسر من 

عبدالحميد رضوان اخر الحديد والصلب ابويوسف- محل ببابين)4, 5(-قسم الدخيله-

289 - ناجى جلل اسماعيل محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15696 ورقم قيد 70047    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) دون الرحلت السياحيه (, بجهة محافظة 

السكندرية 229 ش عبدالسلم عارف - سيدى بشر - الدور الثانى - مكتب -

290 - عزام محمد محمد طه ابراهيم الفقى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15698 ورقم قيد 70048    محل رئيسى  عن مكتب توريد لحوم و مصنعاتها لجهات ملزمه بالخصم و 

الضافه, بجهة محافظة السكندرية اخر مصنع شيحه زقزوق برج السراء - عزبه زقزوق شقه رقم 2 بالدور 

الول - قسم

291 - ساميه عبدالمطلب ابراهيم عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 15701 ورقم قيد 70049    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة السكندرية 74 ش بورسعيد 

تقاطع ش البوها - كامب شيزار - محل - قسم

292 - على محمد السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15704 ورقم قيد 70050    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية ش الزهور امام بنزينه 

السلم - قسم

293 - محمد السيد انور كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 15705 

ورقم قيد 70051    محل رئيسى  عن اداره صيدليه, بجهة محافظة السكندرية محل ببرج الكونكورد تقاطع 

شارع فوزى معاذ و شارع حسن علم - قسم

294 - سماء فوزى محمد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

15706 ورقم قيد 70052    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة السكندرية 251 ش بورسعيد - كليوباترا 

حمامات - الرضى - شقه - قسم

295 - محمد عبدالرؤف عبدالفتاح سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 15721 ورقم قيد 70053    محل رئيسى  عن مكتبه و ادوات مدرسيه )ما عدا تصوير المستندات و ادوات 

الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية العوايد سكينه الجديده امتداد ش 11 رقم 26 - قسم

296 - ممدوح جابر رسن بسطروس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15722 ورقم قيد 70054    محل رئيسى  عن بقاله عامه وبيع بيره فى عبوات مغلقه, بجهة محافظة السكندرية 

ش عبدالرازق السنهورى 16 سابقا - الرضى - محل 3 -

297 - اشرف محمد عبدالحميد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 15726 ورقم قيد 70055    محل رئيسى  عن صنع الثاث, بجهة محافظة السكندرية 6 ش فاطمه 

الزهراء محسن الصغرى - الرضى - محل -

298 - مريم محمود ابراهيم محمد الرشيدى تاجر فرد  رأس ماله 4,000,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 15736 ورقم قيد 70056    محل رئيسى  عن مصنع منظفات و كيماويات, بجهة محافظة السكندرية 

الطريق الصحراوى نجع العرجى - امام يافطه قباء - الناصريه - محل - قسم
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299 - سعيده محمد شعبان شاهين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 15738 

ورقم قيد 70057    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية 12 ش الشهيده ام صابر - 

غيط الصعيدى - محل - قسم

300 - محمد نبيل عبدالمجيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15739 ورقم قيد 70058    محل رئيسى  عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ش 20 من ش 14 - الفلكى - برج المل - شقه - قسم

301 - احمد عبدالعال على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15741 ورقم قيد 70059    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه ) ماعدا اجهزه الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

السكندرية ش الزهور على ناصيه شركه الراعى من ش 16 اسكوت - محل -

302 - كريم محمد محمدمحمد ابراهيم ليله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 15742 ورقم قيد 70060    محل رئيسى  عن محل بيع خضراوات و فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة 

السكندرية ش الزوايده العمومى - محل - قسم

303 - هبه مصطفى سليمان ابراهيم - مكتب مصطفى للرحلت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 15744 ورقم قيد 70061    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ما عدا الرحلت 

السياحيه(, بجهة محافظة السكندرية الدرايسه قبلى بشارع اليمان - الدور الرضى - قسم

304 - نيفين احمد محمود دسوقى الجمال تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 15747 ورقم قيد 70062    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 30ش54سيدى 

بشر ابراهيم السيد سابقا- شقه الثانى علوى- قسم المنتزه-

305 - محمود محمد سالم محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15748 ورقم قيد 70063    محل رئيسى  عن محل بيع خضروات وفاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية 

ش انور السادات عزبه القلعه -

306 - احمد على حافظ على عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15749 ورقم قيد 70064    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة السكندرية 17 ش الرضوان 

نزله ابوسعده - حجر النواتيه - محل - قسم

307 - علء عبدالفتاح محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15754 ورقم قيد 70065    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية ش هارون من ش 

عبدالعزيز مطير من ش الحى البيطاش العجمى- قسم الدخيله-

308 - ابانوب رمزى ولسن وديع بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15755 ورقم قيد 70066    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية الهانوفيل شارع 13 ابوبكر الصديق - شقه - الدور 

الرضى - قسم

309 - مينا بشرى فايز فلتس جريس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15757 ورقم قيد 70067    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 9 ش استامبول-

310 - وليد عبدالسميع السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15758 ورقم قيد 70068    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبايل, بجهة محافظة السكندرية ش المراغى 

العمومى امام ملعب الدياش الرياض - خورشيد - قسم
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311 - صابرين رجب عبدالعليم رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15760 ورقم قيد 70069    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ش الجيش بجوار مسجد بلل - الثانى يمين السلم - 

حجره من شقه -

312 - على على احمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 15766 

ورقم قيد 70070    محل رئيسى  عن تنظيف سجاد وبطاطين, بجهة محافظة السكندرية 29ش الزمرد- الحضره 

قبلى- قسم باب شرق-

313 - نادر محمد رجب مرسى خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15774 ورقم قيد 70071    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة السكندرية 14 ش محمد حسين هيكل 

من ش جمال عبدالناصر - المندره بحرى -

314 - جينا صبحى غالى برسوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15778 ورقم قيد 70072    محل رئيسى  عن توريدات مستلزمات طبيه )ما عدا الدويه(, بجهة محافظة 

السكندرية 25 ش الدكتور احمد رياض ترك - السيوف - قسم

315 - محمود محمد مصطفى خليل عيسى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15784 ورقم قيد 70073    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(, بجهة محافظة السكندرية 1 ش البهنساء - المكس - حجره من شقه - الدور 

الثالث - قسم

316 - احمد شعبان محمد البكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

15794 ورقم قيد 70074    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية طريق اسكندريه بمطروح بجوار جزاره ابو حجاج-ابو يوسف-

الثانى علوى-شقه-قسم الدخيله

317 - محمد احمد محمود محمد العجمى تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15831 ورقم قيد 66057    محل فرعى  عن تحضير و بيع مشروبات ساخنه و بارده, بجهة محافظة 

السكندرية 90 ش مشروع مصطفى كامل الستشارى - قسم

318 - عشرى محمد حسن محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15799 ورقم قيد 70075    محل رئيسى  عن علفه, بجهة محافظة السكندرية ش عمر بن الخطاب متفرع من 

ش السلمونى - الرضى - محل - قسم

319 - جون عصام حلمى رشيد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15813 ورقم قيد 70076    محل رئيسى  عن غسيل كيماوى للسيارات, بجهة محافظة السكندرية 14 ش د/ 

محمد بدير - كليوباترا حمامات - الرضى - محل )1( - قسم

320 - ممدوح محمد كامل قطب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 15814 

ورقم قيد 70077    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه و خامات حلوانيه, بجهة محافظة السكندرية 7 حاره 

يوسف متفرع من ش الفواكه - غيط العنب - الدور الرضى - قسم

321 - حنان جلل حسن امين الطيب هيكل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 15819 ورقم قيد 70078    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية عزبه البرنس 

القبليه ش مدرسه الصلح - قسم

322 - ماركو راتب رشدى حنا )ماركو للتسويق العقارى( تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 

22-12-2022 برقم ايداع 15822 ورقم قيد 70079    محل رئيسى  عن تسويق عقارى )ما عدا التسويق 

اللكترونى(, بجهة محافظة السكندرية 29 ش المستجد من ش خالد بن الوليد - محل - قسم
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323 - علء الدين محمود علء الدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 15824 ورقم قيد 70080    محل رئيسى  عن خردوات ومكتبه)ماعدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة 

السكندرية 3 ش جرين

324 - محمود خليل حسن رحال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 15825 

ورقم قيد 70081    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع مستحضرات تجميل )ما عدا الدويه(, بجهة محافظة 

السكندرية 57 متفرع من العيسوى - ميامى - برج 2 - قسم

325 - جهاد العربى السيد عبود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15826 ورقم قيد 70082    محل رئيسى  عن تصميم وتنفيذ فساتين الزفاف والسواريه والمحجبات, بجهة 

محافظة السكندرية 10 ش محمد محمود صدقى لوران - محل رقم 2 - قسم

326 - سامح محمد على الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15827 ورقم قيد 70083    محل رئيسى  عن محل الكترونيات )عدا الكمبيوتر ومستلزماته والكاميرات 

اللساكيه (, بجهة محافظة السكندرية 19 ش بن طاهر مع الرمن -ميامى -محل -القسم

327 - احمد حسن احمد نعمه ا سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15828 ورقم قيد 70084    محل رئيسى  عن ملبس )ما عدا الملبس العسكريه( و ادوات رياضيه, بجهة 

محافظة السكندرية 38 ش قصر راس التين - محل )1( - قسم

328 - اجلل عبدالفتاح سعيد خليفه)اجلل بيوتى لبيع مستحضرات التجميل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 15834 ورقم قيد 70086    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )

ماعدا الدويه(, بجهة محافظة السكندرية 10 ش شمس المعالى من الرصافه

329 - يوسف احمد عبدالسلم احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 15838 ورقم قيد 70087    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية 7 ش محمود 

حجازى السيوف شماعه - شقه - قسم

330 - محمود جمال طه ابوالمجد خروب تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 15840 ورقم قيد 70088    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عموميه )عدا الكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه والعماله (, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع الفراعنه -ابوقير -الثامن -شقه -

القسم

331 - بكرى محمد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15841 ورقم قيد 70089    محل رئيسى  عن مكتب نقل وتاجير معدات)بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة السكندرية ك 21 طريق مطروح شارع قهوه السوهاجى - 

الول - شقه -قسم

332 - ماجد السيد عبداللطيف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15842 ورقم قيد 70090    محل رئيسى  عن اصلح اجزاء ميكانيكيه, بجهة محافظة السكندرية 4 شارع 

مساكن صفر

333 - محمد ابراهيم سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

15845 ورقم قيد 70091    محل رئيسى  عن خردوات و لعب اطفال )فيما عدا العاب الكمبيوتر و البلى 

ستيشن(, بجهة محافظة السكندرية 735 طريق الحريه - فيكتوريا - قسم

334 - احمد محمد رياض ابراهيم داهش تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 15848 ورقم قيد 70092    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات و مكونات الحدائق و انشائها و صيانتها )

فيما عدا العماله(, بجهة محافظة السكندرية الحلم متفرع من شارع الحنفيه - التاسع - شقه - قسم
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335 - هانى حسين كامل خميس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15850 

ورقم قيد 70093    محل رئيسى  عن تحضير وبيع مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة السكندرية 24 ش 

الرحمه - مطار النزهه - الرضى - محل -

336 - وليد السيد محمد صابر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15853 ورقم قيد 70094    محل رئيسى  عن خدمات نقل و شحن )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى ( و)ماعدا شحن طرود البريد(, بجهة محافظة السكندرية 2 ش الهدى 

من ش الزهور - الحضره الجديده - قسم

337 - عبدالرحمن جمال الدين حسين برهامى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 15855 ورقم قيد 70095    محل رئيسى  عن توريد نباتات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (, 

بجهة محافظة السكندرية نهايه ش 25 امتداد الداره التعليميه - المعموره البلد -

338 - احمد احمد محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15856 

ورقم قيد 70096    محل رئيسى  عن حلق, بجهة محافظة السكندرية 18 ش عقل باشا - سيدى بشر قبلى

339 - محمد صفر على الحويطى)الحويطى للمقاولت( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 15857 ورقم قيد 70097    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت للتعامل مع الجهات 

الملزمه بالخصم و الضافه, بجهة محافظة السكندرية ش الشيخ محمد متولى الشعراوى موظفين - شقه - قسم

340 - هشام على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15860 

ورقم قيد 70098    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش 16 الجديد امام فتح ا - طوسون - شقه -

341 - هانى العزب محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15861 ورقم قيد 70099    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية تقاطع ش ابن سلمه 

مع ش ابن عقيل - فيكتوريا درباله - السادس - شقه - قسم

342 - هويدا عشرى عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15863 ورقم قيد 70100    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 7 ش احمد العشرى - عزبه 

القلعه -

343 - احمد رزق عبدالمالك فرج ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15865 ورقم قيد 70101    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر - الحرابى 

- بحرى السكه الحديد - شقه

344 - اشرف وريد عبدالملك لوندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15867 ورقم قيد 70102    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية ش مدرسه اسماء بنت ابى 

بكر عماره غيث ابوحديده - قسم

345 - ماجده محمد الشاطبى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15868 ورقم قيد 70103    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 32 ش ام النور - عصافره قبلى

346 - مجدى السيد عبدالعزيز الزنقلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15871 ورقم قيد 70104    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة السكندرية 16 ش الحجاز - البراهيميه

347 - احمد السيد على عيسى علوش )علوش لبيع و تحضير الوجبات الجاهزه( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15872 ورقم قيد 70105    محل رئيسى  عن بيع و تحضير 

الوجبات الجاهزه, بجهة محافظة السكندرية ش عمر بن الخطاب - نجع حفيظ الناصريه القديمه - محل - قسم
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348 - نسمه احمد عبدالمطلب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 15874 ورقم قيد 70106    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر ) كوافير (, بجهة محافظة السكندرية 61 ش 

السيد رضوان متفرع من اسكندر ابراهيم - شقه-

349 - امانى سمير عبدالعطى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15875 ورقم قيد 70107    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة السكندرية 20 ش الوطنيه - 

الرضى - محل رقم 91 -

350 - ابراهيم خالد ابراهيم سعد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 15876 ورقم قيد 70108    محل رئيسى  عن نقل وتاجير معدات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية ك 21 خلف بنزينه كالتكيس الكيلو 21 

مباشرا امام مدرسه شيرين الخاصه - الثانى - شقه

351 - نسمه السيد على فواز رضوان )بقاله نسمه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-25 

برقم ايداع 15877 ورقم قيد 70109    محل رئيسى  عن بقاله عامه, بجهة محافظة السكندرية 20 ش مصطفى 

كامل - الراس السوداء - محل - قسم

352 - محمد السيد يوسف احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15885 ورقم قيد 70110    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وصيانه وتركيبات ميكانيكيه ) ماعدا توريد 

العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 33 ش الطيار البيطاش - 

الثالث - شقه

353 - انور احمد علم عجمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15887 ورقم قيد 70111    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة السكندرية قريه احمد عرابى 

بجوار ارض ام منعم -

354 - صفيه محمد محمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15888 ورقم قيد 70112    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة السكندرية ش شعراوى متفرع من 

ش العمده - الصبحيه -

355 - مارينا شهيد ميخائيل ملطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15889 ورقم قيد 70113    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل معادن, بجهة محافظة السكندرية )1( ناصيه 

ابراهيم السيوطى من ش 30 عرامه العصافره قبلى - محل

356 - سلمه شحاته خليل شحاته تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15890 ورقم قيد 70114    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه و منتجات ورقيه )ماعدا اعمال الطباعه(, 

بجهة محافظة السكندرية )1( ش بدر و ناصيه ش الزهور - الحضره الجديده - محل - قسم

357 - محمد حسنى عبدالعال المملوك        المملوك للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 15891 ورقم قيد 70115    محل رئيسى  عن توريدات عامه مع جهات ملزمه 

بالخصم والضافه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 

ابراج المعتز بال ش سكه النخيل برج 4 الدور الول -

358 - هند محمود محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15893 ورقم قيد 70116    محل رئيسى  عن تجاره الملبس بالتجزئه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة 

محافظة السكندرية 197 ش الفسحه عبدالسلم عارف - لوران - الرضى - محل )5( - قسم

359 - محمد عادل عبداللطيف حسين تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15895 ورقم قيد 70117    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة السكندرية 271 ش مصطفى كامل - 

غبر - الرضى - محل -
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360 - محمد عبدالنبى محمد الحصافى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 15899 ورقم قيد 70118    محل رئيسى  عن بيع فول وسندوتشات, بجهة محافظة السكندرية 33ش بن 

مماتى تقاطع ش ابن دينار امبروزو- محل)4(الرضى- قسم محرم بك-

361 - على عبدالرحمن حمزه السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15904 ورقم قيد 70119    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية كينج مريوط ش الهبه - قسم

362 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15907 

ورقم قيد 70120    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة السكندرية المبنى الدارى رقم 2 ميدان 

المساجد ش محمد كريم -

363 - طه حسين محمود محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15908 ورقم قيد 70121    محل رئيسى  عن سروجى سيارات, بجهة محافظة السكندرية 14 ش على بهجت 

الدرينى - عصافره بحرى

364 - امل جمعه بسيونى قمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 15909 

ورقم قيد 70122    محل رئيسى  عن ميكانيكى, بجهة محافظة السكندرية 12 امام سباهى الحديثه - العوايد - 

محل -

365 - عبدالرحمن جابر حفنى السيد البهنساوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 15911 ورقم قيد 70123    محل رئيسى  عن تعبئه المواد الغذائيه يدويا, بجهة محافظة السكندرية نهايه 

شارع الروضه الخضراء - بجوار مرحبا ابو يوسف بحرى - الدور الرضى - محل - قسم

366 - هانى محمد عبدالسيد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15913 ورقم قيد 70124    محل رئيسى  عن مكتب توريد و نقل كيماويات )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و 

توريد العماله و الملبس العسكريه( )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و 

الدولى( )ماعدا المواد المشعه و الملتهبه(, بجهة محافظة السكندرية ش الكابلت متفرع من ش مسجد ضيف ا - 

شقه - قسم

367 - ابراهيم كمال احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15919 ورقم قيد 70125    محل رئيسى  عن بيع ملبس بالتجزئه)ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 11 شارع الجلء فيكتوريا-قسم المنتزه

368 - حنان رياض عبد الكريم صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15921 ورقم قيد 70126    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة السكندرية 222 شارع طيبه-

كليوباترا-محل 3-قسم سيدى جابر

369 - ابراهيم السيد ابراهيم محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

15923 ورقم قيد 70127    محل رئيسى  عن محل بيع احذيه, بجهة محافظة السكندرية 135 شارع خابد بن 

الوليد مع شارع سعيد الدهم-قسم المنتزه

370 - محمود محمد محمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15999 ورقم قيد 51189    محل فرعى  عن قطع غيار سيارات جديده و مستعمله, بجهة محافظة السكندرية 

شارع البكوات - بيانكى - البيطاش - قسم

371 - السيد محمد السيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 15924 

ورقم قيد 70128    محل رئيسى  عن مطعم فول و فلفل, بجهة محافظة السكندرية 69 ش عزيز فهمى - محل 

- قسم
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372 - مروه حسين صادق رضوان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15925 ورقم قيد 70129    محل رئيسى  عن تدريب و اعداد موارد بشريه فيما عدا المن و الحراسه و 

النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 5505/6402 بتاريخ 2022/09/12(, بجهة 

محافظة السكندرية ش 8 من ش النصر - شقه - قسم

373 - كريم محمد ابراهيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15927 ورقم قيد 70130    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله - اجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية حجره من شقه دور خامس من ش مسرح 

النجوم - البيطاش - الخامس علوى - شقه

374 - حماد عبدالناصر محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15929 ورقم قيد 70131    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية حاليا 186 ش خالد بن الوليد - سيدى بشر بحرى - 266 سابقا - محل - قسم

375 - مريم كميل شاكر خليل حنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15933 ورقم قيد 70132    محل رئيسى  عن بيع اثاث منزلى, بجهة محافظة السكندرية ناصيه ش ابراهيم 

السيوطى من ش 30 ابو كمال - محل - قسم

376 - حازم احمد حموده عبدالبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15935 ورقم قيد 70133    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية )1( ش 

مصطفى كامل - ارض شاكوس - محل )2( - قسم

377 - ابراهيم جابر عثمان مرسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15944 ورقم قيد 70134    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه)فيما عدا الملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله(, بجهة محافظة السكندرية 19 شارع حجر النواتيه محلت تنميه المجتمع-

قسم الرمل

378 - محمد عبدالفتاح عطا حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15950 ورقم قيد 70135    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية خلف شركه مصر للتجاره الخارجيه البوابه 8 - 

شقه بالدور الول علوى -

379 - مصطفى محمود على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 550,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 15951 ورقم قيد 70136    محل رئيسى  عن بيع الثاث المنزلى بالجمله, بجهة محافظة السكندرية 24 

ش مسجد العطارين - الول علوى - شقه يسار الصاعد - قسم

380 - فؤاد بهنام فؤاد شنوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 15952 

ورقم قيد 70137    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية 3 ش عبدالقادر الغريانى - 

الرضى - محل )2( - قسم

381 - احمد مصطفى محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15954 ورقم قيد 70138    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) دون الرحلت السياحيه (, بجهة محافظة 

السكندرية خلف مسجد القويرى - الهانوفيل بحرى - الرضى - مكتب -

382 - حسن شحاته عبده احمد ) حسن للمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 15955 ورقم قيد 70139    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة 

السكندرية طريق برج العرب - نجع ابودومه

383 - محمود سعد سيف النصر عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 15956 ورقم قيد 70140    محل رئيسى  عن كافيتريا ومقر لداره كافيهات وشواطئ ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه (, بجهة محافظة السكندرية ش سيف النصر من شهر العسل - البيطاش - الرضى - محل 3 -
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384 - ابراهيم عبدالجواد محارب عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15959 ورقم قيد 70141    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ك 44 ط الساحل ابوصير - ط اسكندريه مطروح - بمنزل 

ملك / عبدالجواد محارب - الول - مكتب -

385 - خميس علوانى نصر غالب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15961 ورقم قيد 70142    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, بجهة محافظة السكندرية ك 44 طريق الساحل ابوصير - طريق اسكندريه 

مطروح - بمنزل ملك واعر علوانى - الول - مكتب - قسم

386 - اسامه كمال محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15966 ورقم قيد 70143    محل رئيسى  عن مصنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائيه, بجهة محافظة 

السكندرية 5 ش البوابه من بطل السلم - الرابعه الناصريه - مصنع - قسم

387 - عبد الستار طه عبدالواحد الهابط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15976 ورقم قيد 70144    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله 

و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 4 ش 589 سيدى بشر بحرى بجوار جامع سيدى بشر - قسم

388 - فتحى عبداللطيف جمعه عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15979 ورقم قيد 70145    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش انور السادات - العوايد - 

شقه - قسم

389 - ايمن السيد عبدالعزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15982 ورقم قيد 70146    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 9 ش الناصريه ابيس الثانيه - الثانى - شقه

390 - على مرسى على مرسى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 15984 

ورقم قيد 70147    محل رئيسى  عن بقاله و البان, بجهة محافظة السكندرية 15 ش منشيه الزهراء من احمد 

ابوسليمان - محل - قسم

391 - ابراهيم مجاهد مجاهد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15987 ورقم قيد 70148    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات ) ماعدا توريد العماله والملبس 

العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 68 ش عبيد حسن البدينى - الورديان - الرضى - 

شقه -

392 - رمضان احمد منصور احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15988 ورقم قيد 70149    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة السكندرية 81 ش ام السلطان 

- الورديان - قسم

393 - عزه محمد عبدالمجيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

15990 ورقم قيد 70150    محل رئيسى  عن توريدات عموميه)ماعدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماتها وماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية خلف 73 ش محطه السوق امام عيادات القلل 

الثالث شقه

394 - انصاف  محمد عبدالمجيد حسن عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 15993 ورقم قيد 70151    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية ش فلسطين 

بجوار بابا حبر للملبس - ابوسليمان وادى التحرير - شقه -

395 - بيشوى جورجى رياض سعيد طانيوس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 15994 ورقم قيد 70152    محل رئيسى  عن تحضير وبيع ماكولت, بجهة محافظة السكندرية 19 ش 

الشهيد على صالح - الحضره قبلى - محل
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396 - سامح عبداللطيف عشرى عبداللطيف نصار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 16000 ورقم قيد 70153    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار موبايلت, بجهة محافظة السكندرية 

المراغى القديمه امام المسجد الكبير - قسم

397 - ابراهيم سيداحمد عبدالحميد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 16005 ورقم قيد 70154    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه )فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومستلزماته والملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 33 ش مدينه فيصل سيدى بشر قبلى شقه 6

398 - حسين رضا حلمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 16006 

ورقم قيد 70155    محل رئيسى  عن محمصه, بجهة محافظة السكندرية 61 شارع الجواهر-محل 1 يسار 

مدخل العقار-الحضره القبليه-قسم باب شرق

399 - عبد العال فتحى عبد العال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 16007 ورقم قيد 70156    محل رئيسى  عن البيع بالتجزئه للمنتجات الغذائيه والمشروبات والتبغ, بجهة 

محافظة السكندرية 57 طريق الحريه-قسم العطارين

400 - مارك بولس ميجر سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

16008 ورقم قيد 70157    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 30 ش رمسيس ابوقير بجوار 

مخبز على حسن - الرضى - محل -

401 - )حسام للمفروشات(حسام حسن احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 16009 ورقم قيد 70158    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة 

السكندرية 10 شارع 5 المبانى-العوايد-محل-قسم المنتزه

402 - )مبروك للموازين(محمد على مبروك محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 16010 ورقم قيد 70159    محل رئيسى  عن بيع واصلح موازين, بجهة محافظة السكندرية شارع 

ذكى عطا ا-السيوف-قسم الرمل

403 - حسن محمد حامد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16016 

ورقم قيد 70160    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة السكندرية 

38 ش السيد محمد كريم - الرضى - شقه 2 يسار الصاعد -

404 - محمد احمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16017 

ورقم قيد 70161    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ) ماعدا التسويق اللكترونى (, بجهة محافظة السكندرية 

51 ش الخشيدى - القبارى - محل

405 - عمر حسام محمد عبدالمجيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16019 ورقم قيد 70162    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة السكندرية 82 ش 12 ش 

النصر - جرين بلزا - شقه

406 - سمير عادل محمد احمد الفخرانى )سبيد الفخرانى للدوات اللكترونيه( تاجر فرد  رأس ماله 

40,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16020 ورقم قيد 70163    محل رئيسى  عن بيع الدوات 

اللكترونيه )فيما عدا الكمبيوتر ومستلزماته وفيماعدا الكاميرات اللسلكيه(, بجهة محافظة السكندرية 44ش ملك 

حفنى- قسم المنتزه-

407 - جورج ناجى بولس غالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16021 ورقم قيد 70164    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه ) ماعدا اجهزه الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

السكندرية ناصيه ش ابراهيم السيوطى وش 30 - العصافره قبلى -

408 - ماجده محمد محمود عزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

 a 16025 ورقم قيد 70165    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية 69/29 طريق

مطروح امام المن المركزى كمباوند المصريه بلزا
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409 - محمد احمد عواض عبدالجواد متولى ) مؤسسه عواض للتوريدات والمقاولت العموميه ( تاجر فرد  رأس 

ماله 150,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16026 ورقم قيد 70166    محل رئيسى  عن 

توريدات ومقاولت عموميه ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة 

السكندرية 6 بشارع 9 من ش الحنفيه - البيطاش - الثانى عشر - شقه -

410 - احمد عبدالفتاح عبدالظاهر عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16027 ورقم قيد 70167    محل رئيسى  عن مطعم عمومى لتحضير وبيع الماكولت والمشروبات, بجهة 

محافظة السكندرية ش البيطاش الرئيسى قبل دوران شهر العسل - محل

411 - حسن احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16031 ورقم قيد 70168    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية بشارع 1024 تقسيم الفضالى - 

سيدى بشر قبلى برج السرايا - محل )7.6 (

412 - محمد محمد القطب محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16032 

ورقم قيد 70169    محل رئيسى  عن بيع ورق وكرتون )دون اعمال الطباعه(, بجهة محافظة السكندرية 1ش5

أرض الموز القبارى- قسم مينا البصل-

413 - ضحى خميس محسن احمد السيد ) ضحى للتصدير ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 16033 ورقم قيد 70170    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 

20 خلف ش محمد نجيب - سيدى بشر

414 - محمد عبدا على حمام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16034 

ورقم قيد 70171    محل رئيسى  عن بقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية عماره رقم2 ش النقل والهندسه- 

سموحه- عمارات سموحه تراس- محل- قسم سيدى جابر-

415 - جيهان ذكى احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16040 ورقم قيد 70172    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ) ماعدا توريد العماله والملبس العسكريه 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش 16 المستشارين الجديد امام فتح ا - شقه -

416 - عماد ابواليزيد عبدالحليم عطا زهران ) زهران لملبس الطفال ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 27-12-2022 برقم ايداع 16044 ورقم قيد 70173    محل رئيسى  عن ملبس اطفال, بجهة محافظة 

السكندرية 11 ش ابن سينا

417 - محمد على احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16047 

ورقم قيد 70174    محل رئيسى  عن بيع المنسوجات بالتجزئه, بجهة محافظة السكندرية برج العرب القديم ش 

ابوبكر الصديق-

418 - سلوى عبده محمد شديد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16049 

ورقم قيد 70175    محل رئيسى  عن خردوات وعطور ومنتجات ورقيه, بجهة محافظة السكندرية امام 9 ش 

جلل حماد عماره مينا سيدى بشر بحرى - محل

419 - محمد على فتحى عزباوى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16050 ورقم قيد 70176    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة السكندرية طريق اسكندريه 

مطروح امام سى جل المكس كومباوند المصريه- بلزا- قسم الدخيله-

420 - اسلم احمد عبداللطيف حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16053 ورقم قيد 70177    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه بالجمله ) ماعدا الملبس العسكريه (, 

بجهة محافظة السكندرية 124 ش التائبين سيدى بشر قبلى بجوار قهوه قدوره

421 - روفيده مصطفى احمد رضوان الليثى )اتيليه روفيده رضوان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 16054 ورقم قيد 70178    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين, بجهة محافظة 

السكندرية 74ش مسلم بن الوليد- باكوس- قسم الرمل-
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422 - ابراهيم عمرو ابراهيم حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16055 ورقم قيد 70179    محل رئيسى  عن توريدات واشغال بحريه وخدمات مخلفات السفن)فيما عدا 

مدينتى دهب وشرم الشيخ وفيماعدا العماله والمخلفات الخطره السائله والصلبه وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية 23 ش الباب الخضر الثالث علوى - شقه

423 - معتز ابراهيم بدرى السيد يونس ) صيدليه د/ معتز بدرى ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 16060 ورقم قيد 70180    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

20 ش ابراهيم راجى متفرع من ش مصطفى كامل

424 - محمد عيد فرج على عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 16061 

ورقم قيد 70181    محل رئيسى  عن بيع اسماك طازجه, بجهة محافظة السكندرية ش302تقسيم القضاه- برج 

عرفات- سموحه- عماره على الزوكه- محل)22(الرضى- قسم سيدى جابر

425 - طارق محمد انور الخرم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16065 ورقم قيد 70182    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية نهايه ش 63 منزل كامل السعداوى - سيدى بشر 

قبلى

426 - سعيد احمد عبد العال على السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16068 ورقم قيد 70183    محل رئيسى  عن تأجير كراسى ومظلت الشواطى)بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه(, بجهة محافظة السكندرية ك 21.5 طريق اسكندريه مطروح شارع عبد الناصر-قسم العامريه

427 - اسلم عبدالعظيم عوض البهوتى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16069 ورقم قيد 70184    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة السكندرية نهايه ش عبدالفتاح 

الطلخاوى مع ش البرنسيسه البيطاش

428 - حسن مرسى السيد ابراهيم حجازى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16070 ورقم قيد 70185    محل رئيسى  عن تجاره خردوات وبقاله جافه, بجهة محافظة السكندرية 2

ش2عزبه محسن نمره1- قسم المنتزه-

429 - محمود محمد ابراهيم دسوقى الدش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16071 ورقم قيد 70186    محل رئيسى  عن بيع مشغولت فضيه, بجهة محافظة السكندرية 2 شارع 

احمد ابوسليمان -محل -القسم

430 - محمود اسامه محمد الحمصى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16073 ورقم قيد 70187    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة السكندرية 9 ش محمد نجيب - سيدى بشر

431 - عبدالرحمن محمود صادق محمد ) محمود للمفروشات ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 16074 ورقم قيد 70188    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة 

السكندرية 27 ش حسن رفعت - سيدى بشر قبلى

432 - اسماك بكرى-سلم سعيد بكرى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 16080 ورقم قيد 70189    محل رئيسى  عن بيع اسماك, بجهة محافظة السكندرية 25 شارع الحلج-

قسم العطارين

433 - صابر العبد جرجس ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

16081 ورقم قيد 70190    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة السكندرية 25 ش العوامى خلف 

المدرسه النموذجيه -الهانوفيل -محل -القسم
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434 - طارق رشدى بولس بشاى ) رشدى لبيع السمنت ( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 16084 ورقم قيد 70191    محل رئيسى  عن مكتب لبيع السمنت, بجهة محافظة 

السكندرية 13 ش السناوى - الورديان - شقه -

435 - صلح فتوح صلح ابوالفتوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16097 ورقم قيد 70192    محل رئيسى  عن تحضير و بيع سندوتشات تيك اواى, بجهة محافظة السكندرية 

44 ش الصاغ محمد عبدالسلم - سيدى بشر - قسم

436 - عزيزه عبدالستار محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16098 ورقم قيد 70193    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية مساكن عبدالقادر الجديده بلوك 67 مدخل )1( - العامريه - محل - قسم

437 - لوله على ابراهيم جاويش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16105 ورقم قيد 70194    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 20 ش اسحق - شدس - محل 

-

438 - احمد السيد حسين السيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16108 ورقم قيد 70195    محل رئيسى  عن استيراد و تصدير )ما عدا المجموعه 19 و الفقره 36 من 

المجموعه 6(, بجهة محافظة السكندرية ابيس 8/2 - محرم بك - قسم

439 - جرمين مدحت موريس صليب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16117 ورقم قيد 70196    محل رئيسى  عن مكتب رحلت )ماعدا الرحلت السياحيه(, بجهة محافظة 

السكندرية عقار 10 خلف مساكن الضباط - ش اليمان من ش 30 القاهره - سيدى بشر قبلى - محل - قسم

440 - سوبر ماركت العربى)عبد العال العربى عبد العال على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 16126 ورقم قيد 70197    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة 

السكندرية شارع عزبه القلعه بجور مساهمه البحيره-قسم الرمل

441 - )احمد لبيع الفضيات(احمد طارق عطيه السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 16127 ورقم قيد 70198    محل رئيسى  عن بيع فضيات, بجهة محافظة 

السكندرية 8 شارع المام مالك-محل-قسم العطارين

442 - محمد عبدالمنعم على محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16128 ورقم قيد 70199    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 7 ش عمر بن عبدالعزيز - القلعه - الول 

- شقه - قسم

443 - طارق صلح عبدالجليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16133 ورقم قيد 70200    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 61 ش القفال - الورديان - الرضى - محل 1 - قسم

444 - مينا نبيل عطا ا سعيد تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 16138 

ورقم قيد 70201    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية 26 ش ابن القاضى ناصيه رستم 

باشا مع ش الكلزه - محل - قسم

445 - نيرا ادهم مصطفى نصار لشين ابو الفتوح نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 16139 ورقم قيد 70202    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه)ما عدا الملبس 

العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 453 طريق الحريه رشدى غرفتين بحديقه العقار-قسم سيدى جابر

446 - زاهى مشرقى رزق عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16141 ورقم قيد 70204    محل رئيسى  عن بقاله جافه وبيره فى عبوات مغلقه, بجهة محافظة السكندرية 

الزوايده شارع 10 المتفرع من شارع 2 العمومى-خورشيد-محل-قسم المنتزه
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447 - مريم عادل ميلد سعيد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16142 ورقم قيد 70205    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع وتجاره العلف وتصدير, بجهة محافظة 

السكندرية 31 شارع ميناء اغادير-عصافره بحرى-قسم المنتزه

448 - اسراء محمد على عبده المعبدى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

16143 ورقم قيد 70206    محل رئيسى  عن توريدات عامه مع الجهات الملزمه بالخصم والضافه)فيما عدا 

توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(, بجهة محافظة السكندرية شارع المام الشافعى 

فيكتوريا من شارع مصطفى كامل-الساعه-قسم المنتزه

449 - الباشا محمد عبدالرحيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16162 ورقم قيد 68500    محل فرعى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية اسفل مستشفى الهانوفيل 

التخصصى - قسم

450 - مصطفى كامل محمود على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16148 ورقم قيد 70209    محل رئيسى  عن بيع زجاج, بجهة محافظة السكندرية عزبه براويه اول ش 

الزاله - ارضى - محل

451 - محمد يسرى محمد سالم    صيدليه / محمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-12-2022 برقم ايداع 16149 ورقم قيد 70210    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة السكندرية 

محل بشارع محمود غنيم - ابويوسف

452 - وفاء ياقوت فهمى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 16151 

ورقم قيد 70212    محل رئيسى  عن اصلح ملبس جاهزه )ما عدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

السكندرية 25 شارع 16 الصلح - الفلكى - شقه - قسم

453 - صافيناز محمد عبدا اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16154 ورقم قيد 70213    محل رئيسى  عن مكتب رحلتت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية 15 ش اديب معقد - السيوف - الثانى - شقه -

454 - ايمن محمد عبدالحكيم عتمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16160 ورقم قيد 70214    محل رئيسى  عن مكتب ليموزين وتاجير سيارات )ماعدا محافظتى شمال وجنوب 

سيناء (, بجهة محافظة السكندرية 5 ش ابراهيم راجى - غرفه من شقه

455 - اشرف مصطفى ابراهيم فرحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16165 ورقم قيد 70215    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة السكندرية 1 ش النصر - 

عمارات بستان سموحه - الرضى - محل 11

456 - مينا بشاره القمص روفائيل بشاره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 16166 ورقم قيد 70216    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله - 

اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (, بجهة محافظة السكندرية 25 ش سيف - سيدى بشر قبلى - 

السادس - شقه

457 - محمد مسعد سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16167 ورقم قيد 70217    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته و توريد العماله 

و الملبس العسكريه(, بجهة محافظة السكندرية 13 ش جمعه عبدالعزيز الطلخاوى من ش قبضايا - البيطاش - 

السادس علوى - شقه - قسم

458 - محمود محمد ابوضيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

16169 ورقم قيد 70218    محل رئيسى  عن صيانه اجهزه كهربائيه )ما عدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(, 

بجهة محافظة السكندرية 12 ش الزنبق - قسم
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فروع الفراد

1 - محمد رمضان عبدالعاطى حبيب  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   14708 ورقم قيد   58634  محل 

فرعى  عن بيع ادويه بيطريه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / ناصيه ش مسجد المفتى مع احمد 

ابوسليمان -

2 - عبدالرحمن مبروك الصافى خليفه مصطفى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   14682 ورقم قيد   

64190  محل فرعى  عن ثلجه تبريد مواد غذائيه )البان( لبيعه  بجهة محافظة السكندرية 6 شارع 20 ابوسليمان - 

قسم

3 - محمد خميس عبدالمنعم محمد الحداد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   14861 ورقم قيد   39595  محل 

فرعى  عن توريد فلتر مياه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / عمارات المعتز بال ش مصطفى كامل 

ممر مستشفى دار العلج قبل كارفور السيوف -

4 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   14916 ورقم قيد   

33037  محل فرعى  عن مخبز بلدى نصف الى مطور  بجهة محافظة السكندرية خورشيد البحريه شارع خلف 

المسجد الكبير - خورشيد البحريه - قسم

5 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   14899 ورقم قيد   34766  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه)ما عدا الملبس العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية المحل 14 نموذج الدور الرضى عماره 

4 بمشروع المنتزه جرين فيو الكائن بشارع 567 شارع الملك بالطبيعه بناحيه المندره-قسم المنتزه

6 - جابر عبدالرازق جابر عبدالرازق سلمة  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   14942 ورقم قيد   50975  

محل فرعى  عن تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه و توريدات فى مجال النشاط  بجهة محافظة السكندرية تم 

افتتاح فرع بعنوان / 20 ش عمر بن العاص ) 1008 من ش جمال عبدالناصر سابقا ( - سيدى بشر بحرى -

7 - ياسر عميره محمد عمرو  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   15068 ورقم قيد   3538  محل فرعى  عن 

مكتب رحلت)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى(  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح 

الفرع بالعنوان / 18 شارع 9 - ارض المفتى الجديده - شقه

8 - خالد رضا سعيد ابوبكر رميح  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   15081 ورقم قيد   58812  محل فرعى  

عن بيع ادوات بيطريه وماكولت حيوانيه  بجهة محافظة السكندرية 3 ش سوق رشدى - قسم

9 - اسلم هشام رجب السقا  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   15101 ورقم قيد   69879  محل فرعى  عن 

مركز تنميه مهارات فوق سن الربع سنوات ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه (  بجهة محافظة السكندرية 109 تعاونيات سموحه

10 - اسلم هشام رجب السقا  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   15101 ورقم قيد   69879  محل فرعى  

عن مركز تنميه مهارات فوق سن الربع سنوات ) فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه (  بجهة محافظة البحيرة ش عبدا بن مسعود - بملك / هشام رجب رسلن السقا

11 - ايهاب مختار سيد محمد احمد  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   15187 ورقم قيد   48044  محل 

فرعى  عن تحضير وصناعه العصائر الطبيعيه واليس كريم والمواد الغذائيه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بعنوان / طريق مصر اسكندريه الزراعى خلف مستشفى الكلى بجوار مدرسه تيمور ابيس - القريه الثانيه - نشاطه 

تحضير وصناعه العصائر الطبيعيه واليس كريم والمواد الغذائيه-راس ماله ) 50000( خمسون الف جنيها - بدايه 

النشاط / 27 / 9 / 2022

12 - ) احمد عبدالقادر بشير السيد ) صيدليه الدكتور احمد عبدالقادر .  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   

15224 ورقم قيد   69928  محل فرعى  عن صيدليه .  بجهة محافظة السكندرية عزبه المهاجرين الجديده بجوار 

محطه الصرف الصحى - العوايد .

13 - ) احمد عبدالقادر بشير السيد ) صيدليه الدكتور احمد عبدالقادر .  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   

15224 ورقم قيد   69928  محل فرعى  عن صيدليه .  بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابي بملك / عيد عامر 

حسن عامر .

14 - صبحى زغلول ذكى حبيش  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   15394 ورقم قيد   56625  محل فرعى  

عن  محل عام لتقديم الماكولت والمشروبات الساخنه والبارده ) دون استخدام النترنت (  بجهة محافظة السكندرية 

مدينه بشاير الخير 3 -محل 11 -المول الول-القبارى-قسم مينا البصل
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15 - هناء محمد ابراهيم البغدادى  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   15446 ورقم قيد   911  محل فرعى  

عن تجارة كيماويات  بجهة محافظة السكندرية ك21 س موقف القاهره - قسم

16 - رامى فتحى عبد الرحيم على  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   15476 ورقم قيد   31395  محل 

فرعى  عن اكسسوارات حريمى  بجهة محافظة السكندرية 582 طريق الحريه-جليم-قسم الرمل

17 - صدقى عبدالنبى عبدالكريم فرغلى  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   15442 ورقم قيد   42629  محل 

فرعى  عن نجاره بسيطه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / معرض موبيليا و راس ماله / 10000 

عشره الف جنيه  و عنوانه / بلوك )5( ش بن سهلن - القبارى - قسم

18 - عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   15430 ورقم قيد   64286  

محل فرعى  عن توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(  بجهة 

محافظة السكندرية شقه بالدور الرضى بالعقار رقم 6 شارع الغرناطى - الورديان - مكتب - قسم

19 - حماده صبرى السيد ابراهيم  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   15527 ورقم قيد   42726  محل فرعى  

عن مقاولت عامه و توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله   اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته   الملبس العسكريه (  

بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / / 2 شارع الحجاز السيوف شماعه متفرع من ش 

عبدالرزاق السنهورى - الرمل

20 - احمد محمد على حسين ابراهيم احمد  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   15524 ورقم قيد   64705  

محل فرعى  عن بيع اكسسوارات الموبايلت  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع عنوانه / شارع 25 المعموره 

البلد - قسم

21 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   15619 ورقم قيد   680  محل فرعى  

عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه/ مقاولت عموميه و راس ماله / 100000 مائه 

الف جنيه و عنوانه / برج الثغر - قسم العطارين غرفه رقم 6 بالدور الول علوى - قسم

22 - معروف للسقالت والمقاولت العموميه - محمد احمد معروف محمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   

15608 ورقم قيد   38381  محل فرعى  عن تاجير وتوريد وتجاره سقالت معدنيه و مقاولت عموميه و عموم 

الستيراد والتصدير ) فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (   و ورشه تشكيل معادن  بجهة محافظة 

السكندرية عماره رقم 2 عمارات الصيادله شقه الدور الثانى علوى - طريق 14 مايو - سموحه - بجوار مديريه المن 

- قسم

23 - محمد ابراهيم عبدالمجيد عبدالواحد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   15656 ورقم قيد   41084  محل 

فرعى  عن معرض الوميتال و خشب  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / اخر ش عبدالوهاب 

- امام مدرسه النيل - ونشاطه / معرض الوميتال وخشب - وراس ماله )1000( الف جنيه

24 - محمد جمال عيسى ابراهيم الخطيب )الخطيب للرحلت(  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   15709 

ورقم قيد   41725  محل فرعى  عن مكتب رحلت )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى و الدولى(  بجهة محافظة السكندرية عزبه البكاتوشى م نصر بسيونى - قسم

25 - سامح حمدى محمد قاسم البلحى .  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   15668 ورقم قيد   70035  محل 

فرعى  عن بيع مياه غازيه .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 33 شارع ابو بكر الصديق .

26 - سامح حمدى محمد قاسم البلحى .  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   15668 ورقم قيد   70035  محل 

فرعى  عن بيع مياه غازيه .  بجهة محافظة البحيرة شارع احمد عرابى/العكريشه بملك/ عايدة السيد زغلول

27 - حسن عبدالجواد حسن يوسف  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   15765 ورقم قيد   1277  محل فرعى  

عن تجاره المراتب  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 5 ش قنال المحموديه -

28 - عاصم كمال سيد حسين  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   15753 ورقم قيد   37396  محل فرعى  

عن خدمات محمول  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان /ش البيطاش الرئيسى اول عقار يمين الشارع - 

محل -

29 - روحيه جابر عبدالسلم حسن  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   15772 ورقم قيد   64707  محل 

فرعى  عن بيع بلستيك و ورقيات )ما عدا جميع اعمال الطباعه(  بجهة محافظة السكندرية محل رقم )2( برج 

العتماد شارع الفتح مع الرياض باشا - باكوس - قسم
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30 - عمر علم محمد علم  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   15803 ورقم قيد   18387  محل فرعى  عن 

مصنع انتاج حمض السلفونيك  بجهة محافظة السكندرية القطعه رقم 13 , 14 بلوك 13 جنوب الثالثه - برج العرب 

الجديده

31 - محمد احمد محمود محمد العجمى  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   15831 ورقم قيد   66057  محل 

فرعى  عن تحضير و بيع مشروبات ساخنه و بارده  بجهة محافظة السكندرية 90 ش مشروع مصطفى كامل 

الستشارى - قسم

32 - نورا صابر السيد حنفى  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   15847 ورقم قيد   70002  محل فرعى  

عن بقاله جافه  بجهة محافظة السكندرية 18 ش الموازينى - قسم

33 - دينا جمال ابراهيم عباس  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   15870 ورقم قيد   61521  محل فرعى  

عن  العاب ترفيهيه للطفال ) ماعدا البلى ستيشن (  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع / نشاطه / العاب 

ترفيهيه للطفال ) ماعدا البلى ستيشن ( وسمه التجاريه / ليف كيدزون وراس المال / عشره الف جنيها ) 10000( 

/ عنوانه 17 ش احمد تيسير - العصافره بحرى -

34 - احمد رمضان توفيق امين  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   15859 ورقم قيد   67493  محل فرعى  

عن تجاره وتوزيع مستلزمات طبيه )ماعدا الدويه (  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع / 19 ش محمود مقلد 

متفرع من ش خليل حماده - المنتزه

35 - احمد محمد يوسف على خضر  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   15898 ورقم قيد   68783  محل 

فرعى  عن خدمات محمول  بجهة محافظة السكندرية ش 10 من 25 طوسون

36 - احمد محمد يوسف على خضر  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   15898 ورقم قيد   68783  محل 

فرعى  عن خدمات محمول  بجهة محافظة البحيرة ميدان الجامعه بملك/ محمد سامي سالم علم

37 - محمود محمد محمد فرغلى  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   15999 ورقم قيد   51189  محل فرعى  

عن قطع غيار سيارات جديده و مستعمله  بجهة محافظة السكندرية شارع البكوات - بيانكى - البيطاش - قسم

38 - شوقى سيد محمد على احمد  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   16111 ورقم قيد   21542  محل فرعى  

عن كوافير حريمى  بجهة محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 115 ش جلل الدسوقى - وابور المياه - محل 

رقم 15 -

39 - الباشا محمد عبدالرحيم عبدالعال  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   16162 ورقم قيد   68500  محل 

فرعى  عن كافيه  بجهة محافظة السكندرية اسفل مستشفى الهانوفيل التخصصى - قسم
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قيود الشركات

1 - هبه ا ممدوح مختار محمد وشريكها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    14742 ورقم قيد  69762    مركز عام  عن تصدير وتسويق وتجاره مستلزمات الفنادق  بجهة 

محافظة السكندرية شقه رقم 22 والكائنه عماره رقم 32 عمارات اسكان مصطفى كامل-قسم سيدى جابر

2 - يحيى عباس حمزه و شريكته شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

14756 ورقم قيد  69766    مركز عام  عن بيع و توريد الدوات المكتبيه )ما عدا ادوات الطباعه(  بجهة 

محافظة السكندرية 2 شارع فوزى معاذ - هاى كلس 2 - قسم

3 - ايمن واصف سور وشريكته شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

14767 ورقم قيد  69771    مركز عام  عن تجاره ملبس حريمى  بجهة محافظة السكندرية عمارات طاببه 

سيدى بشر عماره رقم 3 محل رقم 9

4 - اليكس تريدنج سنتر) ألء بهيج أبو جازيه وشركائها( شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    14841 ورقم قيد  69791    مركز عام  عن 1-عموم الستيراد والتصدير)فيما 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19(والتوكيلت التجاريه -2-توزيع وبيع وتسويق منتجات الشركات 

الصناعيه والتجاريه بكافه أنواعها وامتلك واستغلل المخازن والساحات لمزواله هذا النشاط  بجهة محافظة 

السكندرية 45 شارع السطان حسين من فيكتور باسيلى-ميدان الخرطوم-قسم باب شرق

5 - عبد ا مصطفى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

14955 ورقم قيد  69816    مركز عام  عن تحضير الوجبات الجاهزه وبيعها واداره وتأسيس الكافيهات 

وتجاره المواد الغذائيه وتوزيعها  بجهة محافظة السكندرية المحل بالعقار رقم 41 شارع البكباشى متقاطع من 

شارع 56-ميامى-قسم اول المنتزه

6 - محمد مختار وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

15017 ورقم قيد  69842    مركز عام  عن عموم الستيراد والتصدير)فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 

والمجموعه 19(  بجهة محافظة السكندرية شارع محمد عثمان-فيروزه لوران-الدور الول علوى-قسم الرمل

7 - ياسر وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    15033 ورقم 

قيد  69850    مركز عام  عن نقل وشحن)ما عدا توريد العماله والطرود البريديه(  بجهة محافظة السكندرية 

5 شارع زاويه القلعى الدور الثالث فى مواجهه اقصى يمين المصعد-متفرع من شارع النصر-قسم المنشيه

8 - سامح محمد محمد وعلى محمد محمد شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    15064 ورقم قيد  69867    مركز عام  عن المقاولت العموميه والتشطيبات المعماريه والتوريدات 

العموميه)فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر ومستلزماته والملبس العسكريه(  بجهة محافظة السكندرية بجوار 

الساهر للملبس الجاهزه شارع 25 طوسون -قسم ثانى المنتزه

9 - شيماء محمد احمد لطفى النجدى وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    15086 ورقم قيد  69875    مركز عام  عن بيع ملبس جاهزه)ما عدا الملبس العسكريه(  

بجهة محافظة السكندرية 6 أ شارع عوض حجازى من خالد بن الوليد-سيدى بشر اول المنتزه

10 - شعبان برقى خلف عبد ا وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    15087 ورقم قيد  69876    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الرضى الكائنه فى 17 

شارع 6 الجزيره الخضراء-سيدى بشر-المنتزه أول

11 - احمد محمد محمد مبارك وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    15168 ورقم قيد  69905    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات)فيما عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(  بجهة محافظة السكندرية الوحده رقم ) 8/910 (نموذج 10 

بالدور السابع بالعقار رقم 8 برج الفتح والكائن فى ابراج سيتى ليت-السيوف-أول المنتزه

12 - محمد محمود حسن احمد سلطان وشركاه شركة  رأس مالها 21,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    15190 ورقم قيد  69914    مركز عام  عن تشكيل المعادن والصيانه  بجهة محافظة 

السكندرية المستعمره شارع شركه الكهرباء - العامريه اول
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13 - شركه علء احمد محمد وشريكه/محمد السيد عبد الوهاب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    15325 ورقم قيد  69951    مركز عام  عن تشطيبات  بجهة محافظة 

السكندرية ارض دويدار الزوايده شارع 12 منزل اعلى سوبر ماركت المنوفى-المنتزه ثالث

14 - احمد مرسال احمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

15557 ورقم قيد  70010    مركز عام  عن مكتبه)دون تصوير المستندات(  بجهة محافظة السكندرية زاويه 

عبد القادر بحرى السكه الحديد الحرابى-قسم العامريه

15 - صباح السعيد المتولى البلتاجى وشريكها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    15832 ورقم قيد  70085    مركز عام  عن الشراف والتنفيذ لعمال التشطيبات والديكورات  

بجهة محافظة السكندرية واحد شارع عيد خير ا الهانوفيل -القسم

16 - عبدالمنعم عبده عبدالرحمن عبده وشريكه ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالمجيد شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    16140 ورقم قيد  70203    مركز عام  عن بيع 

لحوم وطيور مجمده  بجهة محافظة السكندرية 7 شارع الحى مع ناصية المرجانى - قسم

17 - عمر يسرى انور على وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

16145 ورقم قيد  70207    مركز عام  عن مطعم مأكولت  بجهة محافظة السكندرية 25 شارع احمد 

قمحه-كامب شيزار-قسم باب شرق

18 - احمد ومحمود علء الدين السيد وشركائهما شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    16146 ورقم قيد  70208    مركز عام  عن القيام بجميع أنواع المقاولت بكافه 

أنواعها  بجهة محافظة السكندرية 10 شارع الندلس متفرع من شارع اللجيتيه-البراهيميه-قسم باب شرق
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فروع الشركات

1 - شركه سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14835 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركه  بجهة محافظة السكندرية a 6 الدور الرضي و المحل 

رقم )103( الدور الول بعد الرضي بالمركز التجاري بفندق سان ستيفانو للستثمار العقاري

2 - شركه سيراميكا كيلوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14837 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركة  بجهة محافظة السكندرية )42( شارع القائد جوهرة 

المنشية

3 - شركه سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14840 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركه  بجهة محافظة السكندرية 33 مستجد شارع طريق 

مطروح منطقه ابو تلت بعد كوبري الكيلو 21 طريق اسكندرية مطروح الكيلو 22 بحري الطريق

4 - شركه سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14840 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركه  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه

5 - شركه سيراميكا كيلوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14837 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركة  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه

6 - شركه سيراميكا كليوباترا جروب   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    14835 ورقم قيد   69790   

فرعى  عن افتتاح معرض لعرض و بيع منتجات الشركه  بجهة محافظة الشرقية جزء من القطعتين 3 , 4 

A1 المنطقه الصناعيه

7 - معامل مراد مصطفى ابراهيم مراد وشركاه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    14905 ورقم قيد   

54147   فرعى  عن معمل تحاليل طبيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 2004 بالعقار رقم 294 طريق 

الحريه كليوباترا-قسم سيدى جابر

8 - ليوجد   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    14905 ورقم قيد   54147   فرعى  عن معمل تحاليل 

طبيه  بجهة محافظة السكندرية شقه رقم 2004 بالعقار رقم 294 طريق الحريه كليوباترا-قسم سيدى جابر

9 - محمد ابراهيم على حسن وشركاه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    15918 ورقم قيد   49061   

فرعى  عن عموم اعمال المقاولت للشركه وللغير واعمال التوريدات العموميه فى مجال النشاط وجميع العمال 

الهندسيه  بجهة محافظة السكندرية تقاطع شارع ملك حفنى مع شارع محطه المندره شقه بالدور الول علوى-

المندره القبليه-قسم المنتزه

10 - ليوجد   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    15918 ورقم قيد   49061   فرعى  عن عموم اعمال 

المقاولت للشركه وللغير واعمال التوريدات العموميه فى مجال النشاط وجميع العمال الهندسيه  بجهة محافظة 

السكندرية تقاطع شارع ملك حفنى مع شارع محطه المندره شقه بالدور الول علوى-المندره القبليه-قسم المنتزه

11 - عبد ا مصطفى وشريكه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    16175 ورقم قيد   69816   فرعى  

عن تحضير الوجبات الجاهزه وبيعها واداره وتأسيس الكافيهات وتجاره المواد الغذائيه وتوزيعها  بجهة محافظة 

السكندرية العقار رقم 1 العجمى ابو يوسفه بحرى الكيلو 19.5 طريق السكندريه مطروح ناصيه ريدنبيكس-قسم 

الدخيله

12 - مطعم الشام ميكس )elsham mix (   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    16175 ورقم قيد   

69816   فرعى  عن تحضير الوجبات الجاهزه وبيعها واداره وتأسيس الكافيهات وتجاره المواد الغذائيه 

وتوزيعها  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 1 العجمى ابو يوسفه بحرى الكيلو 19.5 طريق السكندريه 

مطروح ناصيه ريدنبيكس-قسم الدخيله
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 محو - شطب

1 - حشمت حمدان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   258 قيد فى 20-09-2010 برقم ايداع  268 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

2 - سعد محسن بدوى محسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20556 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع  3240 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

3 - محمد سلمه على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21747 قيد فى 26-08-2015 برقم ايداع  4937 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

4 - احمد محمد سمير مهران عبدا )المهران للمقاولت والتوريدات(  تاجر فرد سبق قيده برقم   25834 قيد فى 

12-04-2016 برقم ايداع  2933 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

5 - اميرة جابر عبدالرحيم نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   26182 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع  3448 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

6 - فؤاد عبدا غازى نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   27654 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع  5509 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

7 - محمد خليل يس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   33670 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع  55247 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

8 - خميس السيد محمد الطنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34432 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  6840 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لوفاه التاجر

9 - احمد على ابراهيم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44831 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع  11904 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

10 - احمد عبدالرحيم عبدا على  تاجر فرد سبق قيده برقم   58516 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

9776 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

11 - مؤمن فتحى عيسى الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24691 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع  1259 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

12 - يمنى محى محمود بهجت محمدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29426 قيد فى 14-11-2016 برقم 

ايداع  8218 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

13 - عزيز صليب عجيب حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40339 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع  

4424 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

14 - جيهان احمد حسن كوزو  تاجر فرد سبق قيده برقم   51374 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  8319 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

15 - احمد محمد شبل حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   57061 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  

6568 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

16 - حسن جابر حسن صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   68478 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع  11146 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

17 - احمد عباس شريف طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   4552 قيد فى 18-06-2012 برقم ايداع  1751 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

18 - شوقى نصر الدين شوقى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21376 قيد فى 30-07-2015 برقم ايداع  

4403 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

19 - سامح لويز عزيز جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21848 قيد فى 01-09-2015 برقم ايداع  5082 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

20 - شيماء اسماعيل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29541 قيد فى 21-11-2016 برقم ايداع  8412 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

21 - عبد الرحمن كريم سنوسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39257 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع  

2797 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره نهائيا
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22 - محمود محمد محمود احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   41525 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع  

6334 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

23 - خالد سعد عبدالحكيم عطيه - معرض سيارات الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   47939 قيد فى 

18-02-2019 برقم ايداع  1927 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره

24 - احمد محمود عبدالمقصود السعدنى ) احمد السعدنى للستيراد و التصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

51626 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع  8849 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

25 - مجدى جابر محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   54963 قيد فى 23-02-2020 برقم ايداع  2025 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

26 - فيروز نادر محمد علي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   63466 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

10206 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

27 - محمد جمال عبدالعزيز عبدالرازق على ابوشوشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   68434 قيد فى 

18-09-2022 برقم ايداع  11041 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

28 - حماده فراج فراج مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم   69011 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  

12690 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

29 - عارف صبرى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   22458 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  

5908 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

30 - عماد عبدا محمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   60026 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع  2261 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

31 - خالد عبدالناصر محمد عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم   65525 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

2185 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

32 - صفوت فاروق صالح عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   4491 قيد فى 10-06-2012 برقم ايداع  1681 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

33 - محمود زكريا احمد على مصطفى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10282 قيد فى 09-09-2013 برقم 

ايداع  4008 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

34 - اسماء عبد الحافظ عبد اللطيف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   19106 قيد فى 03-03-2015 برقم 

ايداع  1164 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

35 - محمد فكرى كيلنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   23878 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع  

124 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

36 - حسين عبداللطيف على عارف )الورشه الفنيه لخراطه المعادن(  تاجر فرد سبق قيده برقم   24252 قيد فى 

28-01-2016 برقم ايداع  643 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك 

التجاره

37 - مكتب محمد مفيد للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   24518 قيد فى 09-02-2016 برقم 

ايداع  1012 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

38 - على احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   28081 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع  6088 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

39 - محمد ايهاب محمد حماد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   39177 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

2664 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

40 - هدى فتحى فتح ا مرسى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   52951 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  

11422 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

41 - رجب عطيه اسماعيل جلهوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   59272 قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع  396 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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42 - سيد مرتضى عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68511 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع  11219 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

43 - محمد رمضان على السبع- السبع للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   20966 قيد فى 

23-06-2015 برقم ايداع  3822 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

44 - هند صلح محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   58331 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  9367 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

45 - كريم عمادالدين محمد ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   67763 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  

9054 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

46 - ابراهيم عبد المطلب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   179 قيد فى 30-08-2010 برقم ايداع  188 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

47 - مصطفى على عبدالرحمن ابوسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31770 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع  

2376 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

48 - احمد صبحى محمد محمد الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31807 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  

2430 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

49 - بسيونى جمال بسيونى عماره )مكتب رحلت بسيونى جمال بسيونى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   51144 

قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  7884 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر 

محو بسبب ترك التجاره

50 - مديحه محمد على احمد نور  تاجر فرد سبق قيده برقم   63338 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

9858 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

51 - دعاء على احمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64296 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  12193 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

52 - شعبان صلح ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   65806 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

3033 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

53 - مصطفى محمد ربيع كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   12921 قيد فى 26-02-2014 برقم ايداع  1172 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

54 - شريف محمد عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   34428 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  6832 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

55 - يوسف عبدالمرضى يوسف يوسف غانم - الغانم للعمال والتركيبات المعدنيه والميكانيكيه والتوريدات  

تاجر فرد سبق قيده برقم   35893 قيد فى 25-10-2017 برقم ايداع  9286 وفى تاريخ  12-12-2022   تم 

محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

56 - مينا ونيس ضيف سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39572 قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع  3296 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

57 - احمد محمد السيد سعد بدار  تاجر فرد سبق قيده برقم   43958 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع  

10403 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

58 - علء على ابراهيم يونس ) يونس لقطع غيار السيارات (  تاجر فرد سبق قيده برقم   59025 قيد فى 

29-12-2020 برقم ايداع  10882 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

59 - سحر على صبحى على حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   4971 قيد فى 05-08-2012 برقم ايداع  

2242 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

60 - تم تعديل السم التجارى  الهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11090 قيد فى 11-11-2013 برقم ايداع  

5077 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

61 - مينا ابراهيم عوض ابراهيم بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   20803 قيد فى 14-06-2015 برقم ايداع  

3589 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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62 - ابراهيم احمد ابراهيم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   34301 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع  

6563 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

63 - خيرى عبدالسميع محمد عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   36283 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع  

9930 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

64 - سميحه سعداوى جمعه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40072 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع  

4013 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

65 - عادل عبد ربه السيد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   42621 قيد فى 11-07-2018 برقم ايداع  

8057 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

66 - هانى حسنى عبد ا عشم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   47111 قيد فى 13-01-2019 برقم ايداع  377 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

67 - فايد رشاد محمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   48010 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  2050 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

68 - محمد يحيى سالم على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   54110 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  275 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

69 - معراجى فاضل السيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55041 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع  2202 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

70 - مى محمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59337 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  557 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

71 - رحاب توفيق محمد عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   60547 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع  

3553 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

72 - احمد محمود عبده عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62268 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

7425 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

73 - الهام خلف ابوسريع خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   62485 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  7932 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

74 - جلل محمد عبدالحميد ابراهيم البيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   63552 قيد فى 25-10-2021 برقم 

ايداع  10406 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

75 - احمد صالح محمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   4472 قيد فى 06-06-2012 برقم ايداع  1654 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

76 - محمد محمد عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5982 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع  

3405 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

77 - فايزه فوزي عبد الغني حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   6225 قيد فى 11-11-2012 برقم ايداع  

3701 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

78 - وائل مصطفى عبد الحميد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   9121 قيد فى 27-05-2013 برقم 

ايداع  2526 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

79 - مجدى محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29954 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع  

9021 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

80 - هشام محمد يونس جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   37791 قيد فى 11-01-2018 برقم ايداع  426 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

81 - محمد انور عبدالرازق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   38258 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  1165 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

82 - حبشى مصطفى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   45498 قيد فى 07-11-2018 برقم ايداع  

12974 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجارة

83 - اضافه السم التجارى الرامى لبيع وتركيب وصيانه الدش  تاجر فرد سبق قيده برقم   46359 قيد فى 

06-12-2018 برقم ايداع  14424 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجارة
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84 - نيفين محمود محمد محمد صيصه ) صيصه للستيراد والتصدير (  تاجر فرد سبق قيده برقم   68384 قيد 

فى 14-09-2022 برقم ايداع  10917 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

85 - احمد ابراهيم عبدالراضى سالم )عبدالراضى للمقاولت العموميه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   69087 قيد 

فى 26-10-2022 برقم ايداع  12857 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

لترك التجاره

86 - محمد سعد ابراهيم سعد شرف - مؤسسه محمد سعد لعموم الستيراد و التصدير و توريد اجهزه طبيه  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   7644 قيد فى 21-02-2013 برقم ايداع  812 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - 

شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

87 - نجلء احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11045 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع  5021 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

88 - محمد رجب محمود حافظ ابوالنبايل  تاجر فرد سبق قيده برقم   37964 قيد فى 17-01-2018 برقم ايداع  

680 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

89 - محمد احمد قناوى حسن حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   42479 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع  

7814 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

90 - حازم احمد محمد الغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   50496 قيد فى 24-06-2019 برقم ايداع  6592 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

91 - صالح فكرى صالح نصر سليم ) الصالح ماركت (  تاجر فرد سبق قيده برقم   50606 قيد فى 

02-07-2019 برقم ايداع  6808 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب 

ترك التجاره

92 - مفيده عبدالوهاب احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   53941 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع  

13305 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

93 - محمد احمد عبدالحفيظ عبدالقوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   61351 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

5351 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

94 - امال عطيه عيسى البصال  تاجر فرد سبق قيده برقم   64940 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  524 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

95 - عبدالرحمن خميس فرج مطرى )مطرى للمقاولت العامه و التوريدات العموميه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

65792 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  2997 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو بسبب ترك التجاره

96 - محمد حسن حنفى عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   324 قيد فى 29-09-2010 برقم ايداع  340 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

97 - رامى شعبان احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6320 قيد فى 19-11-2012 برقم ايداع  3812 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

98 - كرم جابر محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6646 قيد فى 09-12-2012 برقم ايداع  4183 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

99 - احسان احمد محمود السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   22712 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  

4299 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

100 - احسان احمد محمود السيد محمود)الحسان(  تاجر فرد سبق قيده برقم   22712 قيد فى 2015-11-03 

برقم ايداع  6266 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

101 - احمد حسنى سليم احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   24128 قيد فى 20-01-2016 برقم ايداع  

468 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

102 - اميمه عطيه عبدالمجيد محمد )سواريه اميمه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   28015 قيد فى 2016-08-04 

برقم ايداع  5984 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

103 - صابر عبدالستار محمود تعلب - التعلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   37644 قيد فى 04-01-2018 برقم 

ايداع  179 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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104 - يوسف عثمان يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم   41409 قيد فى 22-05-2018 برقم ايداع  

6136 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

105 - عز العرب ضاحى فراج احمد )عز العرب للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   43000 قيد فى 

31-07-2018 برقم ايداع  8689 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك 

التجاره

106 - محمد سعيد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   49453 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع  

4727 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

107 - بيشوى سمير بنيامين عايق  تاجر فرد سبق قيده برقم   53256 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع  

12012 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

108 - عمر حسن عبدا حسن مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   56211 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

4763 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

109 - محسن احمد على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   56974 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع  

6367 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

110 - الحان احمد رمضان احمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   57633 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع  

7856 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

111 - نورا محمود على عبدالعزيز الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم   58161 قيد فى 10-11-2020 برقم 

ايداع  8989 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

112 - مؤمن جمال محمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   62776 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

8555 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

113 - عماد الدين هارون السعيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1189 قيد فى 10-03-2011 برقم ايداع  

336 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لوفاه التاجر

114 - جمال محمود فكرى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   5861 قيد فى 14-10-2012 برقم ايداع  3265 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

115 - امل حلمى مطاوع محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15087 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع  

3721 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

116 - هناء محمد ابو النضر مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17279 قيد فى 09-11-2014 برقم ايداع  

7329 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

117 - رمضان محمد سعد ابوريه  تاجر فرد سبق قيده برقم   21105 قيد فى 05-07-2015 برقم ايداع  

4022 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

118 - اشرف حسين عبدالعزيز حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   32781 قيد فى 14-05-2017 برقم ايداع  

4033 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

119 - محمد عبدالعزيز محمود ابوالوفا  تاجر فرد سبق قيده برقم   40901 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع  

5341 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

120 - اعتماد قبارى السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   43422 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  9424 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

121 - كريم يسرى فتحى مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   44107 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

10638 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

122 - دراز لتصنيع اللبان -عماد محمد عبد الغفار دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم   45677 قيد فى 

13-11-2018 برقم ايداع  13288 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

لترك التجاره

123 - اسلم اسماعيل عبدالجواد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   49675 قيد فى 06-05-2019 برقم 

ايداع  5081 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

124 - تامر عادل مرعى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   54091 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع  245 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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125 - امانى رضوان محمد رضوان فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   56173 قيد فى 09-07-2020 برقم 

ايداع  4676 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

126 - امل ابراهيم شعبان قويه  تاجر فرد سبق قيده برقم   59947 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  2068 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

127 - ابراهيم احمد عبداللطيف على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   64581 قيد فى 21-12-2021 برقم 

ايداع  12819 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

128 - احمد خليل السيد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64755 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  9 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

129 - امنيه السمان محمود مقبول  تاجر فرد سبق قيده برقم   64924 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  470 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

130 - محمد محمد سعد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21035 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع  3198 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

131 - محمد عبد الحافظ عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21333 قيد فى 28-07-2015 برقم 

ايداع  4351 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

132 - هند ابوالسعود احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   27932 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع  5856 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

133 - مروه احمد محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40457 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع  

4632 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

134 - ابراهيم حمدى ابراهيم مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم   40627 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  

4900 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

135 - مصطفى محمد حسن محمد كساب )كساب kassab(  تاجر فرد سبق قيده برقم   45914 قيد فى 

22-11-2018 برقم ايداع  13695 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجاره

136 - ابتسام محمد غزالى على ) غزالى ستور GHazaly Store (  تاجر فرد سبق قيده برقم   56789 قيد 

فى 18-08-2020 برقم ايداع  5993 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو 

بسبب ترك التجاره

137 - اميره محمد حسن فرج سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   57653 قيد فى 13-10-2020 برقم ايداع  

7910 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

138 - اسماء فتحى احمد عبدالعال الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   57929 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

8495 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

139 - ندى وليد عبدالعزيز ابراهيم عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   60490 قيد فى 04-04-2021 برقم 

ايداع  3435 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

140 - ايهاب رجب حسين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   61531 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  

5725 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

141 - محمد احمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67567 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  8537 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

142 - تم تعديل السم التجارى  مركز صيانه سيارات محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   6518 قيد 

فى 29-11-2012 برقم ايداع  4036 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

143 - فؤاد فؤاد احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   10537 قيد فى 25-09-2013 برقم ايداع  4317 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

144 - ايات محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13561 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع  

1929 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

145 - هبه احمد فؤاد محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25115 قيد فى 08-03-2016 برقم 

ايداع  1861 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره
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146 - دعاء حامد صالح شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   40591 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  4852 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

147 - نجاه احمد ابو الوفا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   43554 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  9883 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الرئيسى الخر

148 - مى مجدى عبدالمنعم قناوى عطيه - مى للستثمار العقارى وادارة المشروعات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

61680 قيد فى 23-06-2021 برقم ايداع  5990 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

149 - نصره يحى هليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64377 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  12368 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

150 - وليد احمد علي محمد مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12057 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع  

151 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

151 - محمد سيد نصار عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   12965 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  

1229 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

152 - ياره احمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   51644 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع  8892 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

153 - رضا عبدالمنعم السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   56198 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

4718 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

154 - نادر السيد عيسى محمد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   65356 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

1737 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

155 - محمد شعبان على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   36852 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع  10912 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

156 - ياسر ابوالحمد حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   38173 قيد فى 28-01-2018 برقم ايداع  

1030 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

157 - ناجى السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   39806 قيد فى 26-03-2018 برقم ايداع  3641 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

158 - محمد اشرف محمد السيد صدقه  تاجر فرد سبق قيده برقم   40511 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع  

4727 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

159 - مصطفى عطيه عبد اللطيف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   46256 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع  

14265 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

160 - ابراهيم رمضان عوض عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56128 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع  

4565 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

161 - ياسمين احمد محمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   60277 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع  

2908 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

162 - فوزيه حسين محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   60927 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  4410 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

163 - خميس عبدا محارب عبدالسلم )خميس للمقاولت(  تاجر فرد سبق قيده برقم   63732 قيد فى 

02-11-2021 برقم ايداع  10797 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لترك التجاره

164 - غباش حسين عبدا الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم   5586 قيد فى 26-09-2012 برقم ايداع  

2953 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

165 - محمد السيد دسوقى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12981 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  

1252 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

166 - حسام محمد عبد الهادى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   16601 قيد فى 24-09-2014 برقم ايداع  

6457 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره
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167 - كريم احسان محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   30824 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع  901 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

168 - نادر حربى فتيان توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   35544 قيد فى 12-10-2017 برقم ايداع  8741 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

169 - خالد مصطفى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   40537 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع  

4775 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

170 - مصطفى درويش عبدربه حمريط  تاجر فرد سبق قيده برقم   44396 قيد فى 30-09-2018 برقم ايداع  

11105 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

171 - احمد حسنى خميس محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   55759 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع  

3750 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

172 - امنه السيد فرج ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   62489 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  7937 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

173 - نجلء ابوالفتوح عبده شحاته المكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   62644 قيد فى 26-08-2021 برقم 

ايداع  8266 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

174 - جيرمين جورج سمعان سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   63543 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

10391 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

175 - رزق عبد الغنى احمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5343 قيد فى 12-09-2012 برقم ايداع  

2671 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

176 - نسيم رشاد اسحق فيلبس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7633 قيد فى 20-02-2013 برقم ايداع  801 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

177 - احمد صالح سعد محمد الجزار) الجزار لمستحضرات التجميل (  تاجر فرد سبق قيده برقم   28008 قيد 

فى 03-08-2016 برقم ايداع  5973 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر لترك 

التجاره

178 - اسمهان محمود محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   37944 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  

636 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

179 - عبدا حسن صالح خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   38242 قيد فى 30-01-2018 برقم ايداع  

1141 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

180 - اسامه محمد بسيونى عبدالحميد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   43819 قيد فى 06-09-2018 برقم 

ايداع  10172 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر لترك التجاره

181 - محمود احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   57122 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  6743 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

182 - ولء صبرى فتح ا المراكبى - مكتب رحلت ولء صبرى فتح ا المراكبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

58877 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع  10592 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمرمحو لترك التجاره نهائيا

183 - رزه خلف حسانين موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   59717 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع  1464 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره نهائيا

184 - محمد فاضل حمد الراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64653 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع  

12985 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

185 - محمد رضا عبد الله جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   68734 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

11894 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

186 - محروس خيرى فرح شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   2500 قيد فى 09-10-2011 برقم ايداع  

1841 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

187 - عماد الدين احمد سليمان حواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   9337 قيد فى 09-06-2013 برقم ايداع  

2791 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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188 - ريهام فاروق حسن السيد بندق  تاجر فرد سبق قيده برقم   13516 قيد فى 30-03-2014 برقم ايداع  

1876 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

189 - تعدل السم التجارى الى-منشأه سحر سالم للتوريدات والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   

23460 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع  7299 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

بامر محو لترك التجاره

190 - سعد زغلول احمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29144 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع  7772 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

191 - محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   30725 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع  753 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

192 - عمرو عبد الرحمن عباس عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   37691 قيد فى 08-01-2018 برقم 

ايداع  264 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

193 - اميره خميس على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38698 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  1920 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

194 - احمد عادل احمد           فؤاد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   39822 قيد فى 26-03-2018 برقم 

ايداع  3662 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

195 - رجب السيد محمد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   40940 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع  

5409 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

196 - محمد حسين على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   43013 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع  8713 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

197 - حسن البنا احمد محمد ابراهيم )البنالتيه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   49413 قيد فى 2019-04-21 

برقم ايداع  4638 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

198 - ماجد عاطف ارتين طانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   52263 قيد فى 08-10-2019 برقم ايداع  

10076 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

199 - منعم زايد ثابت شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   63970 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  11410 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

200 - رضا شعبان محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   64460 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  12551 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

201 - احمد الحسينى عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66734 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع  6097 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

202 - حمدى جمعه عبد الجليل عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67832 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع  9266 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره

203 - على محمد عبدالمجيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26525 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  

3944 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لترك التجاره

204 - سحر سليمان حزقيال سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   31166 قيد فى 20-02-2017 برقم ايداع  

1444 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره

205 - اسماء محمد نجيب فوزى القزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   41340 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  

6027 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

206 - محمد خالد جابر التونى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   68946 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع  

12484 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو بسبب ترك التجاره
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رأس المال

1 - محمد سمير عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   36973 قيد فى 07-12-2017 برقم ايداع   

11104 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - محمود السيد حسن محمد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم   48416 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع   

2739 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - ليلى فوزى غمرى موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   56506 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع   5410 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - تم تعديل السم التجارى الى / احمد عصران شعبان محمد عبدالرحيم )عصران للدوات المنزليه ( تاجر فرد 

سبق قيده برقم   65076 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع   888 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - محمود عدنان محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17411 قيد فى 16-11-2014 برقم ايداع   7498 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

6 - تم تعديل السم التجارى الى / احمد سمير احمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   19537 قيد فى 

29-03-2015 برقم ايداع   1774 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

7 - سماح الضبع سعيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   20928 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع   3771 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - نادر نبيل صادق حناا تاجر فرد سبق قيده برقم   34898 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع   7688 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

9 - تعديل السم التجارى الى  يوسف هومز Youssef Homes تاجر فرد سبق قيده برقم   5400 قيد فى 

16-09-2012 برقم ايداع   2738 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

10 - ميلد يوسف ملك داود تاجر فرد سبق قيده برقم   34346 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع   6644 فى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - يوسف على محمد غازى البنا تاجر فرد سبق قيده برقم   41970 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع   

6973 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - ام ابراهيم على فرج الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم   48247 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع   

2450 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - اشرف حسن محمد حسن ابوحبسه تاجر فرد سبق قيده برقم   48697 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   

3320 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

14 - محمد عبد المنعم على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   69449 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع   

13830 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم   33037 قيد فى 2017-05-25 

برقم ايداع   4445 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

16 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   34766 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع   

7469 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000.000

17 - عماد سعد سليمان سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   12040 قيد فى 06-01-2014 برقم ايداع   128 فى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - تم تعديل السم التجارى الى / التحفة لعموم الستيراد والتجاره والتوزيع- صلح فهمى التحفه تاجر فرد 

سبق قيده برقم   28288 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع   6413 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - كمال محمد محمد محمد الزيات تاجر فرد سبق قيده برقم   49384 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع   

4573 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  65,000.000
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20 - مصطفى فاروق ابوخليل محمود مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   65732 قيد فى 07-03-2022 برقم 

ايداع   2836 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

21 - ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم   3538 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع   556 فى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - شاهين المحمدى حسن عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   21076 قيد فى 02-07-2015 برقم ايداع   

3985 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

23 - خلف حمامه المغربى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   61604 قيد فى 20-06-2021 برقم ايداع   5872 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

24 - جمعه شحاته عرفه محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   67908 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   9513 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

25 - مصطفي يوسف محمد محمد احمد سليم )المصطفي لمعدات السلمه البحريه( تاجر فرد سبق قيده برقم   

10481 قيد فى 22-09-2013 برقم ايداع   4251 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  250,000.000

26 - اعتماد ابراهيم بهنسى واصل تاجر فرد سبق قيده برقم   17379 قيد فى 13-11-2014 برقم ايداع   

7462 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

27 - اكرم صلح رجب محمد هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   29948 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع   

9013 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

28 - هانى محمد عبدالرازق حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   58034 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع   

8739 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - سيف الدين السيد عبدالرحيم ابوعوف تاجر فرد سبق قيده برقم   59584 قيد فى 03-02-2021 برقم 

ايداع   1124 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - محمد خلف عبدالرحيم غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   63498 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   

10294 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - سمير عبدا لبيب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   67393 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   8074 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

32 - وجدى بلمون العبد تكلى تاجر فرد سبق قيده برقم   69609 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع   14284 

فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

33 - صلح محمد حسين عبدالعال )مؤسسه محمد حسين للتوريدات و توزيع الفحم( تاجر فرد سبق قيده برقم   

69764 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع   14752 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

34 - محمد هاشم عبدالنعيم هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   23750 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع   7727 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

35 - تامر محيى الدين السيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   25677 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع   

2691 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

36 - مجدى عبدالنبى السيد على اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم   46444 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع   

14571 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - ايهاب مختار سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   48044 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع   

2108 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين )ابراهيم ابوالحسن للستيراد و تجاره الخشاب( تاجر فرد سبق قيده برقم   

50713 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع   7020 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  1,000,000.000

39 - على محمد فتوح يوسف ابوالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   63442 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع   

10159 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

40 - مؤمن مصطفى عاشور محمد صبابه تاجر فرد سبق قيده برقم   68832 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع   

12173 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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41 - هبة ا نوبى قناوى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   69013 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع   

12692 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

42 - داليا عفيفى حسن عفيفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   69308 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع   

13501 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - وليد احمد محمد مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم   69335 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع   13557 فى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

44 - حسن محمد حسن عبدالغفار حموده تاجر فرد سبق قيده برقم   58293 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع   

10112 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - احمد حمزه سيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   66494 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   5388 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - فتحى السيد حسن محمد وفاء تاجر فرد سبق قيده برقم   69636 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع   

14387 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - احمد حريز يوسف حريز تاجر فرد سبق قيده برقم   10687 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع   4597 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

48 - مصطفى اسماعيل محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   47051 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع   

250 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

49 - اسماء شوقى زكى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   48787 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع   

3499 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

50 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم ابواسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   63733 قيد فى 02-11-2021 برقم 

ايداع   10799 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - محمد معتز محمد على عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   69882 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع   

15106 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

52 - بشرى ناجى بشرى مهران ابو كلم تاجر فرد سبق قيده برقم   9426 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع   

2996 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - الصوابى للتجارة و التوكيلت - محمد يسرى محمد حسن الصوابى تاجر فرد سبق قيده برقم   12268 قيد 

فى 23-01-2014 برقم ايداع   399 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000

54 - محمد عبد الرازق محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   12927 قيد فى 27-02-2014 برقم ايداع   

1181 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - تم اضافه السم التجارى  مؤسسه الصيرفى لتجاره الزيوت و الشحوم تاجر فرد سبق قيده برقم   14682 

قيد فى 02-06-2014 برقم ايداع   3229 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

56 - رامى فتحى عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   31395 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع   

1810 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000.000

57 - محمد حسن على سليمان على تاجر فرد سبق قيده برقم   36988 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع   

11138 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - صدقى عبدالنبى عبدالكريم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   42629 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع   

8068 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

59 - اشرف السيد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   47766 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع   

1596 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

60 - خليل محمد خليل ابراهيم -خليل لصلح و بيع الكاوتش تاجر فرد سبق قيده برقم   56418 قيد فى 

22-07-2020 برقم ايداع   5234 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

61 - عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم   64286 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع   12162 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  13,000.000
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62 - ناصر فاروق السيد محمد قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   67804 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   

9175 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

63 - مؤمن مجدى ابراهيم ابراهيم القرش تاجر فرد سبق قيده برقم   68242 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع   

10450 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

64 - هانى عمران محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   10067 قيد فى 22-08-2013 برقم ايداع   

3757 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

65 - هشام عبد العزيز مرسى شعوط تاجر فرد سبق قيده برقم   10172 قيد فى 01-09-2013 برقم ايداع   

3880 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

66 - محمد السيد عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   44725 قيد فى 15-10-2018 برقم ايداع   11637 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

67 - نجيه شعبان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   47386 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع   893 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - آيه على رمضان على تاجر فرد سبق قيده برقم   47843 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع   1754 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

69 - تامر ادوار يوسف حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   55047 قيد فى 26-02-2020 برقم ايداع   2217 فى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - امنيه جمال شعبان محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   58514 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع   

9774 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - احمد محمد على حسين ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   64705 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع   

13089 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

72 - رأفت مكى شحاته مكى تاجر فرد سبق قيده برقم   69362 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع   13636 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

73 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   680 قيد فى 23-11-2010 برقم ايداع   725 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,100,000.000

74 - بلل احمد محمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم   24565 قيد فى 24-11-2020 برقم ايداع   9569 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

75 - محمود مختارعبدا زارع تاجر فرد سبق قيده برقم   45243 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع   

12568 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - طارق محمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   55411 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع   

2954 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - تم تعديل السم التجارى الى / احمد سمير احمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   19537 قيد فى 

29-03-2015 برقم ايداع   1774 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

3,000,000.000

78 - تم اضافه اسم تجارى / رامى موتورز لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   38048 قيد فى 

22-01-2018 برقم ايداع   824 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

12,000.000

79 - محمد ابراهيم عبدالمجيد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم   41084 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع   

5670 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  11,000.000

80 - محمد حمدى مصطفى حسن متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   56062 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   

4444 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

81 - محمد عصام عبد المنعم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   36910 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع   

11003 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - محمد مهران محمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   48643 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع   3219 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000
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83 - ميلد عبدربه حبيب عبدالشهيد تاجر فرد سبق قيده برقم   57617 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع   

7828 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

84 - عماد جرجس عيسي شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   62747 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   8498 

فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - محمد احمد محمود محمد العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم   66057 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   

3739 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  32,000.000

86 - احمد السيد محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   50704 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع   

7004 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

87 - السيد صالح صالح بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   52762 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع   11077 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

88 - دينا جمال ابراهيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم   61521 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع   5704 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

89 - منى سعد ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   89 قيد فى 05-08-2010 برقم ايداع   92 فى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - كيرلس عيد ميخائيل سور تاجر فرد سبق قيده برقم   9353 قيد فى 10-06-2013 برقم ايداع   2809 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

91 - مصطفى حسين عبدالسيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   38328 قيد فى 01-02-2018 برقم ايداع   

1285 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

92 - سامح احمد محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   40651 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع   

4941 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  112,000.000

93 - عماد خليل ابراهيم بديع تاجر فرد سبق قيده برقم   46625 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع   14884 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

94 - محمود محمد محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   51189 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع   7969 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

95 - عبدالرحمن عبدالمنعم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   57596 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع   

7782 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

96 - محمود السمان احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   60769 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع   4087 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - كامل حفنى على حسن المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم   17935 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع   

8151 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - سيد عبدالعزيز بدوى حسان ) صيدليه سيد بدوى ( تاجر فرد سبق قيده برقم   65615 قيد فى 

28-02-2022 برقم ايداع   2480 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

99 - محمد سليم يوسف سالم السبع تاجر فرد سبق قيده برقم   3815 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع   870 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

100 - محمد مصطفى رجب على تاجر فرد سبق قيده برقم   4531 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع   1727 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

101 - مصطفى محمد مختار شعبان شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   15752 قيد فى 10-08-2014 برقم 

ايداع   5416 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

102 - طارق محمود رياض حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   45033 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع   

12236 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

103 - ميرفت غريب محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم   45251 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع   

12579 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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104 - الباشا محمد عبدالرحيم عبدالعال )الباشا للتوريدات العموميه و توريدات المواد الغذائيه( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   68500 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع   11191 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

105 - مروة سعد محسن بدوى محسن تاجر فرد سبق قيده برقم   69970 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع   

15398 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - محمود حسن راغب عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    17980 قيد فى 16-12-2014 برقم ايداع    

8206 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / شارع 

القسم برج الخليل امام مستشفى العامريه

2 - محمد رمضان عبدالعاطى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    58634 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع    

10054 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 

ناصيه ش مسجد المفتى مع احمد ابوسليمان -

3 - عبدالرحمن مبروك الصافى خليفه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    64190 قيد فى 30-11-2021 برقم 

ايداع    11953 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

بالعنوان / 6 شارع 20 ابوسليمان - قسم

4 - رمزى محمد رمزى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    449 قيد فى 18-10-2010 برقم ايداع    479 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ مرغم خلف سجاد 

مكه بجوار مصرف غرب النوباريه - قسم

5 - مينا عبد المسيح عزيز جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    11983 قيد فى 05-01-2014 برقم ايداع    

64 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 33 شقه ارضى - مساكن الحديد 

و الصلب - قسم

6 - سماح الضبع سعيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    20928 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع    3771 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ شارع مدرسه 

القدس - بجوار مدرسه الهدى - العماروه الصغرى - قسم

7 - سامح حسن كامل عمر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    58493 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

9714 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية البيطاش ش نقطه الساحل امام 

نقطه الساحل - قسم

8 - ميلد يوسف ملك داود تاجر فرد سبق قيده برقم    34346 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    6644 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 156 ش 

مصطفى كامل باكوس - قسم

9 - احمد محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    34818 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع    7559 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / الورشه رقم 

14 مجمع الصناعات الصغيره جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه بلوك 12 مدينه برج العرب الجديده -

10 - محمد خميس عبدالمنعم محمد الحداد تاجر فرد سبق قيده برقم    39595 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع    

3330 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 

عمارات المعتز بال ش مصطفى كامل ممر مستشفى دار العلج قبل كارفور السيوف -

11 - مجدى عبدالنبى السيد على اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم    46444 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

14571 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 30 

ش اليمن - قسم

12 - مى محمد عبد المنعم موسى علم تاجر فرد سبق قيده برقم    53628 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

12714 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم )201( طريق 

الجيش - رشدى - شقه )13 , 14 ( - قسم

13 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم    33037 قيد فى 

25-05-2017 برقم ايداع    4445 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح فرع نشاطه/ مخبز بلدى نصف الى مطور و رأس ماله/ )10000( عشره الف جنيه فقط ل غير و 

عنوانه/ خورشيد البحريه شارع خلف المسجد الكبير - خورشيد البحريه - قسم
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14 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34766 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

7469 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل 14 نموذج الدور 

الرضى عماره 4 بمشروع المنتزه جرين فيو الكائن بشارع 567 شارع الملك بالطبيعه بناحيه المندره-قسم 

المنتزه

15 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    34766 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

7469 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المحل الرئيسى 

الى/شارع الجمعيه مدينه جرين فيو عماره 3 محلت ) 1 , 2 , 3 (-قسم المنتزه

16 - محمد رجب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    13253 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع    

1568 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 13 

شارع 8 - ارض سليم اسكندر - باكوس - قسم

17 - صيدليه د اسلم حسونه - اسلم احمد السيد حسونه تاجر فرد سبق قيده برقم    15149 قيد فى 

29-06-2014 برقم ايداع    3791 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان/بشاير الخير 5 محل رقم 34 بلوك 102 ارضى-قسم مينا البصل

18 - عبدالرحمن مصطفى السيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    40819 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع    

5209 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 4 ش السلطان حسين 

العطارين الدور الول علوى غرفه رقم 3 - قسم

19 - صفيه عبدالفتاح محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    46696 قيد فى 18-01-2018 برقم ايداع    

15001 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

العقار رقم 8 عزبه العبيد مقابل ش مسجد الصابرين - خورشيد البحريه -

20 - جابر عبدالرازق جابر عبدالرازق سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    50975 قيد فى 25-07-2019 برقم 

ايداع    7568 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان 

/ 20 ش عمر بن العاص ) 1008 من ش جمال عبدالناصر سابقا ( - سيدى بشر بحرى -

21 - نادر منسى مسعود جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    64881 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع    348 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحده 17 مبنى 5 مشروع ذا ايل مدخل 

زايد 3 -الشيخ زايد

22 - مصطفى فاروق ابوخليل محمود مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    65732 قيد فى 07-03-2022 برقم 

ايداع    2836 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان 

الى/17 شارع 23 من شارع 45 العصافره قبلى-قسم المنتزه

23 - ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم    3538 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع    556 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع بالعنوان / 18 شارع 

9 - ارض المفتى الجديده - شقه

24 - ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم    3538 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع    556 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 1 شارع 

صلح الدين مع جميله بوحريد - السيوف - باكيه 11 بالدور الثانى - الرمل

25 - ياسر عميره محمد عمرو تاجر فرد سبق قيده برقم    3538 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع    7657 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

26 - خالد عاصم عبدالسلم ابوزيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    22301 قيد فى 01-10-2015 برقم ايداع    

5689 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح عنوان الفرع الى / 

وحدات 22 و 23 بعنبر رقم 2 بمجمع الصناعات البلستيكيه -

27 - خالد عاصم عبدالسلم ابوزيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    22301 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع    

11258 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى / 

وحدات 22 و 23 بعنبر رقم 2 بمجمع الصناعات البلستيكيه -

28 - ميرى عزيز رزق مقار تاجر فرد سبق قيده برقم    45563 قيد فى 08-11-2018 برقم ايداع    13079 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع بعنوان /مول العجمى 

ستار - الدور الول - محل رقم ) s 61 ( - قسم الدخيله
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29 - ميرى عزيز رزق مقار تاجر فرد سبق قيده برقم    45563 قيد فى 01-09-2022 برقم ايداع    10306 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

30 - احمد محمد يس سليمان الحبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    49600 قيد فى 02-05-2019 برقم ايداع    

4957 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / مصنع 

دور ارضى - داخل جمعيه منشيه العلماء - البوابه 8 -

31 - بشرى ابراهيم بشرى فرهود تاجر فرد سبق قيده برقم    57389 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    

7329 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم تعديل راس المال الفرع الى / 

50000 )خمسون الف جنيها (

32 - خالد رضا سعيد ابوبكر رميح تاجر فرد سبق قيده برقم    58812 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    

10449 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 3 

ش سوق رشدى - قسم

33 - محمد احمد محمد الرفاعى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    63868 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع    

11146 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى /ش 5 

من ش الحنفيه برج الوفاء امام كافيتريا ستارز - الدور الول علوى - البيطاش

34 - حسنى حسن احمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    67690 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

8853 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع

35 - حسنى حسن احمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    67690 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

11338 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الفرع

36 - جورج فتيحه خير جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    9535 قيد فى 20-06-2013 برقم ايداع    3123 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 65 ش امين 

خيرت الغندور - سيدى بشر بحرى -

37 - اكرم صلح رجب محمد هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    29948 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع    

9013 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / كينج 

مريوط ابومطريه - قريه السلم بجوار الشركه - قسم

38 - فطوم رسمى محمود شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    3535 قيد فى 01-03-2012 برقم ايداع    553 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان الفرع الى/بندر كفر الدوار 

شارع حسين الميزانه بملك/عبد الغنى ةعبد الحميد عمرو-كفر الدوار-محافظه البحيره

39 - ايهاب مختار سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    48044 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    

2108 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / طريق 

مصر اسكندريه الزراعى خلف مستشفى الكلى بجوار مدرسه تيمور ابيس - القريه الثانيه - نشاطه تحضير 

وصناعه العصائر الطبيعيه واليس كريم والمواد الغذائيه-راس ماله ) 50000( خمسون الف جنيها - بدايه 

النشاط / 27 / 9 / 2022

40 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين )ابراهيم ابوالحسن للستيراد و تجاره الخشاب( تاجر فرد سبق قيده برقم    

50713 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    7020 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح تم افتتاح فرع نشاطه/ تسمين و تربيه مواشى و رأس ماله/ )500000( خمسمائه الف جنيه فقط 

ل غير و عنوانه/ الحمام - الحمام قريه 26 ارض البنجر ملك/ حماد صالح سعد - قسم

41 - يوسف اسماعيل بخيت حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    33824 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع    

5757 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ عقار 

رقم 14 ش 11 شمال من ش 45 - العصافره قبلى - محل رقم 1 شمال مدخل العقار - قسم

42 - عمرو احمد عبدالعليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    49144 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع    

4181 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شارع 

متفرع من شارع سيكلم بجوار جمعيتى-الرأس السوداء-قسم المنتزه

43 - على حمامه لطفى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    54767 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع    

1627 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/زاويه عبد 

القادر-المنطقه الصناعيه بحرى السكه الحديد قبلى الترعه-قسم العامريه
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44 - حسن محمد حسن عبدالغفار حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    58293 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    

9278 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل نشاط الرئيسى الخر 

الى / تصنيع منتجات اللبان والمواد الغذائيه وتخمير وبيع اللبان - وتعديل راس المال ليصبح / 50000 خمسون 

الف جنيه

45 - صبحى زغلول ذكى حبيش تاجر فرد سبق قيده برقم    56625 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    

5649 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مدينه بشاير الخير 3 -محل 

11 -المول الول-القبارى-قسم مينا البصل

46 - هناء محمد ابراهيم البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم    911 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع    14 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ ك21ش 

موقف القاهره - قسم

47 - رامى فتحى عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    31395 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1810 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 582 طريق الحريه-جليم-

والسمه التجاريه/شابوه shapo -قسم الرمل

48 - المير السعيد عبدالعزيز عبدالمقصود-صيدليه د المير عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    34150 

قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع    6324 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح تم افتتاح فرع بالعنوان/ سيدى عبدالرحمن بجوار نقطه شرطه سيدى عبدالرحمن - ملك/ ابراهيم مراجع 

مهدى - قسم

49 - صدقى عبدالنبى عبدالكريم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    42629 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    

8068 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / 

معرض موبيليا و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه  و عنوانه / بلوك )5( ش بن سهلن محل رقم 17 - 

القبارى - قسم

50 - نشوى خليل السيد خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    59984 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

2160 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 

رقم 12 - عمارات الضباط مصطفى كامل - سيدى جابر -

51 - عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64286 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع    12162 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

نشاطه/ توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و رأس ماله/ 

)1000( الف جنيه فقط ل غير و عنوانه/ شقه بالدور الرضى بالعقار رقم 6 شارع الغرناطى - الورديان - 

مكتب - قسم

52 - محمد سعيد محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    66374 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع    

5044 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

العجمى الهانوفيل ش مسجد الضحى من قصر القويرى شقه الدور السادس - قسم

53 - هيثم محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    37846 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 31 ش 

امين الخولى ارض الفولى - قسم

54 - حماده صبرى السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    42726 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع    

8220 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ / 2 شارع الحجاز السيوف شماعه متفرع من ش عبدالرزاق السنهورى - الرمل

55 - احمد عبدالقادر محمد عبده عشره تاجر فرد سبق قيده برقم    53321 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع    

12118 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 134

تقسيم الفضالى شارع سيدى بشر قبلى- قسم المنتزه

56 - احمد محمد على حسين ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    64705 قيد فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    13089 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع 

نشاطه / شارع 25 المعموره البلد - قسم
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57 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم    680 قيد فى 23-11-2010 برقم ايداع    

725 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه/ مقاولت 

عموميه و راس ماله / 100000 مائه الف جنيه و عنوانه / برج الثغر - قسم العطارين غرفه رقم 6 بالدور 

الول علوى - قسم

58 - بلل احمد محمد السمان تاجر فرد سبق قيده برقم    24565 قيد فى 11-02-2016 برقم ايداع    1082 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل راس مال الرئيسى الخر 

الكائن فى عنوان شارع 16 - ابيس العاشره - الى 75000 ) خمسه وسبعون الف جنيه (

59 - محمد احمد محمد على الشويخى تاجر فرد سبق قيده برقم    37202 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    

11508 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان الى / 

شقه رقم 20 متفرع من عمر بن الخطاب - ابويوسف

60 - تعديل السم التجارى الى  معروف للسقالت والمقاولت العموميه - محمد احمد معروف محمد تاجر فرد 

سبق قيده برقم    38381 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع    1386 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ عماره رقم 2 عمارات الصيادله شقه الدور الثانى 

علوى - طريق 14 مايو - سموحه - بجوار مديريه المن - قسم

61 - احمد هشام احمد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    61732 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع    6162 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل بشارع 

النقابه شهر العسل برج امواج البيطاش - قسم

62 - مريم عاطف داود فهمى عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم    67073 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

7153 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

السيوف شقه 704 الدورالسابع برج رويال بالس - ش الكرنك -

63 - محمد محمد سعد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    21035 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع    3917 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم حذف الفرع الكائن فى/ 24 شارع 

المير حليم - قسم

64 - احمد محمد فهمى محمد عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    32494 قيد فى 27-04-2017 برقم ايداع    

3575 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 38 ش 

رشدى باشا - رشدى - قسم

65 - تم اضافه اسم تجارى / رامى موتورز لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    38048 قيد فى 

22-01-2018 برقم ايداع    824 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم تعديل العنوان الى / الكيلو 26 طريق اسكندريه مطروح بحرى بجوار صيدليه ابو ديب

66 - محمد ابراهيم عبدالمجيد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    41084 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع    

5670 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

/ اخر ش عبدالوهاب - امام مدرسه النيل - ونشاطه / معرض الوميتال وخشب - وراس ماله )1000( الف جنيه

67 - محمد جمال عيسى ابراهيم الخطيب )الخطيب للرحلت( تاجر فرد سبق قيده برقم    41725 قيد فى 

03-06-2018 برقم ايداع    6637 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ عزبه البكاتوشى م نصر بسيونى - قسم

68 - محمد عبدالشافى عبدالمنعم على تاجر فرد سبق قيده برقم    69246 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

13340 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / عقار 

رقم 5 محل رقم 1 - حوض 12 توفيقى امام عزبه شهود - قسم

69 - غاده احمد محمد عزالعرب حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    69251 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع    

13353 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى /عقار 

رقم 5 محل رقم 2 ش حوض 12 توفيقى - امام عزبه شهود -

70 - رفاء رفعت ابراهيم عبدربه الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    69255 قيد فى 06-11-2022 برقم 

ايداع    13361 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الى / عقار رقم 5 ش حوض 12 توفيقى - محل رقم 3 امام عزبه شهود -
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71 - حسن عبدالجواد حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    1277 قيد فى 24-03-2011 برقم ايداع    

434 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 5 ش 

قنال المحموديه -

72 - هيثم بدرى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    3785 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    

10278 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / وحده 

رقم دى 19 و دى 20 بمول جرين بلزا - سموحه - قسم

73 - تم تعديل السم التجارى الى  صبحى لتسطير وتصنيع الكراسات - احمد صبحى محمد ابراهيم تاجر فرد 

سبق قيده برقم    7497 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    640 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تصحيح العنوان ليصبح/ طريق الوصله شارع على ناصيه شركه الحمد 

للخشاب بجوار القهوه امام مسجد سعد بن ابى وقاص - ارض فضاء - قسم

74 - عاصم كمال سيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    37396 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع    11864 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان /ش البيطاش 

الرئيسى اول عقار يمين الشارع - محل -

75 - نجاة احمد ابوالوفا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    43554 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    9634 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم محو الرئيسى الخر

76 - محمد محمد خميس محمد بدر )البدر لوجيستيك للعمال والخدمات الجمركيه( تاجر فرد سبق قيده برقم    

43559 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    9639 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / المبنى الدارى رقم 2 بابى العباس مكتب رقم 404 -

77 - ابانوب عطاا انور عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    52928 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع    

11384 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / 

الدخيله بجوار مسجد سنانى - ط اسكندريه مطروح -

78 - روحيه جابر عبدالسلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    64707 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

13095 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن 

بالعنوان/ محل رقم )2( برج العتماد شارع الفتح مع الرياض باشا - باكوس - قسم

79 - عمر علم محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    18387 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع    225 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع الكائن بالعنوان/ 

القطعه رقم 13 , 14 بلوك 13 جنوب الثالثه - برج العرب الجديده

80 - محمد عصام عبد المنعم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    36910 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    

11003 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ محل 

بالدور الرضى - 7 شارع محمد متولى الشعراوى من شارع 16 الفلكى - قسم

81 - محمود مصطفى محمد محمود حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    66033 قيد فى 22-03-2022 برقم 

ايداع    3682 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ 

9 شارع الفرقان من شارع ابن تيميه - قسم

82 - محمد احمد محمود محمد العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم    66057 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

3739 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه/ تحضير 

و بيع مشروبات ساخنه و بارده و رأس ماله/ )2000( الفان جنيه فقط ل غير و عنوانه/ 90 ش مشروع 

مصطفى كامل الستشارى - قسم

83 - نورا صابر السيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    70002 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع    15505 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بالعنوان/ 18 ش 

الموازينى - قسم

84 - تم تعديل السم التجارى الى / عاصم للتركيبات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    25211 قيد فى 

13-03-2016 برقم ايداع    2014 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

ناصيه شارع السلم الفلكى - الدور 13 شقه 39 - العقار رقم 12 - قسم
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85 - ياسر محمد سامى محمد عبدالمنعم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    61204 قيد فى 30-05-2021 برقم 

ايداع    5035 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى 

/ )1( شارع جلل حماد مع شارع الملك حفنى - سيدى بشر بحرى

86 - دينا جمال ابراهيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    61521 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    5704 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع / نشاطه / العاب 

ترفيهيه للطفال ) ماعدا البلى ستيشن ( وسمه التجاريه / ليف كيدزون وراس المال / عشره الف جنيها ) 

10000( / عنوانه 17 ش احمد تيسير - العصافره بحرى -

87 - احمد رمضان توفيق امين تاجر فرد سبق قيده برقم    67493 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

8347 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح الفرع / 19 ش 

محمود مقلد متفرع من ش خليل حماده - المنتزه

88 - محمود فايز عبدالصادق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    9968 قيد فى 06-08-2013 برقم ايداع    

3632 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان ليصبح/ ش 

الورش متفرع من الكينج الرئيسى امام السكه الحديد - العامريه ثان - قسم

89 - شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه - الشروق لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    33453 

قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    5147 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية )محو الفرع(

90 - شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه - الشروق لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    33453 

قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    5147 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى/ حوش 14 شارع الحسنيه مشروع ناصر طريق مقابر الحسنيه تقاطع ش 16 - قسم

91 - شروق جابر عبدالعزيز محمد عبدربه - الشروق لتجارة المواد الغذائيه تاجر فرد سبق قيده برقم    33453 

قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    589 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية )محو الفرع(

92 - عبدالرحمن محمد فهمى طه الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم    35130 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع    

8096 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم الغاء الرئيسى الخر بمحافظه 

الغربيه بالعنوان /المحله الكبرى -الوحده رقم547المنطقه الصناعيه قطاع الغزل والنسيج بملك الهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه

93 - اسماء محمود حسن خيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    39730 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

3541 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى/ برج 

العرب سوق الفتح - محل 28

94 - سامح احمد محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    40651 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع    

4941 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تم افتتاح فرع بعنوان / ايتاى 

البارود معنيا - شوقى انور عبدالغفار - نشاطه / ادوات منزليه وراس ماله )12000 ( اثنى عشر الف جنيها

95 - محمد حسن جوده عزالدين تاجر فرد سبق قيده برقم    44882 قيد فى 17-10-2018 برقم ايداع    

11984 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/28 شارع 

ابو شادى من شارع الحديد والصلب-ابو يوسف-قسم الدخيله

96 - محمود محمد محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    51189 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

7969 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه/ قطع 

غيار سيارات جديده و مستعمله و رأس ماله/ )100000( مائه الف جنيه فقط ل غير و عنوانه/ شارع البكوات - 

بيانكى - البيطاش-اعتبارا من 2020/10/1 طبقا لوثيقه الضرائب - قسم

97 - اسلم حلمى محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    57521 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

7602 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / محل 

تجارى بالباكيه)13 / 14 /  15(الدور الول علوى ميزانين يمين المدخل عقار رقم 155 طريق الجيش كليوباترا

98 - باسم محمد احمد درويش فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    62099 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

7005 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/شقه رقم 2 

بالدور الرضى-114 تعاونيات سموحه-قسم سيدى جابر
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99 - تعديل السم التجارى الى / فيوتشر للمستلزمات الطبيه -مروان احمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    

65271 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    1493 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان الى /ميامى الجديده مدخل 6 مجمع هاى تورز -المنشيه البحريه -القسم

100 - لطفى احمد ابوالسعود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    26200 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    

3467 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان الى / ك 21 

ط مطروح ناصيه مدرسه شيرين -

101 - امين متولى امين متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    62097 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

7003 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

102 - امين متولى امين متولى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    62097 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

6216 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم الغاء الفرع

103 - شوقى سيد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21542 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع    

4629 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع بعنوان / 115 

ش جلل الدسوقى - وابور المياه - محل رقم 15 -

104 - محمد حسنى ابراهيم مبروك فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    36427 قيد فى 15-11-2017 برقم 

ايداع    10181 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم تعديل العنوان 

الى/ 19 شارع مها طلبه امام شارع التأمين ك20 و نص بجوار مسجد الفتح - قسم

105 - ايمن ماهر السيد فضل ا تاجر فرد سبق قيده برقم    40564 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    

4817 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/الهانوفيل 

اول شارع كارما مع طريق اسكندريه مطروح-قسم الدخيله

106 - وليد محمد السيد قبطان تاجر فرد سبق قيده برقم    55079 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع    2262 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/محل رقم 5 منطقه 

الجرين كورنز نادى سموحه-قسم سيدى جابر

107 - وليد محمد السيد قبطان تاجر فرد سبق قيده برقم    55079 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع    2262 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية )الغاء الفرع(

108 - وليد محمد السيد قبطان تاجر فرد سبق قيده برقم    55079 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع    1954 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية )الغاء الفرع(

109 - الباشا محمد عبدالرحيم عبدالعال )الباشا للتوريدات العموميه و توريدات المواد الغذائيه( تاجر فرد سبق 

قيده برقم    68500 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع    11191 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم افتتاح فرع نشاطه / كافيه و راس ماله / 10000 عشره الف جنيه مصرى  

و عنوانه / اسفل مستشفى الهانوفيل التخصصى - قسم
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النشاط

1 - تم تعديل السم التجارى الى / احمد عصران شعبان محمد عبدالرحيم )عصران للدوات المنزليه ( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  65076 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع    888وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ادوات منزليه

2 - سماح الضبع سعيد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  20928 قيد فى 21-06-2015 برقم ايداع    3771

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مصنع بلستيك

3 - تعديل السم التجارى الى  يوسف هومز Youssef Homes تاجر فرد سبق قيده برقم  5400 قيد فى 

16-09-2012 برقم ايداع    2738وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ 

تسويق عقارى )ما عدا التسويق اللكترونى(

4 - تم تعديل السم التجارى الى / محمد سعد لطفى سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  21051 قيد فى 

29-06-2015 برقم ايداع    3944وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (

5 - ميلد يوسف ملك داود تاجر فرد سبق قيده برقم  34346 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع    6644وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع شرابات

6 - احمد محمد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  34818 قيد فى 07-09-2017 برقم ايداع    7559وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / لف مواتير

7 - الهام على فخرى محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  36532 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

10365وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/  صيانه معدات اطفاء الحريق 

و بيع ادوات كهربائيه و مهمات امن صناعى و توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و 

اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

8 - نبيل محمد توفيق مصطفى جلل تاجر فرد سبق قيده برقم  38524 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    

1632وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الى / بيع قطع غيار سيارات وبيع 

زيوت

9 - يوسف على محمد غازى البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41970 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع    6973

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مقاولت عموميه

10 - مجدى عبدالنبى السيد على اللقانى تاجر فرد سبق قيده برقم  46444 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

14571وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / نجاره بسيطه

11 - احمد محمد كمال محمد كمال عبدالعزيز الحمر تاجر فرد سبق قيده برقم  33037 قيد فى 2017-05-25 

برقم ايداع    4445وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ مخبز بلدى نصف الى 

مطور

12 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  34766 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع    

7469وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/بيع ملبس جاهزه)ما عدا الملبس 

العسكريه(

13 - محمد البدرى محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  69533 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

14006وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع قطع غيار سيارات

14 - محمد رجب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  13253 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع    1568

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بقاله جافه و مكتب رحلت )بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى(

15 - تم تعديل السم التجارى الى / التحفة لعموم الستيراد والتجاره والتوزيع- صلح فهمى التحفه تاجر فرد سبق 

قيده برقم  28288 قيد فى 22-08-2016 برقم ايداع    6413وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم تعديل النشاط الى / عموم الستيراد وتجاره وتوزيع التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل وقطع 

غيارها والكاوتش ) ماعدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 (

16 - عبده رمضان على بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  38075 قيد فى 22-01-2018 برقم ايداع    872وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره اعلف
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17 - محمود اشرف محمود عبد السلم على تاجر فرد سبق قيده برقم  46306 قيد فى 05-12-2018 برقم 

ايداع    14334وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تجاره الحديد والسمنت 

واعمال الزراعه واللندسكيب وتوريد العشاب الطبيعيه)ما عدا العشاب الطبيه( وتوريد مواد غذائيه للفنادق 

والقرى

18 - محمد ابوالغيط عبدالحافظ رضوان ) ابوالغيط للمقاولت العامة والتوريدات العمومية ( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  51873 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    9316وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تم اضافه نشاط / خدمات النقل للغير والنقل البرى ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى (

19 - مروه جمال الكفراوى على سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  66467 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

5317وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/تجاره وتوريد القمشه

20 - مجدى عبدالصبور عبدالنور عجيب تاجر فرد سبق قيده برقم  66561 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع    

5553وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تقديم مشروبات ساخنه وبارده 

ومأكولت

21 - مصطفى حسن عبدا سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  54197 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    445

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/خدمات بيئيه )اعمال نظافه فقط دون توريد 

العماله(

22 - ياسر جمال عبد اللطيف على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  61228 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع    

5100وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/توريد خامات بلستيك

23 - تم تعديل السم التجارى/ كريم للتجاره و التوريدات الصناعيه )كريم حلمى احمد حسين جاد( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  67782 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    9119وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تمت اضافه نشاط/ توريد اللت و المعدات الصناعيه

24 - جورج فتيحه خير جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  9535 قيد فى 20-06-2013 برقم ايداع    3123

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس 

العسكريه (

25 - اكرم صلح رجب محمد هنيدى تاجر فرد سبق قيده برقم  29948 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع    

9013وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / حظيره مواشى )تسمين و 

حلبه(

26 - ابراهيم عياد اسحق كراره تاجر فرد سبق قيده برقم  42015 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    7043

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تحضير وبيع كافه مايصنع من 

العجين

27 - ياسر مصطفى ناجى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  66766 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

6214وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تصنيع و تعبئه و تغليف الجبان

28 - سمير عبدا لبيب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  67393 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    8074

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع وتحضير وشوى اسماك

29 - عبدا ممدوح محمد يوسف عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68550 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع    

11354وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره السيارات

30 - صلح محمد حسين عبدالعال )مؤسسه محمد حسين للتوريدات و توزيع الفحم( تاجر فرد سبق قيده برقم  

69764 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    14752وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تمت اضافه نشاط/ توزيع فحم و تصدير

31 - عبد المسيح ونيس شنودة جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  6145 قيد فى 05-11-2012 برقم ايداع    

3601وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/الستيراد)فيما عدا الفقره 36 من 

المجموعه 6 والمجموعه 19(

32 - ناصر حنفى محمود الصيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  6801 قيد فى 19-12-2012 برقم ايداع    4363

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريدات عموميه ) فيماعدا توريد 

العماله   اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته   الملبس العسكريه (
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33 - مصطفى عبد الغنى عبد الغنى السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  15632 قيد فى 27-07-2014 برقم 

ايداع    5268وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/توريدات عموميه)فيما عدا 

الملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته وتوريد العماله(وتوريدات للمنطقه الحره

34 - الوهيدى عبد الباسط المتولى على )الوهيدى للتوريدات( تاجر فرد سبق قيده برقم  21806 قيد فى 

30-08-2015 برقم ايداع    5017وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / بيع 

وتوزيع الملبس الجاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه ( وتوريد مستلزمات فلتر مياه

35 - تامر محيى الدين السيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  25677 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع    

2691وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تصدير وتوريدات عموميه)فيما 

توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

36 - سعيد مصطفى احمد ابوجاموس تاجر فرد سبق قيده برقم  37486 قيد فى 28-12-2017 برقم ايداع    

12016وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ توريدات عموميه )ما عدا 

توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و مقاولت

37 - ايهاب مختار سيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  48044 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    

2108وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تحضير وصناعه العصائر 

الطبيعيه واليس كريم والمواد الغذائيه

38 - ابراهيم فتحى ابوالحسن حسنين )ابراهيم ابوالحسن للستيراد و تجاره الخشاب( تاجر فرد سبق قيده برقم  

50713 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    7020وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت 

اضافه نشاط/ تسمين و تربيه مواشى

39 - عبدالرحمن احمد حسين عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  56724 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    

5861وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريد وتركيب اكسسوارات 

اللوميتال

40 - هبة ا نوبى قناوى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  69013 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع    

12692وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الخدمات اللوجيستيه

41 - داليا عفيفى حسن عفيفى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  69308 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    

13501وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تجاره المواد الغذائيه بالجمله 

و تجاره البقاله بالتجزئه

42 - ساميه سعيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  69704 قيد فى 29-11-2022 برقم ايداع    14577

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / خدمات متكامله فى مجال النظافه 

وجميع نقل المخلفات وتنظيف وتطهير شبكات المياه وخزانات المياه وتنظيف معدات المطابخ والمداخن ومكافحه 

الحشرات والقوارض والتوريدات العموميه ) ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس 

العسكريه -  ماعدا المخلفات الخطره والمستشفيات والحروب - بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

43 - محمد احمد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  17042 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع    7020

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / اداره المطاعم والكافيهات

44 - فاطمه محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26391 قيد فى 11-05-2016 برقم ايداع    3738

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/توريدات عموميه )عدا توريد العماله 

والملبس العسكريه واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها(

45 - تم تعديل السم التجارى الى / السيد محمد عبدالمجيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  26459 قيد فى 

15-05-2016 برقم ايداع    3845وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

توريدات عموميه )ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (

46 - يوسف اسماعيل بخيت حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  33824 قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع    

5757وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ تعبئه و تغليف مواد غذائيه 

يدوى
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47 - حسن محمد حسن عبدالغفار حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  58293 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    

10112وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تم تعديل النشاط الى /تصنيع منتجات اللبان 

والمواد الغذائيه وتخمير وبيع اللبان

48 - ابراهيم ابراهيم كامل ابوعسل تاجر فرد سبق قيده برقم  3867 قيد فى 08-04-2012 برقم ايداع    928

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريدات عموميه) عدا توريد العماله 

والمليس العسكريه واجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها(

49 - احمد حريز يوسف حريز تاجر فرد سبق قيده برقم  10687 قيد فى 08-10-2013 برقم ايداع    4597

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ بيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه 

المنزليه )ما عدا اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها( و الثاث

50 - بسام عبد اللطيف يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  20049 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    

2502وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ توريد ادوات كهربائيه ومواد بناء

51 - ايمان عبدا ابراهيم بيومى )مؤسسه اليمان للمقاولت العموميه( تاجر فرد سبق قيده برقم  52225 قيد فى 

07-10-2019 برقم ايداع    10005وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/عموم 

التصدير

52 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم ابواسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  63733 قيد فى 02-11-2021 برقم 

ايداع    10799وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ تجاره اعلف

53 - ابانوب مفيد فوزى عياد مهنى )محمصه مفيد( تاجر فرد سبق قيده برقم  68431 قيد فى 2022-09-18 

برقم ايداع    11036وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ خردوات و بيع 

محمصات

54 - محمد صبحى احمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  68451 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع    11073

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع الماكولت الجاهزه و المياه 

الغازيه و عصائر فى عبوات مغلفه

55 - بشرى ناجى بشرى مهران ابو كلم تاجر فرد سبق قيده برقم  9426 قيد فى 16-06-2013 برقم ايداع    

2996وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تصنيع منتجات ورقيه لدى الغير 

)ما عدا اعمال الطباعه(

56 - الصوابى للتجارة و التوكيلت - محمد يسرى محمد حسن الصوابى تاجر فرد سبق قيده برقم  12268 قيد 

فى 23-01-2014 برقم ايداع    399وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/

عموم التصدير والتوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

57 - نهى عادل محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  17715 قيد فى 03-12-2014 برقم ايداع    7875وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اداره جراجات السيارات و اداره شواطئ 

رمليه

58 - كريم محمد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  28666 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    7026

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / توريد قطع الكترونيات )ماعدا الكمبيوتر 

و مستلزماته(

59 - رامى فتحى عبد الرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  31395 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    

1810وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/اكسسوارات حريمى

60 - صدقى عبدالنبى عبدالكريم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  42629 قيد فى 15-07-2018 برقم ايداع    

8068وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / معرض موبيليا

61 - على عبدالمقصود محمود محمد نافع - نافع للمقاولت العموميه و التوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  

45116 قيد فى 25-10-2018 برقم ايداع    12369وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط الى/مقاولت وتوريدات عامه)ما عدا توريد العماله والملبس العسكيره والكمبيوتر ومستلزماته(

واستغلل شواطى وكافيتريات ومطاعم وجراجات)مواقف انتظار السيارات()بعد الحصول على التراخيص 

والموافقات اللزمه(
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62 - خالد يحيى على عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  49056 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    

4002وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع جميع انواع السندوتشات 

وكشرى والمشروبات

63 - نشوى خليل السيد خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  59984 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع    

2160وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / صيدليه

64 - عبدالرحمن احمد السيد هريدى ابوالحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  64286 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع    12162وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ توريدات عامه )ما عدا 

توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

65 - تم تعديل السم التجارى الى/ سمير عبده صابر مهدى )مهدى للتجاره و التوزيع( تاجر فرد سبق قيده برقم  

64525 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع    12693وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى/ تجاره و توزيع مواد غذائيه

66 - ماهر سمير زكى تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم  3290 قيد فى 05-02-2012 برقم ايداع    256وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع لعب اطفال

67 - صفاء احمد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  4197 قيد فى 13-05-2012 برقم ايداع    1320وفى 

تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / استغلل جراجات و ساحات )بعد الحصول 

على الموافقات اللزمه من الجهات المعنيه(

68 - هانى عمران محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  10067 قيد فى 22-08-2013 برقم ايداع    

3757وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مقاولت

69 - محمد رمضان مصطفى مصطفى جاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  23122 قيد فى 25-11-2015 برقم 

ايداع    6835وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اداره المطاعم والبوفيهات

70 - السيد عبد الرحيم معوض عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  33475 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع    

5187وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / بيع مصوغات )بعد الحصول 

على الموافقات اللزمه من مصلحه الدمغه و الموازين و المصوغات(

71 - هيثم محمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  37846 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    504

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تركيب ابواب اوتوماتيك

72 - حماده صبرى السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  42726 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع    8220

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عامه و توريدات عموميه ) 

ماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (

73 - كريم هشام غريب بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  68884 قيد فى 17-10-2022 برقم ايداع    

12319وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / كوافير حريمى

74 - رأفت مكى شحاته مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  69362 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    13636

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عموميه وتوريدات عامه ) 

فيماعدا توريد العماله - اجهزه الكمبيوتر ومستلزماته - الملبس العسكريه (

75 - محمد عبد الرحمن احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  680 قيد فى 23-11-2010 برقم ايداع    725

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مقاولت عموميه

76 - طارق محمد على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  55411 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    

2954وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى /ثلجه حفظ و بيع المواد 

الغذائيه بالعموله )اللحوم فقط(

77 - حامد فتوح حامد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم  64303 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    12202

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / معرض بيع موتوسيكلت 

وتروسيكلت وسكوترات

78 - محمد محمد سعد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  21035 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع    3917وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ توكيلت تجاريه

Page 74 of 113 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

79 - تم اضافه اسم تجارى / رامى موتورز لتجاره السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  38048 قيد فى 

22-01-2018 برقم ايداع    824وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

تجاره سيارات

80 - محمد ابراهيم عبدالمجيد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  41084 قيد فى 13-05-2018 برقم ايداع    

5670وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / معرض الوميتال وخشب

81 - محمد حمدى مصطفى حسن متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  56062 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع    

4444وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مقاولت عموميه و توريدات )

ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

82 - احمد محمد عبدالوهاب عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  69979 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

15421وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مكتب تسويق مستلزمات 

الديكور

83 - محمد محمد خميس محمد بدر )البدر لوجيستيك للعمال والخدمات الجمركيه( تاجر فرد سبق قيده برقم  

43559 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    9639وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم 

تعديل النشاط الى / اعمال وخدمات جمركيه وشحن وتفريغ ونقل وخلفه )ماعدا الشحن الجوى والطرود البريديه 

وعدا التخليص الجمركى ( وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

84 - روحيه جابر عبدالسلم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  64707 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

13095وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ بيع بلستيك و ورقيات )ما 

عدا جميع اعمال الطباعه(

85 - محمد احمد على محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  68259 قيد فى 06-09-2022 برقم ايداع    

10499وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تاجير سيارات لحساب الغير

86 - محمد فاروق عبدالغفار سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  13255 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع    

1570وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/استصلح اراضى

87 - مريم جابر احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  66016 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    3632وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع ملبس)ماعدا الملبس العسكريه(

88 - محمد احمد محمود محمد العجمى تاجر فرد سبق قيده برقم  66057 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    

3739وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ تحضير و بيع مشروبات ساخنه 

و بارده

89 - تامر عبدالسلم عباس توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  3641 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع    678

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / اصلح سيارات

90 - تم تعديل السم التجارى الى / عاصم للتركيبات الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  25211 قيد فى 

13-03-2016 برقم ايداع    2014وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / 

مقاولت تركيبات كهربائيه )ماعدا الكمبيوتر و مستلزماته(

91 - فادى روبيل سامى شرموخ تاجر فرد سبق قيده برقم  52269 قيد فى 09-10-2019 برقم ايداع    

10101وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ادوات صحيه

92 - السيد صالح صالح بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  52762 قيد فى 03-11-2019 برقم ايداع    11077

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريد مواد غذائيه

93 - السيد محمد صالح فرج العتى تاجر فرد سبق قيده برقم  60730 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

4000وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / مكتب رحلت ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

94 - دينا جمال ابراهيم عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  61521 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    5704

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / العاب ترفيهيه للطفال ) ماعدا البلى 

ستيشن (

95 - عمرو فؤاد محمد الشناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  63480 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    

10250وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / خرده
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96 - محمود ابراهيم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2922 قيد فى 11-12-2011 برقم ايداع    2344

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط /الستيراد والتصدير

97 - محمود فايز عبدالصادق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  9968 قيد فى 06-08-2013 برقم ايداع    

3632وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط ليصبح/ معرض سيارات

98 - تم اضافه اسم تجارى / الجبالى لتجاره البويات والحدايد تاجر فرد سبق قيده برقم  18493 قيد فى 

21-01-2015 برقم ايداع    361وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تمت اضافه نشاط/ 

توريدات عموميه )ما عدا توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

99 - كريم محمد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  28666 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع    7026

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه النشاط/ توريدات عامه )ما عدا توريد العماله و 

الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

100 - السيد ابو زيد حسن ابو عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  34706 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    

7375وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / تحضير وبيع مشروبات 

ساخنه وبارده وماكولت

101 - ياسر حمدى عمران جهلن تاجر فرد سبق قيده برقم  35957 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع    

9385وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / توريد خضار وفاكهه بالتجزئه

102 - ابراهيم السيد احمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  37343 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    

11786وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / سوبر ماركت )بقاله عامه(

103 - ابراهيم السيد احمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  37343 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع    

14471وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / سوبر ماركت )بقاله عامه(

104 - اسماء محمود حسن خيرى تاجر فرد سبق قيده برقم  39730 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع    

3541وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ مكتبه )دون ادوات الطباعه و 

تصوير المستندات(

105 - سامح احمد محمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  40651 قيد فى 24-04-2018 برقم ايداع    

4941وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مقاولت عامه وحكوميه)بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه (  واضافه نشاط / ادوات منزليه

106 - عماد خليل ابراهيم بديع تاجر فرد سبق قيده برقم  46625 قيد فى 17-12-2018 برقم ايداع    14884

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / ورشه براويز )بولى ريزن( و 

توريدات عموميه و تدوير المخلفات الصناعيه )ماعدا توريد العماله و الملبس العسكريه و الكمبيوتر و 

مستلزماته( )ماعدا المخلفات الخطره السائله و الصلبه و المستشفيات و الحروب(

107 - محمود محمد محمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  51189 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

7969وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط/ قطع غيار سيارات جديده و 

مستعمله-اعتبارا من 2020/10/1 طبقا لوثيقه الضرائب

108 - عبدالرحمن عبدالمنعم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  57596 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    

7782وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تصدير

109 - محمود طارق رمضان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  60881 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

4316وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/محل عام لتحضير وبيع مشروبات 

ساخن وبارد ومأكولت

110 - باسم محمد احمد درويش فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  62099 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    

7005وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/مقاولت

111 - جابر احمد جابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11561 قيد فى 10-12-2013 برقم ايداع    5635وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مقاولت عموميه وتجاره وبيع قطع غيار 

السيارات

112 - كامل حفنى على حسن المصرى تاجر فرد سبق قيده برقم  17935 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع    

8151وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / صناعه ملبس ) ماعد 

الملبس العسكريه (
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113 - لطفى احمد ابوالسعود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26200 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    3467

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / كافه مايصنع من عجين

114 - وفاء محمد عبدالهادى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  69548 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع    

14066وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريدات عموميه )كهربائيه 

وميكانيكيه( ) عدا توريد اجهزه الكمبيوتر ومستلزماتها(

115 - محمد سليم يوسف سالم السبع تاجر فرد سبق قيده برقم  3815 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع    870

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/تصدير

116 - مصطفى محمد مختار شعبان شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  15752 قيد فى 10-08-2014 برقم ايداع    

5416وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/الستيراد والتصدير

117 - طارق محمود رياض حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم  45033 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع    

12236وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى / مكتب شحن وتفريغ ونقل 

بحرى ) فيما عدا الطرود البريديه وفيما عدا مدينتى دهب وشرم الشيخ بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

118 - ميرفت غريب محمد داود تاجر فرد سبق قيده برقم  45251 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع    

12579وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط / تجاره و توريد مستحضرات 

تجميل

119 - احمد محمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56817 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

6051وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ اعمال الديكور و مقاولت 

التشطيبات

120 - احمد عنبر محمد احمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  68782 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع    

11998وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط الى/ توريدات عموميه )ما عدا 

توريد العماله و الملبس العسكريه و اجهزه الكمبيوتر و مستلزماتها(

121 - الباشا محمد عبدالرحيم عبدالعال )الباشا للتوريدات العموميه و توريدات المواد الغذائيه( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  68500 قيد فى 20-09-2022 برقم ايداع    11191وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تم اضافه نشاط / كافيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56506 وتم ايداعه بتاريخ   

28-07-2020  برقم ايداع 5,410.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / الخلص للتعبئه والتغليف للمواد 

الغذائيه

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   65076 وتم ايداعه بتاريخ   

23-01-2022  برقم ايداع 888.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / احمد عصران شعبان محمد 

عبدالرحيم )عصران للدوات المنزليه (

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20928 وتم ايداعه بتاريخ   

21-06-2015  برقم ايداع 3,771.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

4 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39652 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2018  برقم ايداع 3,417.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ طارق للتوريدات

5 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21051 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2015  برقم ايداع 3,944.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / محمد سعد لطفى سويلم

6 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   34346 وتم ايداعه بتاريخ   

10-08-2017  برقم ايداع 6,644.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه / البطل الرومانى للشرابات

7 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   36532 وتم ايداعه بتاريخ   

20-11-2017  برقم ايداع 10,365.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ بازار bazar-er لمهمات المن 

الصناعى

8 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20989 وتم ايداعه بتاريخ   

24-06-2015  برقم ايداع 3,853.000 الى : اضافه السمه التجاريه/المدينه المنوره لبيع الحاصلت الزراعيه

9 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28288 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2016  برقم ايداع 6,413.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / التحفة لعموم الستيراد والتجاره 

والتوزيع- صلح فهمى التحفه

10 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   50975 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2019  برقم ايداع 7,568.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / الدهب للمقاولت 

والتوريدات العموميه

11 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69685 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2022  برقم ايداع 14,517.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / الحوت الزرق للتوريدات 

العموميه

12 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   67782 وتم ايداعه بتاريخ   

07-08-2022  برقم ايداع 9,119.000 الى : تم تعديل السم التجارى/ كريم للتجاره و التوريدات الصناعيه )

كريم حلمى احمد حسين جاد(

13 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   45259 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2018  برقم ايداع 12,593.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / نصار للمقاولت العموميه

14 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   67393 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2022  برقم ايداع 8,074.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / سى فود عروس البحر

15 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69726 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-2022  برقم ايداع 14,627.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / رحله سعيده

16 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   69887 وتم ايداعه بتاريخ   

11-12-2022  برقم ايداع 15,123.000 الى : اسلم رمضان زاهر على شديد

17 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69887 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 15,123.000 الى : ل يوجد

18 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6801 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2012  برقم ايداع 4,363.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / الفتح للتوريدات العموميه
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19 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7554 وتم ايداعه بتاريخ   

17-02-2013  برقم ايداع 708.000 الى : تم حذف السمه التجاريه

20 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   21806 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2015  برقم ايداع 5,017.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / دريم مان لبيع وتوزيع 

الملبس

21 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   37000 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2017  برقم ايداع 11,157.000 الى : تم تصحيح السم التجارى الى / ماجد نصحى شكير سليوس

22 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   37486 وتم ايداعه 

  for a بتاريخ   28-12-2017  برقم ايداع 12,016.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ فور ايه

للتوريدات العموميه

23 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   42469 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2018  برقم ايداع 7,797.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ فرساتشى للملبس 

)versatshi(

24 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69704 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 14,577.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / البحر الحمر للخدمات 

المتكامله والتوريدات

25 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69812 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 14,933.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / الكيان

26 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17042 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-2014  برقم ايداع 7,020.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / دريم لداره المطاعم 

والكافيهات

27 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26459 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-05-2016  برقم ايداع 3,845.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه الى / اس-ام s.m للتوريدات 

العموميه

28 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   26459 وتم ايداعه بتاريخ   

15-05-2016  برقم ايداع 3,845.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / السيد محمد عبدالمجيد حسن

29 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   3867 وتم ايداعه بتاريخ   

08-04-2012  برقم ايداع 928.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ الدوليه للتوريدات العموميه

30 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69337 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-11-2022  برقم ايداع 13,559.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / سهم للمقاولت العامه 

والتوريدات العموميه

31 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69882 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 15,106.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ ايجل اكسبريس للشحن 

eagle express shipping

32 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   69954 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 15,346.000 الى : زاهى صفوان زكى حفناوى

33 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9845 وتم ايداعه بتاريخ   

aroseba 25-07-2013  برقم ايداع 3,489.000 الى : اضافه سمه تجاريه/ اروسيبا للتوريدات العموميه

34 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   64525 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2021  برقم ايداع 12,693.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى/ سمير عبده صابر مهدى )مهدى 

للتجاره و التوزيع(

35 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13040 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2014  برقم ايداع 1,327.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / اليكس للرحلت
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36 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69969 وتم ايداعه 

domain  بتاريخ   14-12-2022  برقم ايداع 15,396.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / دومين باك

pack

37 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   38048 وتم ايداعه بتاريخ   

22-01-2018  برقم ايداع 824.000 الى : تم اضافه اسم تجارى / رامى موتورز لتجاره السيارات

38 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   43648 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2018  برقم ايداع 9,896.000 الى : تمت اضافه السمه التجاريه/ ماجما لتشكيل المعادن

39 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69960 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2022  برقم ايداع 15,374.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / انترناشونال بست كنترول 

international best control

40 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69979 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2022  برقم ايداع 15,421.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ مكتب ميامى لتسويق 

مستلزمات الديكور

41 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   69782 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2022  برقم ايداع 14,800.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / بحر الخليج للمقاولت

42 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   66016 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-03-2022  برقم ايداع 3,632.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / مصنع ملبس يوما

43 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25211 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2016  برقم ايداع 2,014.000 الى : تم تعديل السم التجارى الى / عاصم للتركيبات الكهربائيه

44 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   52762 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2019  برقم ايداع 11,077.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

45 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70078 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2022  برقم ايداع 15,819.000 الى : تم اضافه سمه تجاريه / النورسين للمواد الغذائيه

46 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   44882 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2018  برقم ايداع 11,984.000 الى : اضافه السمه التجاريه/بيوتى اللؤلؤه لتجاره وتصنيع 

الملبس الجاهزه وتجاره القمشه

47 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   57596 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2020  برقم ايداع 7,782.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى / ليو للتخليص الجمركى 

والتصدير

48 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   60881 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-05-2021  برقم ايداع 4,316.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى / المتربس للمشروبات

49 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   62099 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2021  برقم ايداع 7,005.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى/جراند للمقاولت)مؤسسه 

فرديه(

50 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   65271 وتم ايداعه بتاريخ   

07-02-2022  برقم ايداع 1,493.000 الى : تعديل السم التجارى الى / فيوتشر للمستلزمات الطبيه -مروان 

احمد بدر

51 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70025 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-12-2022  برقم ايداع 15,629.000 الى : تم اضافه السمه التجاريه / ايه .فى .ايه ميديكال 

a.v.a medical للمستلزمات الطبيه

52 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56817 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-08-2020  برقم ايداع 6,051.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ برادايس ارت للتشطيبات 

و الديكور و المقاولت
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53 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68782 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2022  برقم ايداع 11,998.000 الى : تم تعديل السمه التجاريه الى/ اد هاوس اجينسى 

ad house agency for general supplies للتوريدات العموميه

54 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   70219 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-2022  برقم ايداع 16,171.000 الى : محمد صلح محمد اسماعيل

55 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   70219 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 16,171.000 الى : ل يوجد

الشخاص

1 - صلح محمد ابراهيم البغدادى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   911 وتم ايداعه بتاريخ  04-01-2011 برقم 

ايداع    14تم التأشير فى تاريخ   04-01-2011   بــ  تم تعيين صلح محمد ابراهيم البغدادى وكيل مفوضا

2 - علء عبدالعزيز هلل موسى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   10133 وتم ايداعه بتاريخ  2013-08-28 

برقم ايداع    3837تم التأشير فى تاريخ   28-08-2013   بــ  

3 - انطونيوس جابر دبوس رستن  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   35734 وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-19 

برقم ايداع    9037تم التأشير فى تاريخ   19-10-2017   بــ  تم تعيين انطونيوس جابر دبوس رستن وكيل 

مفوضا بالسجل التجارى

4 - احمد طارق حسن احمد محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   44241 وتم ايداعه بتاريخ  2018-09-24 

برقم ايداع    10845تم التأشير فى تاريخ   30-09-2018   بــ  

5 - صابر عبدالعزيز اسماعيل بخيت  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   45243 وتم ايداعه بتاريخ  2018-10-30 

برقم ايداع    12568تم التأشير فى تاريخ   30-10-2018   بــ  

6 - محمد عبدالرحمن عبدالرؤف فراج الزبيدى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   46306 وتم ايداعه بتاريخ  

05-12-2018 برقم ايداع    14334تم التأشير فى تاريخ   05-12-2018   بــ  تم تعيين محمد عبدالرحمن 

عبدالرؤف فراج الزبيدى  )وكيل مفوضا(

7 - محمد مجدى صبحى ابوالمجد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   62492 وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-19 

برقم ايداع    7946تم التأشير فى تاريخ   19-08-2021   بــ  تم تعيين محمد مجدى صبحى ابوالمجد )وكيل 

مفوضا(

8 - هانى قبارى محمد محمد ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   62503 وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-19 

برقم ايداع    7961تم التأشير فى تاريخ   19-08-2021   بــ  

9 - ريمون سعيد  حبيب اسكندر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   67797 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-07 

برقم ايداع    9153تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

10 - محمد صلح محمد اسماعيل  مدير فرع المقيد برقم قيد   70219 وتم ايداعه بتاريخ  29-12-2022 برقم 

ايداع    16171تم التأشير فى تاريخ   29-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - نجاه احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    31272 قيدت فى 23-02-2017 برقم ايداع   1609 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

2 - نجاه احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    31272 قيدت فى 23-02-2017 برقم ايداع   1609 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 

3472 س لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

3 - خالد محمد احمد خليل وشريكه محمد احمد محمد زكريا   شركة سبق قيدها برقم    58974 قيدت فى 

27-12-2020 برقم ايداع   10787 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

4 - خالد محمد احمد خليل وشريكه محمد احمد محمد زكريا   شركة سبق قيدها برقم    58974 قيدت فى 

27-12-2020 برقم ايداع   10787 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 1677 ج لسنه 2022 توثيق محرم بك تم فسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

5 - يعدل اسم الشركه التجارى الى عماد محمد احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    32000 قيدت فى 

29-03-2017 برقم ايداع   2738 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

6 - يعدل اسم الشركه التجارى الى عماد محمد احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    32000 قيدت فى 

29-03-2017 برقم ايداع   2738 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 2984 س لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

7 - تعدل السم التجارى للشركة الى  فاطمه احمد عبد ا صالح نواره و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    

2844 قيدت فى 29-11-2011 برقم ايداع   2251 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

8 - تعدل السم التجارى للشركة الى  فاطمه احمد عبد ا صالح نواره و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    

2844 قيدت فى 29-11-2011 برقم ايداع   2251 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ ملخصه مسجل برقم 366 لسنه 2021 شركات السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

9 - هشام محمد محمود حسانين وشريكه يونس جاد جاد ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    32091 قيدت فى 

05-04-2017 برقم ايداع   2921 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا

10 - هشام محمد محمود حسانين وشريكه يونس جاد جاد ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم    32091 قيدت فى 

05-04-2017 برقم ايداع   2921 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 3569 س لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

11 - شركة هانى سعيد وتاج الدين   شركة سبق قيدها برقم    56748 قيدت فى 16-08-2020 برقم ايداع   

5907 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

12 - شركة هانى سعيد وتاج الدين   شركة سبق قيدها برقم    56748 قيدت فى 16-08-2020 برقم ايداع   

5907 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/12/1 مصدق 

على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 3546 س لسنه 2022 توثيق الدخيله تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

13 - شريف السيد ابراهيم عزب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    58620 قيدت فى 08-12-2020 برقم 

ايداع   10020 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته 

برقم 1911 لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

14 - شريف السيد ابراهيم عزب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    58620 قيدت فى 08-12-2020 برقم 

ايداع   10020 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجاره
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15 - شركه كوميدور فرنتشر- احمد محمد نبيل الروينى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    63724 قيدت فى 

02-11-2021 برقم ايداع   10782 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ 

مسجل وملخصه برقم1304 تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

16 - شركه كوميدور فرنتشر- احمد محمد نبيل الروينى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    63724 قيدت فى 

02-11-2021 برقم ايداع   10782 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو 

بسبب ترك التجاره

17 - تعدل السم التجارى للشركه الى-خاطر للمصاعدالحديثه - اسلم محمد شوقى صبحى خاطر وشريكه   

شركة سبق قيدها برقم    7706 قيدت فى 25-02-2013 برقم ايداع   882 وفى تاريخ  20-12-2022   تم 

محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

18 - تعدل السم التجارى للشركه الى-خاطر للمصاعدالحديثه - اسلم محمد شوقى صبحى خاطر وشريكه   

شركة سبق قيدها برقم    7706 قيدت فى 25-02-2013 برقم ايداع   882 وفى تاريخ  20-12-2022   تم 

محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/11/3 ملخصه مسجل برقم 1245 فى 2022/12/4 

شركات السكندريه تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

19 - ياسر السعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27306 قيدت فى 27-06-2016 برقم ايداع   5055 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

20 - ياسر السعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    27306 قيدت فى 27-06-2016 برقم ايداع   5055 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق 

رقم 1957 ظ لسنه 2022 توثيق السكندريه النموذجى تم فسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

21 - ورثة المرحومه  مارى واصف بشاره - فؤاد انيس غالى عبدالشهيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

43834 قيدت فى 09-09-2018 برقم ايداع   10201 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

22 - ورثة المرحومه  مارى واصف بشاره - فؤاد انيس غالى عبدالشهيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    

43834 قيدت فى 09-09-2018 برقم ايداع   10201 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ مؤرخ فى 2022/10/23 ثابت التاريخ برقم5075 ث لسنه 2022 تم فسخ الشركه وتصفيتها 

نهائيا

23 - احمد جابر محمود مهنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    52813 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع   

11167 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو لترك التجاره

24 - احمد جابر محمود مهنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    52813 قيدت فى 05-11-2019 برقم ايداع   

11167 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بموجب عقد فسخ شركه توصيه 

بسيطه ثابت التاريخ برقم 70858 لسنه 2022

25 - احمد محمد مصطفى المغاورى وشريكه اسلم محمد مصطفى المغاورى   شركة سبق قيدها برقم    

61424 قيدت فى 10-06-2021 برقم ايداع   5523 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفيتها نهائيا

26 - احمد محمد مصطفى المغاورى وشريكه اسلم محمد مصطفى المغاورى   شركة سبق قيدها برقم    

61424 قيدت فى 10-06-2021 برقم ايداع   5523 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 2045 ب لسنه 2022 توثيق المنصوره تم فسخ 

الشركه وتصفيتها نهائيا
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رأس المال

1 - اسلم عادل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت فى 23-11-2022 برقم ايداع    14283وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

2 - تعديل اسم الشركه الى /شركه احمد حسين عبد الحكيم وشركاه -هريسه احمد حسين شركة سبق قيدها برقم     

33495 قيدت فى 22-06-2017 برقم ايداع    5223وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  30,000.000

Contech  3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كونتك )تكنولوجيا التشيد (محمد حسن الباصيرى وشركاه

Construction Technology شركة سبق قيدها برقم     52835 قيدت فى 06-11-2019 برقم ايداع    

11206وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

4 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه ينى جورج سيوكاس وشريكه جورج ينى جورج سيوكاس شركة سبق قيدها 

برقم     33853 قيدت فى 18-07-2017 برقم ايداع    5803وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - مصطفى احمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13576 قيدت فى 02-04-2014 برقم ايداع    

1946وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

6 - يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد ابراهيم على حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     49061 قيدت فى 

07-04-2019 برقم ايداع    4012وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

7 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه جولد لتجاره القمشه والخردوات)ممدوح محمد احمد محمد على وشركاه( 

شركة سبق قيدها برقم     11528 قيدت فى 09-12-2013 برقم ايداع    5597وفى تاريخ  2022-12-27   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

8 - عبد الحليم محمد السيد عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     54590 قيدت فى 03-02-2020 برقم 

ايداع    1208وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد محمد بشر محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     66479 قيدت فى 

21-04-2022 برقم ايداع    5352وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000
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العناوين

1 - محمد اسامه ديوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48037 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع    

2097وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/

مكتب ادارى رقم 212 بالعقار رقم 656 طريق الحريه-قسم اول الرمل

2 - محمد اسامه ديوان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     48037 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع    

2097وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل المركز العام للشركه الى/

مكتب ادارى رقم 212 بالعقار رقم 656 طريق الحريه-قسم اول الرمل

3 - تعدل السم التجارى للشركه الى-موافى رضوان محمود محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22499 

قيدت فى 19-10-2015 برقم ايداع    5964وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان الى / الوحدتين)5- 6(عنبر )31(مجمع الصناعات الصغيره المنطقه الصناعيه الثانيه- 

برج العرب الجديده

4 - تعدل السم التجارى الى-شركه صلح محمد ابراهيم البغدادى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     23810 

قيدت فى 03-01-2016 برقم ايداع    17وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يصحح عنوان الفرع الى / ك 21 شارع مسجد الغفران موقف القاهره بلدور الرابع شقه 2 - قسم 

العامريه

5 - صلح محمد ابراهيم البغدادى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     23810 قيدت فى 28-02-2019 برقم 

ايداع    2447وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يصحح عنوان الفرع 

الى / ك 21 شارع مسجد الغفران موقف القاهره بلدور الرابع شقه 2 - قسم

6 - وادى الريان للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     23810 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2447وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يصحح عنوان الفرع الى / ك 

21 شارع مسجد الغفران موقف القاهره بلدور الرابع شقه 2 - قسم

7 - معامل مراد مصطفى ابراهيم مراد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54147 قيدت فى 2020-01-13 

برقم ايداع    345وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقه رقم 2004 

بالعقار رقم 294 طريق الحريه كليوباترا-قسم سيدى جابر

8 - معامل مراد مصطفى ابراهيم مراد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54147 قيدت فى 2020-01-13 

برقم ايداع    345وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مجمع عيادات الندى 

ويحمل رقم 303 بالدور الثالث- الشيخ زايد

9 - سواح جبره نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     59871 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    1855

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/برج مارى 

مينا)119(بشارع جميله بو حريد-السيوف-الرمل ثان

10 - تعديل اسم الشركه الى /محمد على محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64658 قيدت فى 

26-12-2021 برقم ايداع    12997وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى /العقار رقم 7 شارع الشيخ سليمان -سيدى بشر -القسم

11 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه ينى جورج سيوكاس وشريكه جورج ينى جورج سيوكاس شركة سبق قيدها 

برقم     33853 قيدت فى 18-07-2017 برقم ايداع    5803وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية توضيح العنوان ليصبح/شارع مصنع البصل امام شارع 4 خلف مخازن الجمهوريه 

عزبه الفلكى-الرأس السوداء-قسم المنتزه أول

Page 85 of 113 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

12 - احمد على وشركاه - خطاب انترناشيونال جروب اتجاره وتوزيع المواد الغذائيه والتصدير شركة سبق قيدها 

برقم     57790 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    8208وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى/18 تنظيم شارع الرومانى سابقا وحاليا رقم 10 متفرع من شارع 

عرفان-الرصافه-قسم محرم بك

13 - يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد ابراهيم على حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     49061 قيدت فى 

07-04-2019 برقم ايداع    4012وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تقاطع شارع ملك حفنى مع شارع محطه المندره شقه بالدور الول علوى-المندره القبليه-قسم المنتزه

14 - ياسر محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67045 قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    

7087وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يعدل المركز العام للشركه 

ليصبح/182 شارع عمر لطفى-ناصيه شارع الدلتا-قسم سيدى جابر

15 - ياسر محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     67045 قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    

7087وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح/مكتب 

305 الدور الثالث مبنى ب مجمع على الدين الحى 12 -

16 - عبد ا مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     69816 قيدت فى 07-12-2022 برقم ايداع    

14955وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 1 العجمى ابو 

يوسفه بحرى الكيلو 19.5 طريق السكندريه مطروح ناصيه ريدنبيكس-قسم الدخيله
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

 KARMA MEDTECH 1 - تعدل السم التجارى للشركه الى  اسامه عبد اللطيف طلبه و شركاه كارما ميدتك

شركة سبق قيدها برقم     4581 قيدت فى 20-06-2012 برقم ايداع    1781 وفى تاريخ  2022-12-05    

تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط/الدعايه والعلن والطباعه من الشركه

2 - تعديل السم التجارى للشركه الى ايجل ترانسبورت-خالد ثروت محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

49873 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع    5440 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعديل غرض الشركه ليصبح/نقل برى للبضائع

3 - تعدل السم التجارى للشركه الى-موافى رضوان محمود محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     22499 

قيدت فى 19-10-2015 برقم ايداع    5964 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط 

/ عموم الستيراد

4 - تعدل السم التجارى الى-شركه صلح محمد ابراهيم البغدادى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     23810 

قيدت فى 03-01-2016 برقم ايداع    17 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

الى/القيام بأعمال التوريدات العموميه)فيما عدا توريد العماله والملبس العسكريه والكمبيوتر ومستلزماته(

5 - شركه ايمن محمد محمود رضوان وشريكه اسلم محمد محمود رضوان شركة سبق قيدها برقم     25572 

قيدت فى 29-03-2016 برقم ايداع    2542 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه 

نشاط/العمال المساحيه المتكامله والشارف المساحى الكامل

6 - محمد عبد المنعم العطار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     31306 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع    

1661 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/تأجير سيارات الليموزين 

والنتقالت والرحلت الداخلية)بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى()وفيما عدا محافظتى 

شمال وحنوب سيناء(

7 - هانى يوسف جابر وابراهيم محمد السيد وشركائهما شركة سبق قيدها برقم     68350 قيدت فى 

12-09-2022 برقم ايداع    10785 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/

الخرسانه الجاهزه ومقاولت عموميه متكامله

8 - شركة حسن هلل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     55480 قيدت فى 10-05-2020 برقم ايداع    3185 

وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/توريد جميع منتجات المحاجر 

دون المقاولت العامه )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصه(

9 - نهى عادل السيد عبدالقادر شهاب وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     58243 قيدت فى 15-11-2020 برقم 

ايداع    9159 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه الى/بيع مستحضرات 

تجميل وتصنيع لدى الغير ومركز تجميل عنايه بالبشره والشعر)دون العمليات الجراحيه(

10 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه جولد لتجاره القمشه والخردوات)ممدوح محمد احمد محمد على وشركاه( 

شركة سبق قيدها برقم     11528 قيدت فى 09-12-2013 برقم ايداع    5597 وفى تاريخ  2022-12-27    

تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركه ليصبح/تجاره القمشه والخردوات بالتجزئه

11 - عبد الحليم محمد السيد عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     54590 قيدت فى 03-02-2020 برقم 

ايداع    1208 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى/ورشه تجهيز مطاعم
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركه الى / محمود ابراهيم يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     57399 قيدت فى 

28-09-2020 برقم ايداع    7351 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعديل اسم الشركه /محمد حسن السيد سعد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     5361 قيدت فى 

12-09-2012 برقم ايداع    2693 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

Contech  3 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كونتك )تكنولوجيا التشيد (محمد حسن الباصيرى وشركاه

Construction Technology شركة سبق قيدها برقم     52835 قيدت فى 06-11-2019 برقم ايداع    

11206 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33495   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2017 برقم ايداع    5223 الى   تعديل اسم الشركه الى /شركه احمد حسين عبد الحكيم 

وشركاه -هريسه احمد حسين

2 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 57399   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-09-2020 برقم ايداع    7351 الى   تعديل اسم الشركه الى / محمود ابراهيم يوسف وشريكه

3 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8232   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-03-2013 برقم ايداع    1485 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/السيد محمد احمد توفيق 

وشريكه

4 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5361   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-09-2012 برقم ايداع    2693 الى   تعديل اسم الشركه /محمد حسن السيد سعد وشركائه

5 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52835   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-11-2019 برقم ايداع    11206 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه كونتك )تكنولوجيا 

Contech Construction Technology التشيد (محمد حسن الباصيرى وشركاه

6 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38534   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-02-2018 برقم ايداع    1648 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/هاى كريشن لديكور الحفلت)

باسم عبد الحليم على نبيه وشريكته(

7 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64658   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2021 برقم ايداع    12997 الى   تعديل اسم الشركه الى /محمد على محمد احمد وشريكه

8 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 33853   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-07-2017 برقم ايداع    5803 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه ينى جورج سيوكاس 

وشريكه جورج ينى جورج سيوكاس

9 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49061   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    4012 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد ابراهيم على حسن 

وشريكه

10 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11528   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2013 برقم ايداع    5597 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه جولد لتجاره القمشه 

والخردوات)ممدوح محمد احمد محمد على وشركاه(

11 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66479   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2022 برقم ايداع    5352 الى   يعدل اسم الشركه ليصبح/محمد محمد بشر محمود 

وشركاه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد عبد الوهاب اسماعيل ليمون  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4581   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2012 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  

2 - رامى محمد فتحى عبد الحى ابو النصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4581   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2012 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  ومدير فنى للشركه ومسئول عن 

كافه الشئون الفنيه دون ان يكون له الحق فى اداره الشركه وتظل الداره والتوقيع للطرف الول/اسامه محمد عبد 

اللطيف طلبه

3 - رامى محمد فتحى عبد الحى ابو النصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4581   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2012 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  )تعديل صفه الشريك من شريك 

متضامن ليصبح شريك موصى(

4 - هناء عارف محمد عرفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4581   وتم ايداعه بتاريخ    2012-06-20 

برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  

5 - موافى رضوان محمود محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22499   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2015 برقم ايداع   5964 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  

6 - مى حسين عبيد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22499   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-19 

برقم ايداع   5964 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2016  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع والتعامل مع البنوك 

وفتح الحسابات واليداع والسحب وصرف الشيكات والتوقيع عليها وكذلك حق كفاله الغير للشريكين المتضامنين 

موافى رضوان محمود محمد ومى حسين عبيد حسين منفردين اومجتمعين او من ينوب عنهما بتوكيل سواء شريك 

بالشركه او فرد من خارج الشركه اما حق التصرف بكافه انواع التصرف او البيع او التنازل عن اصول الشركه 

من اراضى او سيارات او اللت او مركز الشركه او غيرها من الصول المملوكه للشركه وكذلك كافه الصول 

الماديه والمعنويه للشركه وحق القتراض والرهن والتسهيلت للشريكين الول والثانى موافى رضوان محمود 

محمد ومى حسين عبيد حسين مجتمعين او من ينوب عنهما بتوكيل فى ذلك

7 - صلح محمد ابراهيم البغدادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23810   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2016 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  اتفق الطرفان على تعديل بند الداره 

والتوقيع ليصبح-الداره وحق التوقيع موكله للطرفين الول والثانى مجتمعان أو منفردان ولهما فى هذا الصدد 

اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

والجل للشريك الول/صلح محمد ابراهيم البغدادى منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

8 - مريم عمر خطاب عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57790   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-20 

برقم ايداع   8208 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  )تخارج الشريكه من الشركه للوفاه(

9 - عمر على احمد على الهش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57790   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   8208 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  

10 - حسام عبد السلم حسن السيد  مدير معين   المقيد برقم قيد    62588   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   8144 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  )تم تعيين/حسام عبد السلم حسن 

السيد -مدير لشئون الجمارك والتخليص الجمركى ويكون مسئول وله حق الداره والتوقيع عن نشاط التخليص 

الجمركى(/////قبول استقاله/احمد عبد الحسيب احمد عبد الحسيب رقم قومى 28510150200591
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

11 - وليد حسن حسن حسن الزهيري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33495   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   5223 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

12 - احمد صلح محمد عبدالحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57399   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   7351 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  تخارج كل من/عمرو عبدالعزيز 

عبدالرازق كشريك متضامن من الشركه ,احمد صلح محمد عبدالحميد كشريك متضامن من الشركه ,تعديل صفه 

الشريك /محمد ابراهيم يوسف على من شريك موصى الى شريك متضامن ,, تعديل الداره والتوقيع للشريكين 

المتضامنين السيد/محمود ابراهيم يوسف على ,والسيد /محمد ابراهيم يوسف على ولهم كافه السلطات لتحقيق 

غرض الشركه وتمثيلها امام كافه الجهات ولهما حق التعامل مع البنوك بالسحب واليداع وصرف الشيكات ولهما 

الحق فى توكيل الغير فى توكيل الغير فى كل ذلك فى كل اوبعض ماذكر

13 - عمرو عبدالعزيز عبدالرازق عبدالحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57399   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   7351 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

14 - محمد ابراهيم يوسف على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    57399   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2020 برقم ايداع   7351 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

15 - محمد على حسن حسين حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2013 برقم ايداع   1485 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

16 - احمد محمد احمد توفيق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8232   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-27 

برقم ايداع   1485 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

17 - السيد محمد احمد توفيق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8232   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-27 

برقم ايداع   1485 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع يكون للشريك/السيد 

محمد احمد توفيق حق الداره وحق التوقيع امام جميع الجهات

18 - حسن السيد سعد عبد الخالق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5361   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2012 برقم ايداع   2693 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تخارج الشريك المتضامن /حسن 

السيد سعد عبدالخالق للوفاه وخروج الوراثه الشرعيين للشريك حسن السيد سعد عبد الخالق من الشركه واستلم 

كافه مستحاقتهم ,انضمام كل من القصر )هايا -ريماس -لرا -تاليا (بوليه والدهم محمد حسن السيد سعد ,وتعديل 

الداره والتوقيع الى /للشريك محمد حسن السيد سعد منفردا //

19 - نادر سعدالدين عبده عجمي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    52835   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   11206 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

20 - سميه محمد فؤاد عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    38534   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2018 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  )تخارجت من الشركه(

21 - باسم عبد الحليم على نبيه صيام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38534   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2018 برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن/باسم عبد الحليم على نبيه صيام وهو المدير المسئول عن اداره الشركه وله حق التوقيع 

على كافه اعمال الداره المعتاده وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التى تصدر 

منه باسم الشركه ولتحقيق غرضها وله الحق فى توكيل الغير فى ذلك او بعضه

22 - مصطفى صفوت مصطفى عبدا العسال  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    64658   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2021 برقم ايداع   12997 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

23 - يوسف رمضان ابوالفتوح عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64658   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   12997 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  انضمام السيد/ يوسف رمضان 

ابوالفتوح عبدالسلم ,تخارج الشريك/مصطفى صفوت عبدا العسال من الشركه , تعديل الداره والتوقيع الى /

للمدير والشريك السيد/ محمد على محمد احمد والشريك /يوسف رمضان ابوالفتوح عبدالسلم مجتمعين او منفردين 

الحف فى تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والفراد ولهم الحق فى اجراء كافه العقود 

والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه والقياك بكافه اعمال التصرف ويكون للمدير والشريك المتضامن السيد/

محمد على محمد احمد منفردا حق التعامل مع جميع البنوك بفتح الحسابات والعتمادات وصرف الشيكات 

واستلمها والقتراض باسم الشركه وبشرط ان تكون التصرف الصادر منه باسم ولصالح الشركه وتحقيقا 

لغراضها ولهم حق فى توكيل الغير فى كل او بعض ذلك
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24 - جورج جان سيوكاس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33853   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-18 

برقم ايداع   5803 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  )تخارج من الشركه للوفاه(

25 - محمود محمد محمد ابراهيم همام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    33853   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   5803 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

26 - جورج ينى جورج سيوكاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33853   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   5803 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

27 - ينى جورج جان سيوكاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    33853   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   5803 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  يعدل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين/ينى جورج جان سيوكاس  / و جورج ينى جورج سيوكاس مجتمعين أو منفردين 

ولهما حق ابرام التعاقدات باسم الشركه وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

الرسميه منها وغير الرسميه والهيئات العامه والقضاء والسجل التجارى والشهر العقارى ومصلحه الضرائب 

والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات واداره المرور والكهرباء والحياء وفى اصدار كافه التراخيص 

فى التشغيل وكذلك فى تمثيل الشركه والتوقيع عنها امام البنوك والسحب واليداع ولهما الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر وكذلك الحصول على القروض واى تصرفات اخرى من رهن او بيع عقارات الشركه 

مجتمعين أو منفردين

28 - ممدوح محمد احمد محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11528   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2013 برقم ايداع   5597 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  اتفق الشركاء على ان حق 

الدارة و التوقيع نيابه عن الشركة للطرف الول منفردا و له حق بيع و شراء اى اصل من اصول الشركة و حق 

بيع و شراء السيارات و له حق القتراض و الرهن من كافه البنوك و امام كافه الجهات الحكوميه و البنوك و 

القطاعين العام و الخاص

29 - موافى رضوان محمود محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66479   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   5352 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

30 - محمد  ابراهيم متولى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66479   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   5352 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

31 - محمد محمد بشر محمود محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66479   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   5352 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  يعدل اداره الشركه و التوقيع 

عنها للشريكين الول والثانى مجتمعين او منفردين و لهما كافه السلطات اللزمه لتحقيق اغراض الشركه على انه 

فيما يختص بالقتراض او الرهن او بيع اصول الشركه فيجب لكى تكون نافذه فى حق الشركه او الغير ان تصدر 

من الشركاء الثلثه )مجتمعين(
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تجديد افراد

1 - حشمت حمدان احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   258   قيدت فى   20-09-2010 برقم ايداع    

268 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

2 - ايهاب عبدالعال السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2105   قيدت فى   07-08-2011 برقم ايداع    

1390 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

3 - حازم فرحات عبدالمجيد الغلبان ) صيدلية د  حازم فرحات (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3475   قيدت فى   

26-02-2012 برقم ايداع    482 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-25

4 - عبد اللطيف محمد نفادى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4324   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    

1476 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

5 - تعدل السم التجارى  المنصور للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5924   قيدت فى   2012-10-16 

برقم ايداع    3334 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

6 - محمد صلح عبد المنعم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5924   قيدت فى   16-10-2012 برقم 

ايداع    3334 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

7 - انور محمد ابراهيم زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6730   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    

4280 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

8 - محمد سلمه على خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21747   قيدت فى   26-08-2015 برقم ايداع    

4937 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

9 - بولس جرجس فؤاد عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21758   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    4949 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

10 - ناديه كامل محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21871   قيدت فى   02-09-2015 برقم 

ايداع    5113 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

11 - تم تعديل السم التجاري الى  مصنع الغرباوى للصناعه والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24794   

قيدت فى   23-02-2016 برقم ايداع    1404 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-22

12 - كرم محمود رياض حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30376   قيدت فى   08-01-2017 برقم ايداع    

230 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

13 - مرسى عبدربه مرسى زيدان)مرسى عبدربه مرسى للرحلت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32114   

قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    2953 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-05

14 - محمد خليل يس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33670   قيدت فى   11-07-2017 برقم ايداع    

55247 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

15 - خميس السيد محمد الطنوبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34432   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

6840 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

16 - ابراهيم احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36885   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10964 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

17 - محمد سمير عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36973   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    11104 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

18 - عمرو سيد احمد عبد المنعم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4917   قيدت فى   29-07-2012 برقم 

ايداع    2173 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

19 - رجب السيد محمد ابوالهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4997   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06
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20 - احمد مصطفي ابراهيم محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6312   قيدت فى   18-11-2012 برقم 

ايداع    3803 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

21 - رجب نصر احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6773   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    

4330 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

22 - محمود احمد احمد ابراهيم ) صيدليه د محمود احمد احمد ابراهيم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8271   

قيدت فى   31-03-2013 برقم ايداع    1538 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-30

23 - سماح الضبع سعيد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20928   قيدت فى   21-06-2015 برقم ايداع    

3771 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-20

24 - محمد ادم محمد محمد عبد العزيز- مكتب الدم للمقاولت العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21150   

قيدت فى   07-07-2015 برقم ايداع    4076 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-06

25 - مؤمن فتحى عيسى الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24691   قيدت فى   17-02-2016 برقم ايداع    

1259 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

26 - محمد جابر طه عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26600   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

4055 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

27 - يمنى محى محمود بهجت محمدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29426   قيدت فى   2016-11-14 

برقم ايداع    8218 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

28 - مايكل بولس فلتاؤوس عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30709   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    728 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

29 - سعيد مسعود شعبان رجب عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31132   قيدت فى   19-02-2017 برقم 

ايداع    1388 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

30 - ايمان اسماعيل محمد متولى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35652   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    8917 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

31 - محمد حسونه حسين ابوريده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36327   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

10011 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

32 - ماجده سيد عبدالرحمن عبدالرحيم سباق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36345   قيدت فى   2017-11-13 

برقم ايداع    10042 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

33 - محمد صلح محمود الفوال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36451   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

10227 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

34 - محمد حافظ محمد حافظ طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36539   قيدت فى   20-11-2017 برقم ايداع    

10377 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

35 - وديع جرجس وديع عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36711   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

10656 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

36 - شريف محمد خلف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36872   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10947 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

37 - نيفين كمال الدين محمد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   695   قيدت فى   28-11-2010 برقم ايداع    

742 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

38 - احمد عباس شريف طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4552   قيدت فى   18-06-2012 برقم ايداع    

1751 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

39 - مصطفى مرسى ثابت خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4875   قيدت فى   19-07-2012 برقم ايداع    

2119 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

40 - تعديل السم التجارى الى  يوسف هومز Youssef Homes  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5400   قيدت 

فى   16-09-2012 برقم ايداع    2738 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-15
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41 - جلل عوض محمد ابراهيم ) جلل عوض للمقاولت (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6108   قيدت فى   

01-11-2012 برقم ايداع    3551 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-31

42 - علء الدين عبد المولي الزاكي محمد عبد المولي - عبد المولي للتوريدات الصناعية  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6190   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    3656 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-07

43 - ابراهيم جميل صالح يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6545   قيدت فى   02-12-2012 برقم ايداع    

4067 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

44 - محمد خليل ابراهيم غريب-الغريب للمقاولت العامه-  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6751   قيدت فى   

17-12-2012 برقم ايداع    4303 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

45 - هانى عمران محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10067   قيدت فى   22-08-2013 برقم 

ايداع    3757 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-21

46 - تم تعديل السم التجارى الى / محمد سعد لطفى سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21051   قيدت فى   

29-06-2015 برقم ايداع    3944 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-28

47 - شوقى نصر الدين شوقى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21376   قيدت فى   30-07-2015 برقم 

ايداع    4403 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

48 - اشرف احمد عرفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26646   قيدت فى   23-05-2016 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

49 - محمد حمزه سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26840   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    

4382 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

50 - كريم احمد ممدوح محمد انور عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26889   قيدت فى   

02-06-2016 برقم ايداع    4451 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-01

51 - حسن على محمد احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27493   قيدت فى   2016-07-12 

برقم ايداع    5301 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

52 - شيماء اسماعيل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29541   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

8412 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

53 - عمرو محمد حسن عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30846   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    937 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

54 - ثريا محمد عبدالوهاب مصطفى الخليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32800   قيدت فى   2017-05-15 

برقم ايداع    4060 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

55 - ميلد يوسف ملك داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34346   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

6644 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

56 - سعيد صابر جاد ا عيسى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34798   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    7526 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

57 - احمد محمد محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34818   قيدت فى   07-09-2017 برقم ايداع    

7559 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

58 - محمود ابراهيم محمود ابراهيم عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35016   قيدت فى   

18-09-2017 برقم ايداع    7890 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-17

59 - فداء عادل عبدالحكيم غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35745   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

9062 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21
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60 - تعديل السم التجارى الى  كمال عابد عبدالرحيم دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36259   قيدت فى   

08-11-2017 برقم ايداع    9881 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

61 - محمد حامد محمد محمد حسن)جزاره محمد حامد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36289   قيدت فى   

09-11-2017 برقم ايداع    9939 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-08

62 - السيده احمد السيد على العشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36354   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    10059 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

63 - الهام على فخرى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36532   قيدت فى   20-11-2017 برقم 

ايداع    10365 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

64 - رمضان شعبان عجمى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36665   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    10588 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

65 - تم تصحيح السم التجارى الى / ماجد نصحى شكير سليوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37000   قيدت 

فى   10-12-2017 برقم ايداع    11157 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-09

66 - محمد ناجى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37308   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

11708 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

67 - محمد زيدان نصر الدين زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37467   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    11977 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

68 - عزه محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4914   قيدت فى   26-07-2012 برقم ايداع    

2170 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

69 - يحى يوسف عامر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6724   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

4273 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

70 - هشام محمد محمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17146   قيدت فى   02-11-2014 برقم ايداع    

7154 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-01

71 - نعمات محمد السيد السرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19871   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    2245 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

72 - عارف صبرى احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22458   قيدت فى   13-10-2015 برقم 

ايداع    5908 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

73 - مصطفى علء الدين محمد مصطفى الشراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34637   قيدت فى   

24-08-2017 برقم ايداع    7249 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-23

74 - تامر زكى عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34766   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    7469 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

75 - عادل عبدا جابر عبدا جابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34890   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    7674 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

76 - مجدى بدر طلب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35765   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    

9096 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

77 - حسن سليمان محمد سليمان الخربوطلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36942   قيدت فى   2017-12-07 

برقم ايداع    11060 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

78 - حسن محمد حسن محمد ) الحسن موتورز (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1221   قيدت فى   

15-03-2011 برقم ايداع    370 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-14

79 - عبدالعزيز طه احمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3096   قيدت فى   02-01-2012 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01
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80 - الشاذلى عبدالمقصود محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3240   قيدت فى   31-01-2012 برقم 

ايداع    200 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

81 - محمود سمير اسماعيل حسنين )صيدلية د محمود(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3502   قيدت فى   

28-02-2012 برقم ايداع    512 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-27

82 - احمد محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5649   قيدت فى   01-10-2012 برقم ايداع    

3031 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

83 - تم تعديل السم التجارى الى  محمد محمود محمد احمد السماحى - السماحى للتصدير  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   5692   قيدت فى   02-10-2012 برقم ايداع    3079 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-01

84 - محمد محمود محمد احمد السماحي ) سنتر السماحى للدهانات والديكور (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5692   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    3101 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-10

85 - احمد سعيد ابراهيم محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6353   قيدت فى   20-11-2012 برقم 

ايداع    3848 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

86 - محمد يوسف على حسين عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8930   قيدت فى   15-05-2013 برقم ايداع    

2303 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-14

87 - هانى محمد محمود عبد الواحد ) صيدليه د  هانى عبد الواحد (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9684   قيدت 

فى   09-07-2013 برقم ايداع    3308 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-07-08

88 - محمود صابر محمدعبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10080   قيدت فى   25-08-2013 برقم 

ايداع    3772 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

89 - محمود زكريا احمد على مصطفى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10282   قيدت فى   

09-09-2013 برقم ايداع    4008 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-08

90 - يسري محمود محمد المرادني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10391   قيدت فى   16-09-2013 برقم 

ايداع    4144 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-15

91 - برسوم زخارى انيس زخارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14440   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    2941 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18

92 - صيدليه د اسلم حسونه - اسلم احمد السيد حسونه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15149   قيدت فى   

29-06-2014 برقم ايداع    3791 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-28

93 - عيد سعيد مهنى سويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16370   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    

6154 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

94 - ساره جابر متولى رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17875   قيدت فى   10-12-2014 برقم 

ايداع    8067 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-09

95 - اسماء عبد الحافظ عبد اللطيف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19106   قيدت فى   2015-03-03 

برقم ايداع    1164 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-02

96 - حامد عبد الرحيم محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20989   قيدت فى   24-06-2015 برقم 

ايداع    3853 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

97 - محمد فكرى كيلنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23878   قيدت فى   06-01-2016 برقم 

ايداع    124 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

98 - احمد محمد حنفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25166   قيدت فى   10-03-2016 برقم ايداع    

1947 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

Page 97 of 113 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

99 - احمد محمد مرسى عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25881   قيدت فى   14-04-2016 برقم ايداع    

2993 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

100 - على محمد السيد احمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27870   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    5780 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

101 - على احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28081   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

6088 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

102 - دينا محمود محمد احمد السماحى)السماحى للديكور(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29093   قيدت فى   

24-10-2016 برقم ايداع    7685 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-23

103 - محمد احمد محمد محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30960   قيدت فى   08-02-2017 برقم ايداع    

1112 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

104 - صلح الدين منصور سعد تاعب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32550   قيدت فى   02-05-2017 برقم 

ايداع    3672 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

105 - تم تعديل السم التجارى الى المراسى للستشارات الهندسيه) شوقى عبدالكريم المراسى بهجى(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   34528   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    7056 وفى تاريخ  07-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

106 - فاطمه جمال عبدا يوسف جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36777   قيدت فى   2017-11-29 

برقم ايداع    10767 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

107 - احمد امير بدرى السيد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6735   قيدت فى   16-12-2012 برقم 

ايداع    4285 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

108 - شاهين المحمدى حسن عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21076   قيدت فى   02-07-2015 برقم 

ايداع    3985 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

109 - سمير السيد عبدالرسول حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23353   قيدت فى   08-12-2015 برقم 

ايداع    7155 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

110 - ساميه السيد عبدالرؤف ابوخطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24182   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    542 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

111 - احمد السيد حسن سالم نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33930   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    5937 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

112 - طه السيد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34413   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

6775 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

113 - انعام سنارى حسنين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34651   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

7285 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

114 - امير هانى محمود زهير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34971   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

7811 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

115 - عبدالله محمد عبدالله غازى- عبدالله غازى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35457   قيدت 

فى   10-10-2017 برقم ايداع    8606 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-09

116 - احمد فتحى بسيونى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36499   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

10311 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

117 - خالد ابراهيم شريف زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36644   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

10551 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

118 - محمود محمد محمد حسين توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37272   قيدت فى   2017-12-20 

برقم ايداع    11646 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

119 - ابراهيم عبد المطلب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   179   قيدت فى   30-08-2010 برقم ايداع    

188 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29
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120 - ابراهيم مصطفى بهيج زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   717   قيدت فى   30-11-2010 برقم ايداع    

765 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

121 - محمود شوقى محمد محمود طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4366   قيدت فى   2012-05-29 

برقم ايداع    1526 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

122 - وائل حسين على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5491   قيدت فى   20-09-2012 برقم ايداع    

2846 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

123 - عبد الرحمن عادل محمود محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6217   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    3691 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

124 - محمد اسامه محمد شحاته عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6695   قيدت فى   2012-12-11 

برقم ايداع    4239 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

125 - ناصر حنفى محمود الصيلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6801   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    4363 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

126 - احمد السيد عبد الناصر على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6922   قيدت فى   2012-12-30 

برقم ايداع    4516 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

127 - محمد عطيه حسن على شعيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16209   قيدت فى   02-09-2014 برقم 

ايداع    5952 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

128 - اسراء محمد احمد حسن - مركز اسراء للطب البيطرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21781   قيدت فى   

30-08-2015 برقم ايداع    4978 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-29

129 - احمد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25280   قيدت فى   15-03-2016 برقم ايداع    

2114 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

130 - محمد محمود احمد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29737   قيدت فى   04-12-2016 برقم 

ايداع    8702 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-03

131 - اكرم صلح رجب محمد هنيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29948   قيدت فى   15-12-2016 برقم 

ايداع    9013 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

132 - محمد صلح سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30529   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

446 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

133 - مصطفى على عبدالرحمن ابوسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31770   قيدت فى   2017-03-20 

برقم ايداع    2376 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

134 - احمد صبحى محمد محمد الزهيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31807   قيدت فى   2017-03-21 

برقم ايداع    2430 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

135 - كريم السيد عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32642   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

136 - محمود جابر خليل مرجان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32657   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

3840 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

137 - جرجس موسى ملك داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34239   قيدت فى   07-08-2017 برقم ايداع    

6474 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

138 - جورج كامل جرجس يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34474   قيدت فى   17-08-2017 برقم 

ايداع    6938 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

139 - تم تصحيح السم التجارى الى /  محمد السيد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34966   قيدت 

فى   17-09-2017 برقم ايداع    7806 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-16

140 - خالد حفنى محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36435   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    

10200 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14
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141 - عماد عصام عبدالنعيم بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36744   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    10719 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

142 - محمد فوزى احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1679   قيدت فى   01-06-2011 برقم ايداع    

902 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

143 - محمد فوزى احمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1679   قيدت فى   23-10-2011 برقم ايداع    

2004 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

144 - فطوم رسمى محمود شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3535   قيدت فى   01-03-2012 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

145 - عبد المسيح ونيس شنودة جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6145   قيدت فى   05-11-2012 برقم 

ايداع    3601 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

146 - عامر محمود السيد محمد )العامر للمقاولت العمومية(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6283   قيدت فى   

14-11-2012 برقم ايداع    3769 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-13

147 - عاصم محمود عبد الهادى سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6454   قيدت فى   26-11-2012 برقم 

ايداع    3965 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

148 - ناصر فاروق عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21771   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    4964 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

149 - تامر محيى الدين السيد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25677   قيدت فى   2016-04-05 

برقم ايداع    2691 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

150 - ايه محمد حسن قبيصى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26900   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    4464 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

151 - بكر رمضان اسماعيل سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30722   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    749 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

152 - سماح محمود سامى احمد زين الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30839   قيدت فى   2017-02-02 

برقم ايداع    925 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

153 - وليد محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33838   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

5776 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

154 - شريف محمد عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34428   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

6832 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

155 - محمد عبدا السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34597   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

7182 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

156 - حمدى عبدالوكيل هارون عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35805   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    9154 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

157 - يوسف عبدالمرضى يوسف يوسف غانم - الغانم للعمال والتركيبات المعدنيه والميكانيكيه والتوريدات  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   35893   قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    9286 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

158 - تم تعديل السم التجارى الى  بلل على احمد رشوان عبدالغفار - رشوان لتجارة التوك توك والموتوسيكل 

والتروسيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36118   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    9627 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

159 - محمود ابراهيم عثمان شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37112   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    11334 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

160 - سعيد مصطفى احمد ابوجاموس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37486   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    12016 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

161 - محمد السيد محمد منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1008   قيدت فى   19-01-2011 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18
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162 - تم تعديل السم التجارى الى  مينا نقول لبيب اسداروس للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1803   

قيدت فى   20-06-2011 برقم ايداع    1042 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-19

163 - احمد الشاطبى محمد كامل-الشاطبى للبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4671   قيدت فى   

27-06-2012 برقم ايداع    1877 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-26

164 - جرجس قدرى بشير بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4902   قيدت فى   25-07-2012 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

165 - سعد شيبت محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6041   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

3473 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

166 - محمد على حافظ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6650   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

4188 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

167 - زكيه محمد سعيد السوداني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6666   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

4206 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

168 - ابراهيم محمود صبره ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9262   قيدت فى   04-06-2013 برقم 

ايداع    2696 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

169 - محمد احمد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17042   قيدت فى   27-10-2014 برقم ايداع    

7020 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-26

170 - احمد محمد محمد مرسى السويسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17647   قيدت فى   2014-11-30 

برقم ايداع    7789 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-29

171 - مينا ابراهيم عوض ابراهيم بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20803   قيدت فى   2015-06-14 

برقم ايداع    3589 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

172 - حسام حسن محمد اليسقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21073   قيدت فى   02-07-2015 برقم ايداع    

3981 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-01

173 - محمد حسين السيد حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23792   قيدت فى   31-12-2015 برقم 

ايداع    7782 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

174 - مجدى لطفى شفيق ناعوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25971   قيدت فى   18-04-2016 برقم ايداع    

3135 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

175 - تم تعديل السم التجارى الى / السيد محمد عبدالمجيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26459   قيدت 

فى   15-05-2016 برقم ايداع    3845 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-14

176 - محمود سعيد محمود غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31323   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

1687 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

177 - جاسر ابراهيم طه امين محرم )جاسر للخردوات(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31957   قيدت فى   

27-03-2017 برقم ايداع    2647 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-26

178 - احمد محمد احمد محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34188   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    

6385 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

179 - جاسر عبيده عبدالرحمن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1365   قيدت فى   12-04-2011 برقم 

ايداع    542 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

180 - عمرو محمد محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3577   قيدت فى   08-03-2012 برقم 

ايداع    605 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

181 - ابراهيم ابراهيم كامل ابوعسل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3867   قيدت فى   08-04-2012 برقم 

ايداع    928 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07
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182 - احمد صالح محمد عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4472   قيدت فى   06-06-2012 برقم ايداع    

1654 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-06-05

183 - محمد محمد عبد الرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5982   قيدت فى   21-10-2012 برقم 

ايداع    3405 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

184 - هانى سلمة على ابو عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6020   قيدت فى   22-10-2012 برقم ايداع    

3451 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

185 - بولس ابراهيم رستم عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6193   قيدت فى   08-11-2012 برقم ايداع    

3661 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

186 - فايزه فوزي عبد الغني حشيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6225   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    3701 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

187 - احمد ابراهيم احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6370   قيدت فى   21-11-2012 برقم ايداع    

2870 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

188 - ابراهيم كمال ابراهيم بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24591   قيدت فى   14-02-2016 برقم 

ايداع    1119 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

189 - محمود عبدالسلم عاشور حسين حسن شمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25612   قيدت فى   

03-04-2016 برقم ايداع    2602 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-02

190 - احمد محمد عبدالحميد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26850   قيدت فى   31-05-2016 برقم 

ايداع    4395 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

191 - محمد ابراهيم كامل محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30426   قيدت فى   10-01-2017 برقم 

ايداع    309 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

192 - رامى فتحى عبد الرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31395   قيدت فى   01-03-2017 برقم 

ايداع    1810 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

193 - محمد شحات احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31841   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

2480 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

194 - اسلم محمد رافت مسلم مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33615   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    5448 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

195 - ماجد رومانى فهمى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34111   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    

6263 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

196 - اسماعيل ابراهيم عبد اللطيف جاد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34840   قيدت فى   

10-09-2017 برقم ايداع    7597 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-09

197 - محمد يحيى محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35247   قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    

8276 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

198 - محمد سلمه مدكور محمد مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37118   قيدت فى   2017-12-13 

برقم ايداع    11342 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

199 - صبحى وهبه شحاته بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65345   قيدت فى   19-09-2012 برقم ايداع    

7531 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

200 - ضيف ا فايز عجيل عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1044   قيدت فى   24-01-2011 برقم 

ايداع    167 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

201 - عباس السيد عبد الحميد على عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4172   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    1288 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

202 - وسام على محمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5579   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

2946 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25
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203 - هيام حسين ذكي شمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5872   قيدت فى   14-10-2012 برقم ايداع    

3277 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

204 - على محمود قطب الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6869   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    

4449 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

205 - مصطفي عبده حسانين عامر الغرباوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6989   قيدت فى   2013-01-06 

برقم ايداع    50 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

206 - نجلء احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11045   قيدت فى   10-11-2013 برقم ايداع    

5021 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

207 - الصوابى للتجارة و التوكيلت - محمد يسرى محمد حسن الصوابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12268   

قيدت فى   23-01-2014 برقم ايداع    399 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-22

208 - محمد عبد الرازق محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12927   قيدت فى   27-02-2014 برقم 

ايداع    1181 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-26

209 - محمد محمود السيد محمود عبله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19899   قيدت فى   21-04-2015 برقم 

ايداع    2286 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20

210 - فيبى نصرى سيمور جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20213   قيدت فى   11-05-2015 برقم 

ايداع    2752 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

211 - عيسى جمعه السيد محمود غيضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29459   قيدت فى   2016-11-15 

برقم ايداع    8270 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

212 - محمد حسن على سليمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36988   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    11138 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

213 - فتحى عبدالسلم ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37170   قيدت فى   2017-12-17 

برقم ايداع    11442 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

214 - مايكل اشرف فكرى توفيلس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37930   قيدت فى   16-01-2018 برقم 

ايداع    617 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

215 - ماهر سمير زكى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3290   قيدت فى   05-02-2012 برقم ايداع    

256 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

216 - صفاء احمد محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4197   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    

1320 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

217 - رامى شعبان احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6320   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

3812 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

218 - كرم جابر محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6646   قيدت فى   09-12-2012 برقم ايداع    

4183 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

219 - اسماء فريد محمد حسن النصارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25138   قيدت فى   2016-03-09 

برقم ايداع    1898 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

220 - رضا رمضان احمد السكندرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26543   قيدت فى   2016-05-18 

برقم ايداع    3967 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

221 - اسماء سعيد محمود محمد الواعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26603   قيدت فى   2016-05-22 

برقم ايداع    4058 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

222 - اميمه عطيه عبدالمجيد محمد )سواريه اميمه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28015   قيدت فى   

04-08-2016 برقم ايداع    5984 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-03

223 - ايمن محمد عبده احمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28608   قيدت فى   21-09-2016 برقم 

ايداع    6930 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20
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224 - احمد فوزى حسن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28935   قيدت فى   16-10-2016 برقم ايداع    

7436 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

225 - علء محمد ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33180   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

4683 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

226 - السيد عبد الرحيم معوض عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33475   قيدت فى   2017-06-21 

برقم ايداع    5187 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

227 - محمد جمال مسعود حموده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36046   قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    

9522 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

228 - السيد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36981   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

11127 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

229 - محمد فوزى محمد هارون ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37048   قيدت فى   2017-12-11 

برقم ايداع    11229 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

230 - تم تعديل السم التجارى الى/ نوح - جلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37074   قيدت فى   

12-12-2017 برقم ايداع    11267 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-11

231 - احمد محمد حسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37209   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

11523 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

232 - تم تعديل السم التجارى الى ابراهيم سعد محمد سعد مسعود شكر )صيدليات شكر(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   37358   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    11805 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-23

233 - عماد الدين هارون السعيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1189   قيدت فى   2011-03-10 

برقم ايداع    336 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

234 - جمال محمود فكرى بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5861   قيدت فى   14-10-2012 برقم ايداع    

3265 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

235 - محروس سعيد صالح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6054   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    

3486 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

236 - ماجد محمد عبد ا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6321   قيدت فى   19-11-2012 برقم ايداع    

3813 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

237 - عبد السلم صالح عبد السلم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9587   قيدت فى   2013-06-26 

برقم ايداع    3189 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-25

238 - هناء محمد ابو النضر مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17279   قيدت فى   09-11-2014 برقم 

ايداع    7329 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

239 - سليمان مرسى سليمان مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19680   قيدت فى   07-04-2015 برقم 

ايداع    1982 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

240 - عبد المنعم صابر عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21749   قيدت فى   2015-08-26 

برقم ايداع    4939 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

241 - محمد ابراهيم محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26905   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    4469 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

242 - احمد حفناوى ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31724   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    2308 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

243 - يوسف محرم يوسف كرار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32213   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

3106 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

244 - اشرف حسين عبدالعزيز حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32781   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    4033 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13
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245 - امال محمد هاشم محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34417   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    6797 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

246 - مصطفى امام محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35225   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

8247 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

247 - يحيى كامل محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35395   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    8510 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

248 - عبدالغفار محمد عبدالغفار العصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35481   قيدت فى   2017-10-10 

برقم ايداع    8642 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-09

249 - مروه ابراهيم حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35539   قيدت فى   12-10-2017 برقم 

ايداع    8733 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11

250 - عمرو عبدالجواد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36142   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    9684 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

251 - احمد فتحى محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36736   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    

10705 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

252 - عزت جرجس رزق ا ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37085   قيدت فى   12-12-2017 برقم 

ايداع    11292 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

253 - محمد احمد محمد على الشويخى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37202   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    11508 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

254 - منى محمد محمد على زعلوك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37220   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    11545 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

255 - تعديل السم التجارى الى نادر محمد احمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37221   قيدت فى   

18-12-2017 برقم ايداع    11547 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

256 - هانى عاطف عبدالقوى حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37814   قيدت فى   14-01-2018 برقم 

ايداع    459 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

257 - محمود صالح على السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37970   قيدت فى   17-01-2018 برقم 

ايداع    700 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

258 - اشرف محمد على الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6716   قيدت فى   12-12-2012 برقم ايداع    

4264 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

259 - بدر ماهر عبد القادر عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18543   قيدت فى   27-01-2015 برقم 

ايداع    420 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

260 - محمد عبد الحافظ عبد الحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21333   قيدت فى   2015-07-28 

برقم ايداع    4351 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

261 - محمد رجب ابراهيم على الترجمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26774   قيدت فى   2016-05-29 

برقم ايداع    4290 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

262 - هنداوى على محمد على حواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26870   قيدت فى   01-06-2016 برقم 

ايداع    4427 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

263 - تم تعديل السم التجارى الى  صلح عبدالحميد على حسن ابوزيد )ابوزيد للستيراد و التصدير و 

التوريدات العموميه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27507   قيدت فى   12-07-2016 برقم ايداع    5317 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

264 - هند ابوالسعود احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27932   قيدت فى   31-07-2016 برقم ايداع    

5856 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

265 - هشام على محمد الليثى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33260   قيدت فى   08-06-2017 برقم ايداع    

4807 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07
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266 - محمد جمال السيد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33720   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    5607 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

267 - محمد جمال السيد احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33720   قيدت فى   01-11-2017 برقم 

ايداع    9581 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

268 - احمد عوض محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35657   قيدت فى   17-10-2017 برقم ايداع    

8925 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

269 - وائل عياد البدرى اسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36300   قيدت فى   12-11-2017 برقم 

ايداع    9961 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

270 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36923   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    11028 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

271 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36923   قيدت فى   07-12-2017 برقم 

ايداع    11082 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

272 - هانى حسنى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5201   قيدت فى   02-09-2012 برقم ايداع    

2499 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

273 - اسحق فايز عزيز ابو حلقه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5784   قيدت فى   08-10-2012 برقم ايداع    

3177 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

274 - تم تعديل السم التجارى  مركز صيانه سيارات محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6518   

قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    4036 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

275 - جمعه عبد الجليل وداعه ا على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6678   قيدت فى   10-12-2012 برقم 

ايداع    4221 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

276 - حنان حسن محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8663   قيدت فى   28-04-2013 برقم ايداع    

1996 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-27

277 - فؤاد فؤاد احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10537   قيدت فى   25-09-2013 برقم ايداع    

4317 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

278 - ايات محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13561   قيدت فى   01-04-2014 برقم ايداع    

1929 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

279 - هانى سعيد عفيفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18994   قيدت فى   23-02-2015 برقم ايداع    

1019 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

280 - طارق رشدى السيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23484   قيدت فى   15-12-2015 برقم 

ايداع    7338 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

281 - هبه احمد فؤاد محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25115   قيدت فى   2016-03-08 

برقم ايداع    1861 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

282 - محمود حسن بكر حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26896   قيدت فى   02-06-2016 برقم ايداع    

4459 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

283 - جورج حليم عوض حنا عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27581   قيدت فى   2016-07-17 

برقم ايداع    5413 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

284 - محمد حسن احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28535   قيدت فى   08-09-2016 برقم ايداع    

6817 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

285 - على محمد عبدالعزيز هلل )هلل للستيراد والتصدير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30328   قيدت فى   

04-01-2017 برقم ايداع    164 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

286 - محمد عمر محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33349   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    

4956 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12
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287 - رضا جرجس فرج عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34355   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    6665 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

288 - ايهاب ابراهيم محمد محى الدين محمد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34567   قيدت فى   

22-08-2017 برقم ايداع    7132 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-21

289 - عاصم كمال سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37396   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

11864 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

290 - عصمت ا عبدالناصر رجب عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37969   قيدت فى   2018-01-17 

برقم ايداع    699 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

291 - البشير للتسويق العقارى-سهير عبدالناصر بشير عبدالناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38069   قيدت 

فى   22-01-2018 برقم ايداع    863 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-21

292 - محمد احمد السيد  بلبول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70030   قيدت فى   29-05-1993 برقم ايداع    

1000001 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-28

293 - وسيم اسامة محمد على منيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   682   قيدت فى   23-11-2010 برقم 

ايداع    727 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-22

294 - محمد جلل ابو المعاطى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3977   قيدت فى   19-04-2012 برقم 

ايداع    1056 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

295 - امانى محمد حنفى محمود بهنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4006   قيدت فى   22-04-2012 برقم 

ايداع    1093 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

296 - وليد احمد علي محمد مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12057   قيدت فى   08-01-2014 برقم 

ايداع    151 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

297 - محمد سيد نصار عبد الباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12965   قيدت فى   03-03-2014 برقم 

ايداع    1229 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

298 - محمود عماد الدين حسين عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23257   قيدت فى   2015-12-02 

برقم ايداع    7029 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

299 - عاطف متولى محمد متولى زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24172   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    528 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

300 - رزق ابراهيم رزق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25132   قيدت فى   08-03-2016 برقم 

ايداع    1883 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

301 - عبدالحى على عبدالحى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34467   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    6921 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

302 - عماد عبد الرؤوف السيد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34863   قيدت فى   2017-09-11 

برقم ايداع    7625 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

303 - ابراهيم محمد عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36242   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    9852 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

304 - فاتن محمد قبارى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36733   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    10701 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

305 - محمد عصام عبد المنعم عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36910   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    11003 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

306 - السيد حسن احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3791   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    844 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

307 - وليد محمد صالح محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4193   قيدت فى   10-05-2012 برقم 

ايداع    1315 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09
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308 - عبد الباسط خلف احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5116   قيدت فى   16-08-2012 برقم ايداع    

2402 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

309 - هشام محمود عبد الحي الخولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6811   قيدت فى   19-12-2012 برقم 

ايداع    4378 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

310 - وليد حسين احمد محمد الذهبى )الذهبى للتوريدات الكهربائيه و الميكانيكيه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

24399   قيدت فى   03-02-2016 برقم ايداع    840 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-02

311 - تم تعديل السم التجارى الى / عاصم للتركيبات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25211   قيدت 

فى   13-03-2016 برقم ايداع    2014 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-12

312 - هانى جمال شكرى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25352   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

2217 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

313 - شاهين فتحى مصطفى مصطفى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33171   قيدت فى   

04-06-2017 برقم ايداع    4664 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-03

314 - سامح جرجس عيسى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37013   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    11179 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

315 - فارس نادر هيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37019   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    

11186 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

316 - محمود حمدى محمد امين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3126   قيدت فى   04-01-2012 برقم 

ايداع    53 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

317 - غباش حسين عبدا الشامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5586   قيدت فى   26-09-2012 برقم ايداع    

2953 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

318 - اسلم محمد محمود دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6919   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    

4513 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

319 - محمود فايز عبدالصادق خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9968   قيدت فى   06-08-2013 برقم 

ايداع    3632 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05

320 - محمد السيد دسوقى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12981   قيدت فى   2014-03-03 

برقم ايداع    1252 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

321 - حسام محمد عبد الهادى خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16601   قيدت فى   24-09-2014 برقم 

ايداع    6457 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-23

322 - نبيل فتحى ابوالنجا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20738   قيدت فى   09-06-2015 برقم ايداع    

3494 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

323 - محمد احمد محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21864   قيدت فى   02-09-2015 برقم ايداع    

5104 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

324 - محمد ابراهيم قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25839   قيدت فى   12-04-2016 برقم ايداع    

2940 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

325 - ايمان على احمد محمد فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27742   قيدت فى   24-07-2016 برقم 

ايداع    5617 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

326 - محمد عبدا ابوالخزر عمر- مركز ابوالخزر لصلح الجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

34454   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    6876 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-14

327 - نادر حربى فتيان توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35544   قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    

8741 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-11
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328 - ياسر حمدى عمران جهلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35957   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    9385 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

329 - احمد شعبان محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36888   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

10969 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

330 - ابراهيم السيد احمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37343   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    11786 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

331 - احمد حمدى السيد محمد بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37795   قيدت فى   11-01-2018 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

332 - ايمان حسن طه حسن نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37963   قيدت فى   17-01-2018 برقم ايداع    

678 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

333 - رحاب احمد صادق ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2807   قيدت فى   21-11-2011 برقم 

ايداع    2205 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

334 - رزق عبد الغنى احمد الحنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5343   قيدت فى   12-09-2012 برقم 

ايداع    2671 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

335 - محمد ممدوح محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6158   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

4616 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

336 - تامر ابراهيم ابو العنين امين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7164   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    255 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

337 - بدريه محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20512   قيدت فى   27-05-2015 برقم ايداع    

3172 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

338 - خميس كامل محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20531   قيدت فى   27-05-2015 برقم ايداع    

3197 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

339 - لطفى احمد ابوالسعود سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26200   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

3467 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

340 - حافظ محمد حافظ ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27328   قيدت فى   27-06-2016 برقم ايداع    

5085 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

341 - احمد صالح سعد محمد الجزار) الجزار لمستحضرات التجميل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28008   

قيدت فى   03-08-2016 برقم ايداع    5973 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-02

342 - فتحى عبدالنبى عبدالبارى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33941   قيدت فى   2017-07-25 

برقم ايداع    5962 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

343 - هويدا السيد على ابوريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36473   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

10266 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

344 - احمد محمد خميس عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37351   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

11796 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

345 - اسمهان محمود محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37944   قيدت فى   2018-01-16 

برقم ايداع    636 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-15

346 - اشرف عيد عبدالعزيز ابراهيم -عبدالعزيز لتجاره السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37979   قيدت 

فى   17-01-2018 برقم ايداع    717 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-16

347 - احمد على محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38194   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

1059 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

348 - السيد رمضان احمد على جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   750   قيدت فى   06-12-2010 برقم 

ايداع    805 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05

Page 109 of 113 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

349 - محمد سليم يوسف سالم السبع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3815   قيدت فى   03-04-2012 برقم 

ايداع    870 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

350 - فر جابر محمود عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4240   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    1373 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

351 - عبد الغفار محمد عبد الغفار الدهشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6614   قيدت فى   2012-12-05 

برقم ايداع    4144 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

352 - عماد الدين احمد سليمان حواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9337   قيدت فى   09-06-2013 برقم 

ايداع    2791 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-08

353 - سعيد صابر محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20691   قيدت فى   07-06-2015 برقم ايداع    

3432 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

354 - محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30725   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

355 - ادهم ابراهيم احمد حياتى الفى- )مزارع ادهم حياتى للنتاج الداجنى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

35039   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    7933 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-18

356 - جابر دبوس رستن بقطر )مؤسسه دبوس للتصدير والمقاولت العامه(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

35734   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    9037 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-18

357 - حسن البنا محمد صلح ابراهيم عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35766   قيدت فى   2017-10-22 

برقم ايداع    9097 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

358 - محمد حسنى ابراهيم مبروك فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36427   قيدت فى   

15-11-2017 برقم ايداع    10181 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-14

359 - احمد فهمى حسين سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37073   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

11265 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

360 - تم تعديل السم التجارى الى  مكتب احمد عاشور للخدمات الحكوميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

30569   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    515 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-16

361 - سحر سليمان حزقيال سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31166   قيدت فى   20-02-2017 برقم 

ايداع    1444 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19
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تجديد شركات

1 - نجاه احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   31272  قيدت فى  23-02-2017 برقم ايداع   1609 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

2 - يعدل السم التجارى للشركه الى مجدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33553  قيدت فى  

04-07-2017 برقم ايداع   5325 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/07/2027  12:00:00ص

3 - احمد عصام الدين محمد طه الشيخ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35744  قيدت فى  2017-10-19 

برقم ايداع   9058 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  

12:00:00ص

4 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  شركة منال وجميل للتطريز   شركة سبق قيدها برقم :   37311  قيدت 

فى  21-12-2017 برقم ايداع   11712 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

5 - محمود فوزى احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30264  قيدت فى  02-01-2017 برقم ايداع   

69 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2027  12:00:00ص

6 - محمد احمد عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35963  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

9393 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

7 - سحر وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   31376  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   1775 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

8 - شركه الشروق للتنميه العقارية -عادل مسلم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   19291  قيدت فى  

15-03-2015 برقم ايداع   1425 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2025  12:00:00ص

9 - على احمد على العاشورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31231  قيدت فى  22-02-2017 برقم 

ايداع   1548 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

10 - محمد عبد المنعم العطار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   31306  قيدت فى  26-02-2017 برقم 

ايداع   1661 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  

12:00:00ص

11 - عمرو فرج عبد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35546  قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   

8743 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص

12 - تعديل اسم الشركه /محمد حسن السيد سعد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   5361  قيدت فى  

12-09-2012 برقم ايداع   2693 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/09/2027  12:00:00ص

13 - تراست للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   5361  قيدت فى  18-10-2016 برقم ايداع   

7500 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

14 - حسن السيد سعد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5361  قيدت فى  18-10-2016 برقم ايداع   

7500 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2026  12:00:00ص

15 - طارق وجيه يوسف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27983  قيدت فى  02-08-2016 برقم ايداع   

5927 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2026  12:00:00ص

16 - طارق وجيه يوسف حرفوش وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27983  قيدت فى  2016-08-04 

برقم ايداع   5991 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

17 - مكسيم جروب   شركة سبق قيدها برقم :   27983  قيدت فى  04-08-2016 برقم ايداع   5991 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  12:00:00ص
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18 - طارق وجيه يوسف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   27983  قيدت فى  08-08-2016 برقم ايداع   

6051 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

19 - مكسيم جروب   شركة سبق قيدها برقم :   27983  قيدت فى  08-08-2016 برقم ايداع   6051 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

20 - خليل السيد خليل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2173  قيدت فى  18-08-2011 برقم ايداع   

1465 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2026  12:00:00ص

21 - الشركة المريكيه للستيراد ) جمال السيد عبدالصمد السيد و شريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   2491  

قيدت فى  09-10-2011 برقم ايداع   1829 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/10/2026  12:00:00ص

22 - شركه اى توريزم)محمد محمد احمد رمضان وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   21613  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   4736 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

23 - احمد محمود صادق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   28387  قيدت فى  29-08-2016 برقم ايداع   

6566 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص

24 - شركة محمد فرغلى حسن حمدان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   31101  قيدت فى  2017-02-16 

برقم ايداع   1347 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

25 - محمد عبدالوهاب سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   35897  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   

9290 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

26 - تعدل السم التجارى للشركة الى  فاطمه احمد عبد ا صالح نواره و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

2844  قيدت فى  29-11-2011 برقم ايداع   2251 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/11/2026  12:00:00ص

27 - شركه عرفه للساسات الميكانيكيه والمقاولت - مهندس محمد عبدالسلم عرفه واولده   شركة سبق قيدها 

برقم :   37899  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   574 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

28 - حاتم محمد صلح الدين ابو بكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   23798  قيدت فى  2015-12-31 

برقم ايداع   7791 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2025  

12:00:00ص

29 - احمد محمد عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28244  قيدت فى  21-08-2016 برقم ايداع   

6340 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

30 - ميجا لين م  هانى عبدالفتاح عمر عمر و شركائه   شركة سبق قيدها برقم :   3283  قيدت فى  

05-02-2012 برقم ايداع   249 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

31 - مروة السيد السيد يوسف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   36468  قيدت فى  19-11-2017 برقم 

ايداع   10255 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

32 - تم تعديل السم التجارى للشركة الى  اروى يسرى محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   32661  

قيدت فى  08-05-2017 برقم ايداع   3854 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2027  12:00:00ص

33 - مديحه عبدالمقصود احمد موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35450  قيدت فى  2017-10-10 

برقم ايداع   8595 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  

12:00:00ص

34 - عزيز جمال سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   37199  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

11498 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص
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35 - ياسر السعيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27306  قيدت فى  27-06-2016 برقم ايداع   5055 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  12:00:00ص

36 - يعدل اسم الشركه ليصبح/شركه ينى جورج سيوكاس وشريكه جورج ينى جورج سيوكاس   شركة سبق 

قيدها برقم :   33853  قيدت فى  18-07-2017 برقم ايداع   5803 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

37 - تعدل السم التجارى الى-المل للتوكيلت الملحيه)ابراهيم محمود , امال محمود شركاء(   شركة سبق 

قيدها برقم :   35542  قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   8738 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص

38 - اشرف محمد خميس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5008  قيدت فى  07-08-2012 برقم ايداع   

2285 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

39 - يعدل السم التجارى للشركه الى/الفراعنه ترانس)محمد نبيل مجدى يوسف وشريكه(   شركة سبق قيدها 

برقم :   6671  قيدت فى  09-12-2012 برقم ايداع   4211 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

40 - يعدل اسم الشركه ليصبح/عبدالمعطى للتجاره والتوزيع)احمد ممدوح عبدالمعطى وشركاه(   شركة سبق 

قيدها برقم :   37519  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   12054 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

41 - ايمن جميل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1805  قيدت فى  20-06-2011 برقم ايداع   1044 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

42 - شركة الفرج للدوات الكهربائيه وقطع الغيار - فرج باهى محمد النحاس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

35689  قيدت فى  18-10-2017 برقم ايداع   8970 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/10/2027  12:00:00ص

43 - خالد محمود حسن حسين و شركاه لتجارة الخضر و الفاكهه   شركة سبق قيدها برقم :   6292  قيدت فى  

14-11-2012 برقم ايداع   3778 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

44 - خالد محمود حسن حسين وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   6409  قيدت فى  22-11-2012 برقم 

ايداع   3915 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

45 - ورثة سامى عبدالعزيز عنهم احمد سامى عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   32612  قيدت فى  

04-05-2017 برقم ايداع   3773 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2027  12:00:00ص
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