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قيود أفراد

1 - محمد عبدالفتاح عبدا فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6012 

ورقم قيد 18190    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية رمل - 29 شارع انور السادات ارض جانوتي القلعه الرمل - قسم الرمل

2 - ايمن محمد بسيوني حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6013 

ورقم قيد 18191    محل رئيسى  عن توريدات ادوات معمار, بجهة محافظة السكندرية الرمل شارع نور 

السلم خلف 112 شارع محطه السوق باكوس - قسم الرمل

3 - محمد عبدالنبي محروس علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6014 

ورقم قيد 18192    محل رئيسى  عن توريدات عامه وعموم التصدير فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة شارع جابر عوض خميس خلف كافتريا تمام بجوار جراج العرب 

الهانوفيل - قسم الدخيلة

4 - سعد قاسم عبدالمجيد عبدالهادي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6015 ورقم قيد 18193    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - شارع دلتا الكيلو 18 ابويوسف بجوار مكتب الحاج 

عبدالحليم للمقاولت العجمي الدخيلة - الثالث علوي - قسم الدخيلة

5 - حمدي زكريا عبده الغندقلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6016 

ورقم قيد 18194    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية منتزه - عقار 15 عزبه عرامه من شارع 30 من شارع 45 عصافره قبلي - قسم 

المنتزه

6 - محمد فوزي السيد محمود فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6017 ورقم قيد 18195    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزليه وكهربائيه, بجهة محافظة السكندرية دخيلة 

- 8 شارع ابوالشوارب متفرع من شارع عبدالجواد العوامي الهانوفيل - قسم الدخيلة

7 - احمد محمد اسماعيل اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6018 

ورقم قيد 18196    محل رئيسى  عن ادوات منزليه وكهربائية, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة اول العوامي 

بجوار سوبر ماركت نصار الهانوفيل - قسم الدخيلة

8 - احمد سامى السيد محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6025 

ورقم قيد 18197    محل رئيسى  عن فطائر وبيتزا, بجهة محافظة السكندرية 31 ش 1006 من ش 56 من 

جمال عبدالناصر - سيدى بشر - قسم المنتزة

9 - سحر سعد محمد الحبروكى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6026 

ورقم قيد 18198    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 15 ش المدينة المنورة عزبة لؤلؤ القلعة - قسم الرمل

10 - هشام ابراهيم عاطف السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6027 

ورقم قيد 18199    محل رئيسى  عن جيم رياضى, بجهة محافظة السكندرية ش الحنفية بحرى بجوار ش 

الصدقه البيطاش - قسم الدخيلة

11 - محروس محمد عبدالجواد النجار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6028 ورقم قيد 18200    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - عقار 289 قريه مصطفي اسماعيل بنجر السكر - قسم 

العامرية
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12 - جمال محمد حسين منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6029 

ورقم قيد 18201    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قريه27 منزل 11 بنجر السكر برج العرب  - قسم 

برج العرب

13 - مبروكه عبدالحميد عبدالجيد فايز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6030 ورقم قيد 18202    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - عقار 37 محمصه ام النور من شارع محمد العجمي الهانوفيل - 

قسم الدخيله

14 - سعد فرج فايز عيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6031 ورقم قيد 

18203    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قريه 25 بنجر السكر منزل رقم 22 - قسم برج العرب

15 - ابراهيم عبدالحميد علي العريني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6032 ورقم قيد 18204    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - ك 18 ابو يوسف قبلي ثالث عماره خلف كافتيريا 

الطماوي - قسم الدخيله

16 - زكيه مرضي فضل ا سكران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

6033 ورقم قيد 18205    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - 12 شارع الشيخ عثمان من شارع المستقبل عزبه علم قبلي 

الهانوفيل - قسم الدخيلة

17 - حسن عيسى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6034 

ورقم قيد 18206    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية العل بجوار المدرسة 

النهضة العامرية - قسم العامرية

18 - رسمية عبدالحليم على حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 6035 

ورقم قيد 18207    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عمارة 19 ش الزيت الهجانة - 

قسم العامرية

19 - ناصر السيد عبدالرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

6039 ورقم قيد 18208    محل رئيسى  عن تربية مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية قرية 

العراق فرع 36 نهاية الفرع من ناحية قرية - الجزائر  - قسم العامرية

20 - مرعى فرج شوشان ثعيلب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6042 

ورقم قيد 18209    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 49 ش ابو بكر الصديق عزبة علم قبلى - الهانوفيل- قسم الدخيلة

44 - محمد سلمان ابوالدهب سلمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6102 ورقم قيد 18234    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل وعطور, بجهة محافظة السكندرية منشية 

- شارع حامد ابو جمعه سور مدرسة المنشية - قسم المنشية

21 - عامر عبدالحميد عبدالهادي ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6043 ورقم قيد 18210    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - ك 41 الطريق الساحلي الذراع البحري قبلي الطريق - قسم 

برج العرب

22 - محمد توفيق عبدالقادر يادم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6044 

ورقم قيد 18211    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - ابيس بجوار 

المطافي - قسم الرمل
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23 - جملت السيد محمد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6045 

ورقم قيد 18212    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع عزبه 

العمال الموظفين ابيس - قسم الرمل

24 - ابراهيم سعد سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6046 

ورقم قيد 18213    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 9 شارع الشيخ صالح التجمع الشرقي الناصرية 

القديمة - قسم العامرية

25 - سميرة عبدالفتاح صالح عبيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6047 ورقم قيد 18214    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية رمل - 5 شارع 

الشهيد زكريا اسماعيل ابو سليمان - قسم الرمل

26 - ايمن احمد علي متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6048 ورقم 

قيد 18215    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - عقار 34 شارع المستودع الناصرية - قسم العامرية

27 - اشرف عوض السيد النشرتي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6049 ورقم قيد 18216    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - عقار 47 شارع خالد بن الوليد متفرع من جمعه مفتاح الهانوفيل - 

قسم الدخيلة

28 - رزق حامد جويده عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6050 

ورقم قيد 18217    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية برج العرب - عقار 5 شارع البوسته قريه رحيم بهيج - قسم برج العرب

29 - شريف محمد عبده محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6051 

ورقم قيد 18218    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 12 شارع الرياض النجع الشرقي الناصرية القديمة - 

قسم العامرية

30 - ناجي عبدالجيد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6052 

ورقم قيد 18219    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية العامريه - عقار 9 شارع النور خلف المسجد قريه احمد عرابي - قسم العامريه

31 - زياده عبدالمنعم زياده علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6053 

ورقم قيد 18220    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 1 شارع ابن سعد 

من شارع 45 العصافره بحري - قسم المنتزه

32 - ابانوب بباوي صابر بباوي ارمانيوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 6055 ورقم قيد 18221    محل رئيسى  عن بيع سجائر, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - محل 

رقم 45 مجاوره 6 الحي الول - السكان التجاري

33 - الشوربجي ابراهيم الشوربجي بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 6056 ورقم قيد 18222    محل رئيسى  عن ورشة لحام, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - بهيج 

طريق الكافوري بعد البوابه

34 - ايمان صبحى شعبان محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6058 ورقم قيد 18223    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - مساكن 800 ش 2 برج العرب الجديدة -
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35 - محمد احمد عبدالناصر محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6066 ورقم قيد 18225    محل رئيسى  عن مصنع ملبس ) فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة السكندرية بلوك 96 مساكن عبدالقادر الجديدة بجوار مسجد الرحمة - قسم العامرية

36 - احمد محمد محمود عطية حجاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6067 ورقم قيد 18226    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الشرقاوى امام فرن كيداهم - محل

37 - ورشة الحوفي للحداده - سمير عبدالكريم السيد الحوفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 6068 ورقم قيد 18227    محل رئيسى  عن ورشة حداده عفشة وسوست, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - نجع رسلن خلف سور المركز الدولي - قسم العامرية

38 - احمد هاني خميس شحاته رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

6075 ورقم قيد 18228    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر - عقار 5 شارع محمود فوزي من شارع بورسعيد سيدي جابر 

الشيخ - قسم سيدى جابر

39 - بسنت احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6094 

ورقم قيد 18229    محل رئيسى  عن مركز تخاطب وتنمية مهارات فوق الربع سنوات, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - 3 عمارات سيتي بالس شقة 7 الهانوفيل ك 1705 طريق اسكندرية مطروح الدخيلة - قسم 

الدخيلة

40 - محمد محمود محمد علي سبع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6095 ورقم قيد 18230    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - اول طريق 

اسكندرية مطروح شارع علي الصعيدي - قسم العامرية

41 - هبه شعبان صقر موسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6098 

ورقم قيد 18231    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة السكندرية عقار 78 ش الكوبرى نجع سلم

42 - محمود عبدالفتاح عبدالمنعم احمد عجوه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 6100 ورقم قيد 18232    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية رمل - شارع حسن 

طوبار غبر - قسم الرمل

43 - اسلم احمد عبدالمنعم محمد فوله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6101 ورقم قيد 18233    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 4 شارع القاهرة - 

قسم محرم بك

45 - سعيده محمود محمد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6103 

ورقم قيد 18235    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية رمل - عقار 23 شارع المرجان عزبه لؤلؤ القلعه - قسم الرمل

46 - السيد عباس محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6104 

ورقم قيد 18236    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عمارة برج المها اخر شارع سور الميناء الدخيلة 

البحرية - قسم الدخيلة

47 - سعد محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6105 

ورقم قيد 18237    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 11 شارع 608 من شارع سيف سيدي بشر - قسم 

المنتزه
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48 - هشام رحيمه ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6107 

ورقم قيد 18238    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية محرم بك - عقار 25 شارع الزاهد غربال - قسم محرم بك

49 - رضوان عبدالنبي رجب حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6108 ورقم قيد 18239    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - 26 شارع عثمان بن عفان الهانوفيل العجمي - قسم 

الدخيلة

50 - رجب سالم الجوهري ابوقليه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6109 ورقم قيد 18240    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - عقار 27 

شارع سالم عبدالعزيز من شارع عيد مبروك الهانوفيل - قسم الدخيله

51 - محمد فاروق عبدالحليم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6110 ورقم قيد 18241    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 9 شارع 

المحطه المعموره البلد - قسم المنتزه

52 - محمود مسعود رضوان ابراهيم الديب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 6111 ورقم قيد 18242    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - قريه حارس 1 شارع الرحمه العامريه - قسم 

العامريه

53 - حميده عبدالسلم سعد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6112 ورقم قيد 18243    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - عقار 7 شارع المعسكر عزبه المغاربه - قسم العامرية

54 - انعام عبدالمنعم احمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6113 ورقم قيد 18244    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية عقار 33 ش السوق بجوار شركة البلستيك درباله - قسم المنتزة

55 - نهى احمد محمد حسن بهجت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

6114 ورقم قيد 18245    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية عقار 3 ش الحياتى - قسم محرم بك

56 - هناء على فاضل الزقم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6115 ورقم 

قيد 18246    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 73 ش الشعراوى من ش ابويوسف العجمى - شقة - قسم الدخيلة

57 - محمد جمال على بدران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6116 

ورقم قيد 18247    محل رئيسى  عن ملبس وخردوات, بجهة محافظة السكندرية 18 ش 62 من ش 45 

العصافرة قبلى - ارضى - شقة

58 - يعقوب محمد حامد يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6118 

ورقم قيد 18248    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 5 ش المدرسة البتدائية عزبة العراوة - شقة - قسم العامرية

59 - حنان ابراهيم عبدالعظيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6119 ورقم قيد 18249    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 39 ش بطل السلم سموحة - شقة - قسم سيدى جابر
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60 - جابر محمد عبدالعليم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6120 ورقم قيد 18250    محل رئيسى  عن مقاولت نقل وشحن وتفريغ ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية عقار 37 ش الكورنيش بجوار فتح ا ماركت - 

قسم الدخيلة

61 - رمضان مبروك عبدالعزيز بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6121 ورقم قيد 18251    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 25 شارع ابن قاسط باكوس الرمل - قسم الرمل

62 - متولي احمد محمد محمود الدهشان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6122 ورقم قيد 18252    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - عقار 27 شارع المحطه حارس 1 النهضه - قسم العامرية

63 - مهدي عبدالونيس مهدي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6123 ورقم قيد 18253    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر - عزبه هلش 

البر القبلي شارع المصطفي - قسم سيدي جابر

64 - سلمي حماده السيد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6124 

ورقم قيد 18254    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 3 شارع اليمان عزبه الشامي - قسم المنتزه

65 - احمد جابر سعيد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6125 

ورقم قيد 18255    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة 

محافظة السكندرية المنتزه - عقار 65 شارع المام الشافعي الزاويده - قسم المنتزه

66 - احمد عبدالعاطى ناجى مراجع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6129 ورقم قيد 18256    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 40 طريق مطروح 

الزراع البحرى - برج العرب

67 - سعيد رجب عبدالرازق ناجى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

6131 ورقم قيد 18257    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية قرية بهيج برج 

العرب بجوار مدخل قرية بانسيا -

68 - رشا عادل يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6136 

ورقم قيد 18259    محل رئيسى  عن تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك بموجب موافقة امنية ) فيما عدا 

المن والحراسة والنترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة لذلك (, بجهة محافظة السكندرية قطعة رقم 3 

بلوك 11 المحور المركزى برج العرب - الثالث - شقة

69 - محمد سعد ابو بكر قواطين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6138 

ورقم قيد 18260    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية ش العوامى الهانوفيل - قسم 

الدخيلة

70 - غاده السيد ابراهيم ابوشاهين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6139 ورقم قيد 18261    محل رئيسى  عن توريد وتجهيز المخللت, بجهة محافظة السكندرية جمرك - 39 

شارع سوق السمك القديم - قسم الجمرك

71 - محمد السيد زين الدين عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6140 ورقم قيد 18262    محل رئيسى  عن بيع مراتب, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - عقار 46 

شارع المير لؤلؤ الورديان - قسم مينا البصل
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72 - محمد ابراهيم عوض هجام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6141 

ورقم قيد 18263    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - عقار 13 

اخر شارع جراج النقل العام البيطاش - قسم الدخيلة

73 - كرم محمد انور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6142 

ورقم قيد 18264    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 5 شارع هيبو 

قراط الزاريطه - قسم باب شرق

74 - كيرلس رمسيس لحظى رابيل / رمسيس لتجارة وتوريد ادوات التجميل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6144 ورقم قيد 18265    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد ادوات التجميل, 

بجهة محافظة السكندرية 51 ش مصطفى كامل بجوار العسكرى للحذية غبر الرمل - شقة - قسم الرمل

75 - احمد فرحات محمد فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6145 

ورقم قيد 18266    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 8 ش الحاج سلمه - ابو 

سليمان - قسم الرمل

76 - داكر ثابت داكر زناتي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6146 

ورقم قيد 18267    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - عقار 7 شارع الشهيد 

زكريا اسماعيل ابوسليمان - قسم الرمل

77 - خميس نوفل معفن ادريس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6147 

ورقم قيد 18268    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 22 شارع ابوجبل عزبة هلش البر القبلي - قسم سيدي جابر

78 - محمد علي يوسف سلطان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6148 

ورقم قيد 18269    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية رمل - عقار 42 الشهيد مصطفى اسماعيل من ابو سليمان - قسم الرمل

79 - محمد صابر محمد عثمان عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6150 ورقم قيد 18270    محل رئيسى  عن تشطيبات معمارية, بجهة محافظة السكندرية نجع يادم خلف مسجد 

مصطفى طاهر كينج مريوط - قسم العامرية

80 - اسماء ابراهيم سعد احمد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6161 ورقم قيد 18271    محل رئيسى  عن تقديم المشروبات الباردة والساخنة والعصائر والتيك اوى, بجهة 

محافظة السكندرية 19 ش الميناء الشرقية العطارين - قسم العطارين

81 - السيدة السعيد محمد رمضان رجب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6162 ورقم قيد 18272    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف بالجملة, بجهة محافظة السكندرية ش مخزن 

الزيت خلف مسجد البسيونى - قسم العامرية

82 - سمر عبدالخالق حسن عبدالغفور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

6163 ورقم قيد 18273    محل رئيسى  عن محل تجارة اعلف بالجملة, بجهة محافظة السكندرية ش 

الخلص متفرع من ش مخزن الزيت - قسم العامرية

83 - عاشور هليل حميده عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6175 ورقم قيد 18274    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 21 قبلى الشارع عامرية 

اول - قسم العامرية

84 - حنان عبدالخالق حسن عبدالغفور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6177 ورقم قيد 18275    محل رئيسى  عن محل تجارة اعلف بالجملة, بجهة محافظة السكندرية عزبة 

الهجانة ش الخلص بجوار مسجد ابوعرام - قسم العامرية
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85 - اليمان - ايمان محمد سيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6178 ورقم قيد 18276    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات وتدوير بلستيك, بجهة محافظة السكندرية 

برج العرب - بلوك 12 جنوب المنطقة الثالثة برج العرب الجديده

86 - حسام عبدالمنعم ابراهيم علي النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6179 ورقم قيد 18277    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية منتزه - ثان شارع يسار 

من شارع التين المعموره البلد - قسم المنتزه

87 - احمد اسماعيل محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6180 

ورقم قيد 18278    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عقار 23 شارع الفتح من شارع الحديد والصلب 

ابويوسف - قسم الدخيلة

88 - محمد اسماعيل محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6181 

ورقم قيد 18279    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عقار 44 شارع النصار من شارع خيرا الهانوفيل - 

قسم الدخيلة

89 - محمد اباصيري احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6182 

ورقم قيد 18280    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 81 شارع عرفان - قسم محرم بك

90 - احمد محمد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 6183 

ورقم قيد 18281    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريد مستلزنات طبيه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - شارع العمده الحضره الجديده باب شرقي - قسم باب 

شرق

91 - مصطفى محمود عبدالستار علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6184 ورقم قيد 18282    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية منتزه - شارع 8 

من شارع 16 الصلح الفلكي سيدي بشر - قسم المنتزه

92 - دنيا سامح موسي عبده موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6185 ورقم قيد 18283    محل رئيسى  عن اتيليه ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 5 مساكن 

الشباب طوسون - قسم المنتزه

93 - ناصر فؤاد محمد علي عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6186 ورقم قيد 18284    محل رئيسى  عن معرض تجاره سيارات, بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع 

النصر خلف مدرسه كورونا بجوار كوبري الناموس - قسم الرمل

94 - محمد ابراهيم احمد محمد عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6187 ورقم قيد 18285    محل رئيسى  عن تقديم المشروبات البارده والساخنه والماكولت, بجهة محافظة 

السكندرية محرم بك - 27 و 29 و 31 شارع ايزيس - قسم محرم بك

95 - مصطفى كامل جاب ا عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6188 ورقم قيد 18286    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية الحى الثانى 

مجاورة 2 مجتمع محلى 2 قطعة 354 برج العرب - شقة

96 - مرفت جابر محمد سيد احمد جويلي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

6190 ورقم قيد 18287    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 9 شارع الفدا الزوايده المنتزه - قسم المنتزه
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97 - اشرف محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6194 ورقم قيد 18288    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية دخيلة 

- عقار 22 شارع الهللي من شارع فضه البوابه 8 البيطاش - قسم الدخيلة

98 - ماهر علم مريحله مريحله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6195 

ورقم قيد 18289    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - ط A مطروح امام حي 

العجمي البيطاش - قسم الدخيلة

99 - محمد جمال احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6196 

ورقم قيد 18290    محل رئيسى  عن توريدات عامة فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, 

بجهة محافظة السكندرية عامرية - 9 شارع المسجد الكبير حارس 1 النهضة - قسم العامرية

100 - السيد حسين حسن العجمي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6197 

ورقم قيد 18291    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية 15 منزل 86 بنجر السكر - قسم العامرية

101 - محمد فكري كيلني عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6198 ورقم قيد 18292    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية شرقي - 28 شارع 

النصر من شارع الجميزه حضرة جديده باب شرقي - قسم باب شرق

102 - نصر عبدالمولي عبدالجواد سحيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6199 ورقم قيد 18293    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - نجع متموح قريه احمد عرابي خلف المستوصف - 

قسم العامرية

103 - فاطمه ياقوت عبدالغني عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6200 ورقم قيد 18294    محل رئيسى  عن مكتب رحلت وخدمه الليموزين ) بعد الحصول على موافقة جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( وفيما عدا الرحلت السياحية, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 38 

شارع خضر باشا امبروزو - قسم محرم بك

104 - ناديه احمد محمود يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6201 

ورقم قيد 18295    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الرمل - 5 البوسته عزبه الموظفين - قسم الرمل

105 - اشرف احمد محمد عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6207 ورقم قيد 18296    محل رئيسى  عن مقاولت, بجهة محافظة السكندرية ش 20 بجوار المدرسة 

البتدائية - قسم العامرية

106 - عيده عبدا جمعه عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6211 

ورقم قيد 18297    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية ش المدرسة قرية ابوالسعود - 

قسم العامرية

107 - محمد عبده اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6212 

ورقم قيد 18298    محل رئيسى  عن مكتب لعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - النهضة طيبة 1 

بجوار المسجد الكبير - قسم العامرية

108 - شحاته عبدالجواد عبده الفالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6216 ورقم قيد 18300    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العل الشرقية اول 

الشارع الكبير النهضة منزل محمد شحاته - قسم العامرية
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109 - محمد كمال محمد عبدالحميد محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 6217 ورقم قيد 18301    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة السكندرية اول ش الحى خلف 

سوق الثلثاء العامرية - قسم العامرية

110 - محمد الجرايحى يونس جمعه جمعه شتيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 6219 ورقم قيد 18302    محل رئيسى  عن مطعم ) فيما عدا تجهيز وتصنيع الماكولت (, بجهة 

محافظة السكندرية برج العرب الجديدة المجاورة الثالثة سوق الصفا - محل رقم 52

111 - محمد عبدالكريم عبدالجواد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 6221 ورقم قيد 18303    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة السكندرية العامرية - ك 21 قبلي 

بجوار مسجد قباء - قسم العامرية

112 - احمد فتحي عطيه النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6222 

ورقم قيد 18304    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - عزبه الشيخ 

الصغري - قسم الرمل

113 - مهدى مصطفى رحومه ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6223 ورقم قيد 18305    محل رئيسى  عن تسوق عقارى, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة الجبل خلف شركة 

الشمعدان ارض المصرى- شقة

114 - السيد عطية السيد البهوتى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6224 

ورقم قيد 18306    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 28 ش النصر امام مسجد النصر ابو قير - قسم المنتزة

115 - باسم محمد احمد عبده امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6225 ورقم قيد 18307    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية اخر ش المواسير 

بجوار كافية بداية ابو سليمان - محل - قسم الرمل

116 - طه على طه ابو ورده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6226 

ورقم قيد 18308    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية 51 ش الفراعنة خورشيد - شقة - قسم المنتزة

117 - عبدالجواد صالح عبدالجواد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 6227 ورقم قيد 18309    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عقار 13 ش الخليج ستانلى - قسم الرمل

118 - فوزي محمود حنفي السقا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6229 

ورقم قيد 18310    محل رئيسى  عن توريدات عامه وعموم التصدير فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - 53 شارع ابراهيم الطلخاوي الهانوفيل - قسم الدخيلة

119 - نعناعه ابراهيم صابر حسنين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6230 ورقم قيد 18311    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية مينا البصل - 63 شارع محجوب ارض الموز القباري - قسم مينا البصل

120 - الفت اسماعيل محمود النوساني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

6231 ورقم قيد 18312    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية سيدى جابر - عماره 120 طريق 14 مايو سموحه - قسم سيدى جابر

121 - احمد محمود محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 6232 

ورقم قيد 18313    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات معماريه, بجهة محافظة السكندرية العامرية - 2 

شارع الفتح قريه حارس النهضه - قسم العامرية
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122 - مطير عمر سبيته عبدالرحمن عزومي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 6233 ورقم قيد 18314    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العموميه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - منزل 12 قريه 23 بنجر السكر - قسم 

برج العرب

123 - عزيزه مصري الشحات السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6236 ورقم قيد 18315    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قرية 25 بنجر السكر منزل 18

124 - رجب عبدالفتاح ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6237 ورقم قيد 18316    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - 18 شارع 

ريدمبكس ابويوسف العجمي الدخيله - قسم الدخيلة

125 - علي محمد سلطان قويه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6238 

ورقم قيد 18317    محل رئيسى  عن تجاره السيارات, بجهة محافظة السكندرية العامرية - نجع ابودومه 

ابوبسيسه الهواريه - قسم العامرية

126 - وفاء السعيد السيد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6239 ورقم قيد 18318    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 59 شارع 

12 من شارع 25 المستشارين طوسون - قسم المنتزه

127 - ريهام علي عبدالرازق محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6240 ورقم قيد 18319    محل رئيسى  عن توريدات عامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 3 شارع محمود حجازي من جميلة ابوحريد - قسم المنتزه

128 - كريمه عبدالشكور محمد عايش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6244 ورقم قيد 18320    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 34 شارع محمد علي باشا ارض جانوتي البر القبلي القلعه - قسم 

الرمل

129 - انتصار جلل كامل يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6245 ورقم قيد 18321    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 18 شارع 62 من شارع 25 طوسون المستشارين - قسم المنتزه

130 - فتحي محمد ابراهيم ابوريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6246 ورقم قيد 18322    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

مستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - 55 شارع نور السلم من شارع الحديد والصلب ابويوسف العجمي 

- قسم الدخيلة

131 - عبدالظاهر احمد محمود محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6249 ورقم قيد 18323    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة 

السكندرية 143 ش المير لؤلؤ - الورديان - الدور الرضى - قسم مينا البصل

132 - وائل صلح احمد على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6250 

ورقم قيد 18324    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) فيما عدا الرحلت السياحية (, بجهة محافظة السكندرية 

الذراع البحرى بجوار قرية المهندسين ابو تلت - شقة بالدور الرضى - قسم العامرية

133 - حمدي جمعه فايز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6253 

ورقم قيد 18325    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - كينج مريوط شارع 

الكينج الجديد عامرية - قسم العامرية
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134 - حسين رزق حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6254 

ورقم قيد 18326    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية العامرية - كينج مريوط شارع 

الحجاز بحري السكه الحديد - قسم العامرية

135 - راف ا عبدالمقصود سعد عيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 6255 ورقم قيد 18327    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - كينج 

مريوط شارع ممدوح زهران - قسم العامرية

136 - جهاد خيرى السيد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6256 ورقم قيد 18328    محل رئيسى  عن بيع وتجهيز ماكولت ومشروبات, بجهة محافظة السكندرية محل 

رقم 1 ب عمارة F بالدور الرضى عمارات - مشروع سموحة تراس ش 38 حاليا متفرع من فيكتور - عمانويل 

- سموحة - سيدى جابر

137 - عادل سعد محمد محمد حسن بيومي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6261 ورقم قيد 18329    محل رئيسى  عن عموم تصدير, بجهة محافظة السكندرية منتزه - شارع 

مصطفى حسن من ش ملك حفني المندره قبلي - شقه بالدور الثاني - قسم المنتزه

138 - عصمت مصطفى حامد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 6262 ورقم قيد 18330    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول على ترخيص جهاز النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - العجمي البيطاش خلف جاليري حناني ارض خطاب رقم 5 - 

قسم الدخيلة

139 - احمد حسني محمد علي نوفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6263 ورقم قيد 18331    محل رئيسى  عن خدمة الليموزين والرحلت بعد الحصول على ترخيص جهاز النقل 

البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية رمل - مساكن القلعه بلوك 6 مدخل 2 - قسم الرمل

140 - محمد علء احمد تمام احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6264 ورقم قيد 18332    محل رئيسى  عن توريد اخشاب, بجهة محافظة السكندرية رمل - شارع عزبه سكينه 

الجديده بجوار جولدن جيم - قسم الرمل

141 - ساميه محمود بحيري ابوعجيله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6265 ورقم قيد 18333    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عزبه فرعون 5 شارع الرحمه خورشيد البحريه - قسم المنتزه

142 - عبدالجواد عطاا طايل رحيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6266 ورقم قيد 18334    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامرية - 15 شارع الوحده الصحيه عزبه ابوبسيسه - قسم 

العامرية

143 - حسن مسعد حسن محمد الهلوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6267 ورقم قيد 18335    محل رئيسى  عن تجاره ملبس بالجمله, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 6 

شارع المهدي سيدي بشر - قسم المنتزه

144 - اشرف محمد زايد هبيله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6268 

ورقم قيد 18336    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - عقار 25 شارع الندلس البراهيميه - قسم باب شرق

145 - سوميه جمعه محمد القزعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6277 

ورقم قيد 18337    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - سوق النور محل 85 

برج العرب الجديده
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146 - عبدا احمد عبدالرحمن محمد فايد - فايد للتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 6282 ورقم قيد 18338    محل رئيسى  عن توريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية قطعة 5 بلوك 1 المحور المركزى مول عبدالله - محل رقم 

6

147 - عبدالسميع عبدا عطيوه مجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6284 ورقم قيد 18339    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية ش مستشفى العامرية امام 

المستشفى اعلى ماركت القدس- قسم العامرية

148 - عبدالوهاب صالح عطيوه مجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6285 ورقم قيد 18340    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية ش مستشفى العامرية امام 

المستشفى - اعلى ماركت القدس - قسم العامرية

149 - رويفه عبدا عطيوه مجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6286 

ورقم قيد 18341    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية ش مستشفى العامرية امام مستشفى 

العامرية - قسم العامرية

150 - مجدى فريصه بسطه معوض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

6287 ورقم قيد 18342    محل رئيسى  عن كافيه ) قهوة (, بجهة محافظة السكندرية 698 طريق الجيش برج 

نيس ناصية اطلس العصافرة بحرى- محل

151 - محمد جمال عبدالعزيز عبدالرازق علي ابوشوشه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 6290 ورقم قيد 18343    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزليه, بجهة محافظة 

السكندرية الدخيلة - شارع نور السلم الداريسه قبلي العجمي الهانوفيل - قسم الدخيلة

152 - ارميا سعد ضلفي ارميا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6294 

ورقم قيد 18344    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة السكندرية عامرية - شارع الترعة 

عبدالقادر خلف مساكن مبارك - قسم العامرية

153 - ايهاب حسنى محمود حمزة تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6295 ورقم قيد 18345    محل رئيسى  عن خدمات بحرية, بجهة محافظة السكندرية عقار 2 ش الحلوجى - 

قسم الجمرك

154 - جيهان عبدالعزيز شرف بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6296 ورقم قيد 18346    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية 6 ش احمد عرابى المحروسة الجديدة - ارضى- شقة -

155 - محمد شريف محمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6297 

ورقم قيد 18347    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث منزلى موبيليا, بجهة محافظة السكندرية ش 21 من 

ش 14 الفلكى - قسم المنتزة

156 - محمد عاطف فتحى بطيشة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6298 

ورقم قيد 18348    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وتوريدات عامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش زخارى امام كنيسة العزراء سيدى بشر قبلى - قسم المنتزة

157 - على محمد على فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6299 

ورقم قيد 18349    محل رئيسى  عن تجارة سيارات وموتوسيكلت, بجهة محافظة السكندرية محور المحمودية 

عزبة حجازى - قسم سيدى جابر
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158 - ديب على بدوى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6302 

ورقم قيد 18350    محل رئيسى  عن كافية وسايبر ) بموجب موافقة امنية ( فيما عدا المن والحراسة 

والكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة شريطه وجود عقد الجهة المانحة العليا للنترنت 

مختومة, بجهة محافظة السكندرية ميدان النافورة برج العرب القديم امام احمد عبدالعال - ارضى - محل -

159 - سعيد السيد سعيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6305 

ورقم قيد 18351    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة السكندرية ش حبون نجع الطلخاوى 

العامرية - قسم العامرية

160 - محمد رمضان ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6306 ورقم قيد 18352    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة(, بجهة محافظة 

السكندرية ش الجمهورية بجوار فرع اتصالت - قسم العامرية

161 - عبير محمود محمد احمد التنك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6307 ورقم قيد 18353    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 1 شارع ابوزيد علم بجوار مطعم الصفتي الهانوفيل - قسم 

الدخيله

162 - مسعود فتح ا محمد بشير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6308 

ورقم قيد 18354    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - عقار 8 شارع السنترال قريه فلسطين - قسم العامريه

163 - محمد مناع حسنين محمد ونس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6309 ورقم قيد 18355    محل رئيسى  عن مكتب نقل بعد الحصول علي تراخيص جهاز النقل البري الداخلي 

والدولي, بجهة محافظة السكندرية الرمل - برج الفيروز شارع الحلواني فتافيت من شارع 20 - قسم الرمل

164 - مسعوده ابراهيم عبدالمولي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6310 ورقم قيد 18356    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه بنجر السكر منزل 36 قريه 21 - قسم العامريه

165 - احمد صابر سليمان عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6311 ورقم قيد 18357    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - 6 شارع 15 

عزبه القلعه خلف مسجد الصفاء - قسم الرمل

166 - احمد محمود جبر عبده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6312 

ورقم قيد 18358    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 (, بجهة 

محافظة السكندرية عقار 49 ش هدى السلم سيدى بشر - قسم المنتزة

167 - حنان احمد فوزي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6313 ورقم قيد 18359    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 11 شارع العميدي امبروزو - قسم محرم بك

168 - امنيه سعيد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6314 

ورقم قيد 18360    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة السكندرية الدخيلة - شارع علي 

بن ابي طالب من شارع الحنفيه عقار رقم 1 - قسم الدخيلة

169 - رجب رمضان جاب ا العقاري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6315 ورقم قيد 18361    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 6 شارع البرج عزبه النخل المنتزه - قسم المنتزه

170 - محمد محمد عبدالمجيد قطون تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6316 ورقم قيد 18362    محل رئيسى  عن توريدات عامه وتصدير فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 22 شارع 14 من شارع 16 الملك الصلح الفلكي - قسم المنتزه

Page 15 of 47 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

171 - بديعه عبدالفتاح علي الصباغ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6317 ورقم قيد 18363    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قريه 15 بنجر السكر منزل 42 برج العرب - قسم برج 

العرب

172 - مريم احمد علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6319 

ورقم قيد 18364    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية المنتزه - عقار 67 شارع ابورديس سيدي بشر بحري - قسم المنتزه

173 - عطاا رمضان منشاوي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6320 ورقم قيد 18365    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 28 شارع 

الشيخ كامل الكينج مريوط العامريه - قسم العامريه

174 - محمد صابر السعيد المصرى - المصرى للتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 6321 ورقم قيد 18366    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 38 ش التين المعمورة البلد المنتزة - شقة - قسم 

المنتزة

175 - هشام محمد محروس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6322 ورقم قيد 18367    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى (, بجهة محافظة السكندرية خلف 14 ش ابن القاضى فيكتوريا - قسم الرمل

176 - كريمه مصيلحى عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6323 ورقم قيد 18368    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 42 ش الصفا من ش المستشار بدوى رياض ابويوسف - العجمى - شقة

177 - ابراهيم عبدالفضيل عبدالرواف محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 6324 ورقم قيد 18369    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية, بجهة محافظة 

السكندرية منزل 68 قرية ابو زهره

178 - عبدالرواف محمود عبدالرواف سحيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 6325 ورقم قيد 18370    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - بجوار السكه الحديد برج العرب القديم - قسم برج 

العرب

179 - حاتم عبدالباسط على محمد الجناينى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 6327 ورقم قيد 18372    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب ش جمال 

عبدالناصر - برج العرب

180 - محمود جابر محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6332 

ورقم قيد 18373    محل رئيسى  عن تجارة ادوات ومنظفات بلستيك, بجهة محافظة السكندرية عبدالقادر 

بحرى امام مستودع الدقيق - قسم العامرية

181 - احمد صلح محمود رزق الباسوسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 6333 ورقم قيد 18374    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية ش ديزرت هوم - 

كينج مريوط - قسم العامرية

182 - احمد حمدى عبدالحليم عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6334 ورقم قيد 18375    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية ك 41 طريق الساحل - 

ابوصير طريق اسكندرية مطروح - امام قرية الشروق
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183 - استفتاح سعيد عبده الكيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

6335 ورقم قيد 18376    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية ابومسعود ش 

المعناوى النهضة - قسم العامرية

184 - عبدالوكيل عبدالحميد محمد راف ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 6339 ورقم قيد 18378    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - نجع 

عبدالرواف شارع مسجد عبدالرواف - قسم العامرية

185 - ايمان احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6340 

ورقم قيد 18379    محل رئيسى  عن ملبس واكسسوار, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - سيتي مول 

الدور الثاني علوي - قسم برج العرب

186 - عبدالعال جبريل عبيد جبريل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6341 ورقم قيد 18380    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة السكندرية ش البردويل بجوار البوستة خلف 

سوق المغاربة - قسم العامرية

187 - شيماء عبدالظاهر عبدالقادر الحداد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6342 ورقم قيد 18381    محل رئيسى  عن تجارة العشاب والزيوت الطبيعية, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - الكيلو 25 بحري ابوتلت شارع الوزيري الترعه سابقا - قسم العامرية

188 - منال عبدالعزيز عبدالفتاح صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6345 ورقم قيد 18382    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع 

6 عزبه سكينه العوايد - قسم الرمل

189 - محمد علي حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6346 

ورقم قيد 18383    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا وكهرباء مركز صيانه سيارات, بجهة محافظة السكندرية 

المنتزه - عقار 608 متفرع من سمير سيف سيدي بشر قبلي - قسم المنتزه

190 - جهاد شعبان احمد محمد عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 6347 ورقم قيد 18384    محل رئيسى  عن مصنع ملبس فيما عدا تصنيع الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة السكندرية عامرية - شارع السفن اب خلف شركة فاركو للدوية - قسم العامرية

191 - عبدالكريم صابر ماضي عبدالرحمن - عبدالكريم لصيانه المعدات الثقيله تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6348 ورقم قيد 18385    محل رئيسى  عن صيانه المعدات 

الثقيله, بجهة محافظة السكندرية العامريه - شارع مسجد قباء ك 21 الذراع البحري - قسم العامريه

192 - امينه احمد احمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6349 ورقم قيد 18386    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قريه اليمن العقاريه - قسم العامرية

193 - محمد رمضان عبدالقادر جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6353 ورقم قيد 18388    محل رئيسى  عن توريد مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 42 شارع 12 

من شارع 25 طوسون المستشارين - قسم المنتزه

194 - احمد علي محمد صفار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6354 

ورقم قيد 18389    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية رمل - 15 شارع الحسن والحسين 

القلعه - قسم الرمل

195 - سامح فؤاد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6355 

ورقم قيد 18390    محل رئيسى  عن بيع مسامير, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - الكيلو 16 قبلي امام سوبر 

ماركت مصطفى عسكر الهانوفيل الدخيلة - قسم الدخيلة
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196 - صابرين محمد عبدا الجبالي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6356 ورقم قيد 18391    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 18 شارع محمد الشيخ العوايد - قسم الرمل

197 - علي رضا بكري احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6359 

ورقم قيد 18392    محل رئيسى  عن توريد خضار وفاكهه, بجهة محافظة السكندرية عامرية - قرية الجزائر 

بجوار سوبر ماركت نور السلم - قسم العامرية

198 - عبدا ابراهيم متولي سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6360 ورقم قيد 18393    محل رئيسى  عن بيع وتغير زيوت السيارات, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 

عقار 20 شارع الموقف الناصرية القديمة - قسم العامرية

199 - ثابت جرجس متياس منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

6362 ورقم قيد 18394    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب بهيج بجوار المزلقان 

ش الشواربى -

200 - رفعت احمد سليمان عويس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6370 ورقم قيد 18395    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عزبه ابراهيم صالح 

خلف مسجد رضوان - قسم العامرية

201 - ياسمين ناجي جابر احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6371 ورقم قيد 18396    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ) توريد العماله واجهزه الكمبيوتر (, 

بجهة محافظة السكندرية محرم بك - 1 تنظيم شارع حسن ذو الفقار مع مسجد القصبجي - قسم محرم بك

202 - نجلء فتحي محمد رمضان عويضه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 6372 ورقم قيد 18397    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 17 شارع مسجد المفتي احمد ابوسليمان - قسم الرمل

203 - اشرف السيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6373 

ورقم قيد 18398    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - اخر شارع مسجد ناجي بجوار مسجد الهادي - قسم 

الدخيلة

204 - رشا حسن عبدالمعطي ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6374 ورقم قيد 18399    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - عقار 3 شارع المدرسة بجوار مدرسة العجمي الهانوفيل - قسم 

الدخيلة

205 - سلمه علي محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6375 

ورقم قيد 18400    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 29 شارع 

الشعراوي عزبة المغاربة - قسم العامرية

206 - رجب عيد حنيش مهدى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6376 

ورقم قيد 18401    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 15 ش الفتح خلف مسجد الفتح - شقة - قسم العامرية

207 - سعيد عبدالنبى سعد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6377 ورقم قيد 18402    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 8 ش الياسمين شاطئ الزهور ابويوسف العجمى - شقة
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208 - اسماء احمد محمد احمد قرقار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6378 ورقم قيد 18403    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 29 ش ابى كامل - شقة

209 - رباب احمد عبداللطيف فتح ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6379 ورقم قيد 18404    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 54 ش 9 من ش 16 الملك الصلح الفلكى - شقة - قسم المنتزة

210 - محمد احمد محمد عبدالمعز عموش تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 6380 ورقم قيد 18405    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 39 ش 9 من ش 25 

المستشارين - طوسون - قسم المنتزة

211 - السيده السيد ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6381 

ورقم قيد 18406    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكببيوتر ومستلزماته (, بجهة 

محافظة السكندرية مساكن زاوية عبدالقادر الجديدة بلوك 57 مدخل 2 - شقة 3

212 - سعيد عبدالكريم عبدالفتاح الطويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6383 ورقم قيد 18407    محل رئيسى  عن توريد اعلف واضافات العلف, بجهة محافظة السكندرية برج 

العرب - ش 20 عمارة 8 مدخل ب مجاورة 120 - شقة

213 - اكرم محب عثمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6384 

ورقم قيد 18408    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وعموم التصدير ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية خلف 22 ش مسجد الهدايا بولكلى - شقة- قسم الرمل

214 - انتصار ضيف عبدالله الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6385 ورقم قيد 18409    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 29 شارع عمر بن الخطاب من شارع الحديد والصلب ابويوسف 

العجمي - قسم الدخيلة

215 - مدكور عبدالهادي مدكور رحيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6386 ورقم قيد 18410    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة السكندرية عامرية - نجع ابوبسيسه 

بجوار الفرن - قسم العامرية

216 - اسعد على شحاته حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6388 

ورقم قيد 18411    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - 

عقار 10 , 9 بنجر السكر قرية التنمية

217 - مريم ابوالنور عطيه خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6389 

ورقم قيد 18412    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قطعه 180 الحي الثالث بهيج الثانية برج العرب - دور ارضي مرتفع

218 - احمد محمد سعيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6393 ورقم قيد 18413    محل رئيسى  عن بقالة عامة, بجهة محافظة السكندرية نجع ابو احمد قرية بهيج برج 

العرب

219 - نورالدين علء رزق عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 6398 ورقم قيد 18414    محل رئيسى  عن بازار وبيع محمصات وبسكوتات, بجهة محافظة السكندرية 

المنتزه - 51 شارع الشهر العقاري السيوف شماعه - قسم المنتزه
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220 - هاله علي حسونه حسين علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6399 ورقم قيد 18415    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ونقل وتوريدات فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - شارع 27 من 13 و 29 اكتوبر النخيل امام فتح ا - 

قسم العامريه

221 - علء محمد فرحان محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

6400 ورقم قيد 18416    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزة, بجهة محافظة السكندرية 27 ش حسنى 

مبارك الهانوفيل - العجمى - قسم الدخيلة

222 - شيماء عثمان كامل حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6401 

ورقم قيد 18417    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الرمل - 2 شارع المام مالك - قسم الرمل

223 - رضا محمد علي شويل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6402 

ورقم قيد 18418    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الرمل - 37 شارع المجد عزبه لولو جانوتي البر القبلي - قسم الرمل

224 - منصور روفه رواق شحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6409 ورقم قيد 18419    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية عامرية - نجع حبون 

الطلخاوي بجوار المسجد - قسم العامرية

225 - مصطفى محمد الشافعى ابوالروس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6410 ورقم قيد 18420    محل رئيسى  عن تاجير معدات والت زراعية لحساب الغير, بجهة محافظة 

السكندرية قرية الجزائر منزل ملك عائلة ابو الروس - الرضى- شقة- قسم العامرية

226 - حمدى محمد الشافعى محمد ابوالروس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 6411 ورقم قيد 18421    محل رئيسى  عن تاجير معدات والت زراعية لحساب الغير, بجهة محافظة 

السكندرية قرية الجزائر متفرع من ش الكشافة - قسم العامرية

227 - عبدالعاطى عبدالرحيم غريب هارون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 6414 ورقم قيد 18422    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية العل النهضة 

منزل محمد شحاته - قسم العامرية

228 - صلح سليمان صافي مصري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

6417 ورقم قيد 18423    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة السكندرية العامرية مدخل قرية 

26 بنجر السكر - قسم العامرية

229 - ساره السيد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6419 

ورقم قيد 18424    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة السكندرية العطارين - 30 شارع سعد زغلول 

امام مول الفلكي العطارين - قسم العطارين

230 - بلل احمد حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6420 ورقم قيد 18425    محل رئيسى  عن توريدات عمومية واعمال صيانة الجهزة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية ش سعد بن معاذ امام مسجد السلم زاوية عبدالقادر - قسم 

العامرية

231 - طارق جابر امين محمد عابدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6421 ورقم قيد 18426    محل رئيسى  عن توريد وتجاره العلف ) فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - شارع الروضه الخضراء ابويوسف - قسم الدخيله

232 - ياسر محمد السيد متولي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6422 

ورقم قيد 18427    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره السيارات وبيع الموبيلت, بجهة محافظة السكندرية العامريه 

- عزبه التفتيش بجوار موقف مطروح - قسم العامريه
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233 - شعبان السيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6423 

ورقم قيد 18428    محل رئيسى  عن اداره مطاعم وكافتريات, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - شارع عجمي 

الزنكلوني امام مدرسه النورس الدخيله الجبل - قسم الدخيله

234 - هللي لعموم التصدير - محمد احمد عبده احمد هللي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

22-12-2022 برقم ايداع 6424 ورقم قيد 18429    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - 4 شارع ابوزيد علم عزبة علم بحري الدرايسه الهانوفيل الدخيلة - قسم الدخيلة

235 - ايمن عبدالرازق كامل عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6425 ورقم قيد 18430    محل رئيسى  عن فطائر وبيتزا, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - طريق 

اسكندرية مطروح قرية الشروق محل رقم 72 - قسم برج العرب

236 - هويدا علي شبل علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6426 

ورقم قيد 18431    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية رمل - 160 شارع احمد شوقي رشدي الرمل شقة بالدور الخامس - قسم الرمل

237 - حليمه عبدالحميد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6427 ورقم قيد 18432    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية عامرية - 25 شارع ابن سيناء الكينج مريوط - قسم العامرية

238 - اعتماد عبدالعزيز عبدالسلم عبدالرحمن بكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 6428 ورقم قيد 18433    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - 57 شارع جمعه مفتاح الهانوفيل الدخيلة - قسم الدخيلة

239 - عبدالنبي طاهر عبداللطيف طاهر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6430 ورقم قيد 18434    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 19 شارع 2 متفرع من شارع عبدالمنعم رياض 

مطار النزهه سيدي جابر - قسم سيدي جابر

240 - احمد محمد حسن غانم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6431 

ورقم قيد 18435    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 24 شارع المروه من جمعه مفتاح الهانوفيل - قسم الدخيله

241 - محمد ابراهيم محمد عزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6432 

ورقم قيد 18436    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية اللبان - عقار 3 حاره الماكينه - قسم اللبان

242 - محمود ابوبكر احمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6433 ورقم قيد 18437    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيووتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - 25 شارع المخبز الصعيدي من شارع الهانوفيل 

العجمي - قسم الدخيله

243 - حسام على على على عامر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6434 ورقم قيد 18438    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 16 ش حافظ حسنين الورديان - شقة- قسم مينا البصل

244 - ابراهيم عبدالوهاب محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6435 ورقم قيد 18439    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية قرية 5 بنجر السكر 

خلف الخزان - قسم العامرية
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245 - ابراهيم سالم محمد سمسم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6436 

ورقم قيد 18440    محل رئيسى  عن تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة السكندرية 24 ش العلم 

المصرى جانوتى البر القبلى - القلعة - قسم الرمل

246 - سعيد سلمة مصطفى احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6437 ورقم قيد 18441    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 137 ش فرنسا - شقة

247 - مجدي محمد مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6438 ورقم قيد 18442    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - 77 شارع 

النبوي المهندس مندره بحري المنتزه - قسم المنتزه

248 - محمد قاسم عبدالعزيز حرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6439 ورقم قيد 18443    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 9 ش كوبرى شربات النهضة العامرية - شقة - قسم العامرية

249 - عوض موسى الرفاعي خيرالدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6440 ورقم قيد 18444    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية رمل - 27 شارع محمد فريد المحروسة الجديدة - قسم الرمل

250 - محمد مرسى حسين سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6441 

ورقم قيد 18445    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامة ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية 45 ش ابن ربيعه من ش جمعه مفتاح الهانوفيل- قسم الدخيلة

251 - فؤاد سعيد ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6442 

ورقم قيد 18446    محل رئيسى  عن تصدير وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية عقار 35 ش الرحمة من ش المستشارين طوسون - قسم المنتزة

252 - هاجر محمد بهاء عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6443 

ورقم قيد 18447    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله واجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 26 شارع 2 عزبة عبدالمنعم رياض - قسم 

سيدي جابر

253 - عصام صلح محمد احمد النفياوي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 6444 ورقم قيد 18448    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا ) توريد العماله 

واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية سيدي جابر - 15 شارع فيكتور عمانويل سموحه - 

قسم سيدي جابر

254 - السيد منصور السيد الرملى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6445 ورقم قيد 18449    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية الكيلو 38 طريق اسكندرية 

الصحراوى مطروح بحرى - برج العرب

255 - محمود حسين على على ابويوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6446 ورقم قيد 18450    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى تسمين وحلبة, بجهة محافظة السكندرية النزهة 

الجديدة مزرعة فلسطين قرية ابو بكر - قسم العامرية

256 - خالد اشرف موسى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6447 

ورقم قيد 18451    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية ك 35 بجوار مجيرة سعد على 

الطريق مباشرة قبلى طريق مطروح - محل
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257 - منصور محمد لعموم التصدير - منصور محمد سعد شامخ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

22-12-2022 برقم ايداع 6448 ورقم قيد 18452    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - شقة بالدور الرضي - نجع الشيخ منصور طيبة 3 بجوار محول الكهرباء - قسم العامرية

258 - حاتم سمير عبدالحميد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6450 ورقم قيد 18453    محل رئيسى  عن عموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية قرية العل بنجر السكر 

اول الشارع الكبير- قسم العامرية

259 - مصطفى شوقي علي البشوتي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6453 ورقم قيد 18454    محل رئيسى  عن تجارة وبيع اساس معدني ومكتبي, بجهة محافظة السكندرية 

عامرية - الهاويس شارع الصيدليه بجوار مسجد الرحمه - قسم العامرية

260 - عبدالفتاح مسعود حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6454 ورقم قيد 18455    محل رئيسى  عن تصدير, بجهة محافظة السكندرية 7 ش 20 من سليم اسكندر 

الرمل - قسم الرمل

261 - نادية الطنطاوي مصطفي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

6455 ورقم قيد 18456    محل رئيسى  عن توريدات عمومية  فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية شرقي 22 شارع المصطفي الحضرة الجديدة البر القبلي - قسم باب شرق

262 - اميره سعيد مشرف السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6456 

ورقم قيد 18457    محل رئيسى  عن توريدات عمومية  فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الدخيلة عقار رقم 37 شارع الشعراوي من شارع جمعه مفتاح - الهانوفيل - قسم الدخيلة

263 - محمد عبدالهادي محمد كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6467 ورقم قيد 18458    محل رئيسى  عن كافيه وبلي ستيشن فيما عدا خدمات النترنت, بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب - ق 4 بلوك 13 المحور المركزي محل 12-9-8

264 - محمود مصباح محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6471 ورقم قيد 18459    محل رئيسى  عن تاجير معدات مواد بناء, بجهة محافظة السكندرية الورش الغربية 

محل رقم 2 قطعة 17 برج العرب

265 - صالح سعد صالح مجاور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6472 

ورقم قيد 18460    محل رئيسى  عن ورشة نجارة باب وشباك وموبيليا, بجهة محافظة السكندرية طيبة 2 اخر 

الشارع الرئيسى النهضة عامرية - بجوار المسجد - قسم العامرية

266 - حلومه مفتاح عبدالسلم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6473 ورقم قيد 18461    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة السكندرية العامريه - عزبه الشوالحه التمير 

شارع مسجد الفرقان - قسم العامريه

267 - حمدي سعد موسي عرمش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6477 ورقم قيد 18462    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة السكندرية الرمل عقار رقم 17 

شارع الحجاز عزبة القلعي جانوني - قسم الرمل

268 - اسامه محمد خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6478 

ورقم قيد 18463    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة محافظة 

السكندرية كرموز 3 شارع الناصريه - قسم كرموز

269 - عماد الدين عبدالمجيد عبدالمجيد كريم شكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-26 

برقم ايداع 6479 ورقم قيد 18464    محل رئيسى  عن بيع وصيانة وتركيب الفلتر ومحطات المياة المنزلية 

والمركزية, بجهة محافظة السكندرية 42 ش 25 طوسون المستشارين - الدور 15 - قسم المنتزة
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270 - محمد حسن علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6480 

ورقم قيد 18465    محل رئيسى  عن توريدات معدنيه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - عقار 19 شارع 

عبدالمنعم الدليل - ثروت - قسم الرمل

271 - محمد سمير السعيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6481 

ورقم قيد 18466    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار السيارات وزيوت السيارات بانواعها والتوريدات 

العمومية فيما عدا توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 602 شارع ملك 

حفني عمارات المنتزه رويال بلزا - قسم المنتزه

272 - اماني فايز محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6482 

ورقم قيد 18467    محل رئيسى  عن تجاره الملبس الجاهزه, بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع العمال 

بجوار السكه الحديد الموظفين - قسم الرمل

273 - عبدالجيد عبدالعزيز عبدالجيد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 6483 ورقم قيد 18468    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - شارع العيادة القديمة خلف كافتريا اطوطه البيطاش - قسم الدخيلة

274 - محمد جمال الدين محمد زكي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6484 ورقم قيد 18469    محل رئيسى  عن تجاره حديد تسليح واسمنت, بجهة محافظة السكندرية الرمل - امام 

6 شارع امير البحار محمود حمزه البرالقبلي - قسم الرمل

275 - عادل محمود محمد حميدو تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6485 

ورقم قيد 18470    محل رئيسى  عن بويات وحدايد, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 66 شارع وديع باشور 

السيوف - قسم المنتزه

276 - سعد على الشرنوبى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6486 ورقم قيد 18471    محل رئيسى  عن مصنع منظفات صناعية, بجهة محافظة السكندرية المنطقة 

الصناعية الثانية مجمع الصناعات - عنبر رقم 27 وحدة رقم 6

277 - عبدالقادر عبدالسلم مدين ابوهليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6487 ورقم قيد 18472    محل رئيسى  عن تجارة المبيدات والسمدة, بجهة محافظة السكندرية بنجر السكر 

قرية مصطفى اسماعيل السوق التجارى - محل رقم 2 - قسم العامرية

278 - محمد مستور عوض سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6489 

ورقم قيد 18473    محل رئيسى  عن توريدات غذائية, بجهة محافظة السكندرية عامرية - شارع غرفة الكهرباء 

بجوار السفن اب العامرية - قسم العامرية

279 - وجدى عبدالمنعم عبدالرازق جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6492 ورقم قيد 18474    محل رئيسى  عن العاب اطفال ) فيما عدا البلى ستيشن والنترنت (, بجهة محافظة 

السكندرية اخر ش الحى بجوار مسجد الهدى البيطاش - اول علوى - شقة

280 - سامى السعيد فتح ا خليفة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6502 ورقم قيد 18475    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) فيما عدا الملبس العسكرية (, بجهة محافظة 

السكندرية بنجر السكر قرية 14 متخللت منزل سامى سعد

281 - محمد احمد علي حسن الدمياطي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6503 ورقم قيد 18476    محل رئيسى  عن عموم الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من 

مجموعه 6, بجهة محافظة السكندرية دخيلة - شارع نادي الجمارك خلف نادي الجمارك الهانوفيل - قسم الدخيلة

282 - نعمه محمود فكري بركات - معرض فكري للموبيليا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 6504 ورقم قيد 18477    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة 

السكندرية دخيلة - شارع نادي الجمارك - قسم الدخيلة
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283 - عفاف فتحي علي محمود الدلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6505 ورقم قيد 18478    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات التجميل, بجهة محافظة السكندرية العطارين - 

59 شارع صفيه زغلول محطه الرمل - قسم العطارين

284 - احمد ابراهيم جاب ا حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

6506 ورقم قيد 18479    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة السكندرية المنتزه - شارع 20 

من شارع 16 الفلكي برج العلم امام بازار الخوه - قسم المنتزه

285 - عائشه عباس محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 6507 

ورقم قيد 18480    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته, 

بجهة محافظة السكندرية الرمل - خلف 245 شارع مصطفي كامل غربال - قسم الرمل

286 - فرحانه عبدالفتاح عبدالفتاح القراجي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 6511 ورقم قيد 18481    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة 

محافظة السكندرية المنتزه 9 شارع المرجان خط رشيد ابوقير - قسم المنتزه

287 - فرج عبداللطيف سلومه خميس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6517 ورقم قيد 18483    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعية, بجهة محافظة السكندرية برج العرب - قرية 

16 بنجر السكر برج العرب

288 - منعم حميده عبدالرحيم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6518 ورقم قيد 18484    محل رئيسى  عن توريدات وتجارة اعلف في مجال النشاط, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - 7 شارع فتح ا خلف فيل المستشار الكينج مريوط - قسم العامرية

289 - عبدا محمد عبده حسن ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6519 ورقم قيد 18485    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - سند ا النهضة بجوار مسجد التوحيد - قسم العامرية

290 - اسامة محمد خليفة ابوعيار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6529 

ورقم قيد 18486    محل رئيسى  عن مصنع كيماويات, بجهة محافظة السكندرية برج العرب الورش الغربية 

قطعة 53

291 - منصوره ابراهيم بسيوني نصير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6539 ورقم قيد 18487    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العمومية فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر, بجهة محافظة السكندرية محرم بك عقار رقم 35 شارع الشهيد ابراهيم المصري عزبة الصبحيه البر 

القبلي - قسم محرم بك

292 - قدريه الطنطاوي مصطفي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6540 ورقم قيد 18488    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة محافظة 

السكندرية باب شرق عقار رقم 49 شارع اسماعيل عبدالرحمن فهمي حضرة قبلي - قسم باب شرق

293 - محمد رزق رمضان تاج الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6541 ورقم قيد 18489    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة محافظة 

السكندرية المنتزه 17 شارع ابو فارس المعموره البلد - قسم المنتزه

294 - سعديه الطنطاوي مصطفي السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

6542 ورقم قيد 18490    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا توريد العماله والكمبيوتر, بجهة محافظة 

السكندرية باب شرق شارع الزهور الحضرة الجديدة البر القبلي - قسم باب شرق

295 - يونس جمعه فضل سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6543 

ورقم قيد 18491    محل رئيسى  عن عموم التصدير والتوريدات العامه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية العامريه - 28 شارع العهد الجديد الكينج مريوط - قسم العامريه
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296 - علي محمود محمد محمود باشا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6544 ورقم قيد 18492    محل رئيسى  عن مكتب رحلت بعد الحصول علي موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - الدخيله الجبل ارض الصالح المصري اعلي محل جزاره 

ابراهيم الجزار - قسم الدخيله

297 - داليا عادل محمد السيد شلبي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6545 ورقم قيد 18493    محل رئيسى  عن توريد وتجاره مستحضرات التجميل, بجهة محافظة السكندرية 

الدخيله - عقار 8 شارع عبدالفتاح الطلخاوي البيطاش - قسم الدخيله

298 - جبريل عبدالمعبود حسين عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 6546 ورقم قيد 18494    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله واجهزه الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة السكندرية الدخيله - عقار 35 شارع ابراهيم العوامي من شارع محمد العجمي 

الهانوفيل - قسم الدخيله

299 - صباح احمد عيد عرب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6547 

ورقم قيد 18495    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية رمل - ارض جانوتي البر القبلي 5 شارع السادات القلعه - قسم الرمل

300 - عماد ابوالفتح سليمان التلوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6548 ورقم قيد 18496    محل رئيسى  عن خدمة الليموزين بالسيارات, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 15 

شارع اسكوت الرئيسي من شارع مصطفى كامل - قسم المنتزه

301 - وليد محمد محمود محمد البرعي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6549 ورقم قيد 18497    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية وعموم التصدير, بجهة محافظة السكندرية 

دخيلة - 27 شارع مسجد المل خلف مستشفى المل البيطاش العجمي - قسم الدخيلة

302 - شاديه العزب الكناني منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6550 ورقم قيد 18498    محل رئيسى  عن توريدات عمومية فيما عدا ) توريد العماله واجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماته (, بجهة محافظة السكندرية منتزه - 54 شارع شجرة الدر عزبه ال 500 - قسم المنتزه

303 - محمد قاسم عوض على حجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6553 ورقم قيد 18499    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة السكندرية ك 41 ابوصير قبلى 

الطريق الصحراوى بملك خليفة عبدالرحمن

304 - فتحي حبشي ابراهيم عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6556 ورقم قيد 18500    محل رئيسى  عن عموم المقاولت, بجهة محافظة السكندرية عامرية - عزبه 

حجازي فنجري 1-2 بجوار محول الكهرباء - قسم العامرية

305 - رمضان عيد علي محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6557 ورقم قيد 18501    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات في مجال النشاط, بجهة محافظة 

السكندرية عامرية - طيبة 2 بجوار مسجد التوبة النهضة -ارضي - شقة - قسم العامرية

306 - خالد محمد عبدالمقصود ماضي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

6559 ورقم قيد 18502    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة السكندرية عامرية - القريه البيضا 

المهندسين فنجري 1و2 محل 1و2 ملك طاهر محمد - قسم العامرية

307 - احمد سعيد احمد محمد دار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 6562 

ورقم قيد 18503    محل رئيسى  عن مكتب توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة السكندرية عقار 12 ش 

المستشارين بجوار محمصة الصعيدى المعمورة البلد - طوسون
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308 - اشرف محمد زكي ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6563 ورقم قيد 18504    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 4 شارع 

بيلوز 22 تنظيم بيلوز البراهيميه - قسم باب شرق

309 - عبدالنبي محمد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6564 ورقم قيد 18505    محل رئيسى  عن سروجي سيارات, بجهة محافظة السكندرية باب شرق - 22 

شارع قسطنطين سينادنيو الزاريطه - قسم باب شرق

310 - ايمان عبدالرؤف محمود غزال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

6565 ورقم قيد 18506    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته 

(, بجهة محافظة السكندرية 5 ش الشيخ محمد الطنطاوى - شقة - قسم الرمل

فروع الفراد

1 - دنيا ياسر محمد فتحى محمود عبدالسلم  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   6395 ورقم قيد   12734  

محل فرعى  عن محل بيع ملبس جاهزة ) فيما عدا الملبس العسكرية (  بجهة محافظة السكندرية فرع كائن فى 5 

شارع الشهيد محمود رضا - سيدى بشر

قيود الشركات

1 - مصطفى  محمود عبدالقادر محمد وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    6061 ورقم قيد  18224    مركز عام  عن تجارة لوازم المعمار  بجهة محافظة السكندرية 

محل رقم 2 بالدور الرضى - قطعة رقم 3 بلوك 11 المحور المركزى -

2 - محمد ابراهيم السيد وشريكته شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

6132 ورقم قيد  18258    مركز عام  عن القيام باعمال المقاولت العمومية والستثمار العقارى  بجهة 

محافظة السكندرية ش مسجد البنا - قسم ثانى عامرية

3 - ورثه / فرغلي فؤاد احمد وعنهم نعمه فرغلي فؤاد احمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   15-12-2022 برقم ايداع    6326 ورقم قيد  18371    مركز عام  عن مكتب رحلت  ) بعد الحصول 

علي تراخيص جهاز النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة محافظة السكندرية الرمل - شارع خالد بن الوليد 

القريه الثانيه ابيس - قسم الرمل

4 - مدرسة خالد بن الوليد الخاصة - على عبدا غازى وشريكته شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    6337 ورقم قيد  18377    مركز عام  عن انشاء وادارة مدرسة خاصة ) 

بموجب موافقة امنية ( فيما عدا توريد العمالة والمن والحراسة والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة  

بجهة محافظة السكندرية برج العرب امام السنترال بجوار محطة السكة الحديد

5 - محمد عماد محمد فاضل وشركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    6514 ورقم قيد  18482    مركز عام  عن بيع وتجارة الموتوسيكلت وقطع غيارها  بجهة محافظة 

السكندرية منتزه - طوسون شارع 25 امام كافتريا الحسن والحسين - قسم المنتزه ثان بالسكندرية
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - اسلم كمال توفيق الحلوجى - الحلوجى للثاث والموبليات  تاجر فرد سبق قيده برقم   11406 قيد فى 

01-02-2021 برقم ايداع  291 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو 

بسبب ترك التجارة نهائيا

2 - محمود عبد الحميد عبدالبصير حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   11945 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  

1159 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

3 - جاد للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15240 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  1810 وفى تاريخ  

01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

4 - تهانى زكريا على عبدالرحمن - تهانى للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15247 قيد فى 2022-04-13 

برقم ايداع  1821 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك 

التجارة نهائيا

5 - سعيد السيد رمضان ابوالعز  تاجر فرد سبق قيده برقم   16911 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  4166 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

6 - سميرة صلح الدين احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   4544 قيد فى 28-04-2011 برقم ايداع  

205 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

7 - هاشم على امام ابو شوشة  تاجر فرد سبق قيده برقم   4912 قيد فى 12-07-2012 برقم ايداع  417 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - امال احمد عبد المجيد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7845 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع  835 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - عبده محمد عبدالحليم خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9436 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  301 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

10 - تعديل السم التجارى السم التجارى ليصبح  عزب للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   11141 قيد فى 

23-12-2020 برقم ايداع  2805 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - احمد اسماعيل عوض حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   15762 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  

2608 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - عبدربه جبريل عبدالغنى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17209 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع  

4525 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - ايناس فهيم محمد السيد محمد المتولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17689 قيد فى 24-10-2022 برقم 

ايداع  5211 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

14 - محمد احمد عيطا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8199 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع  592 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - اميرة السيد محمد ابراهيم عبدا - مصنع اميرة للملبس الجاهزة  تاجر فرد سبق قيده برقم   10530 قيد 

فى 28-09-2020 برقم ايداع  1925 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر 

محو بسبب ترك التجارة  نهائيا

16 - احمد عبدالرازق فهمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12297 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  

1666 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

17 - فتحى عوض حميدة يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14163 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  201 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

18 - سميح منصور مسعود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   8024 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  

190 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - نصرة حسين عبدالحفيظ كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9422 قيد فى 06-02-2020 برقم ايداع  275 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

20 - رانيا مجدى حلمى عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11851 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  1018 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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21 - مرفت فوزي احمد بدوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16913 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  4169 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

22 - مرفت محمد عامر مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17206 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع  

4522 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

23 - جابر عبدالهادى رجب عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17347 قيد فى 22-09-2022 برقم ايداع  

4698 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

24 - فتحى عبدالعزيز عبدالحميد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17373 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  

4724 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

25 - محمد عبدا عبدالقوي الحنفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   15990 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع  

2972 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

26 - محمود السيد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16896 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع  

4147 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

27 - عبده عبده السيد ابو الليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   2310 قيد فى 05-03-2006 برقم ايداع  57 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2022

28 - يوحنا عازر سدراك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   8163 قيد فى 14-04-2019 برقم ايداع  496 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2020

29 - مصطفى حسن جودة حسن خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10119 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  

1330 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2024

30 - انور سعيد محمود شاهين شاهين - شاهين للنقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   13581 قيد فى 

25-11-2021 برقم ايداع  3555 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

31 - عوض محمد جويدة عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   15705 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع  2529 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

32 - وائل صبري عبد النبي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4767 قيد فى 23-01-2012 برقم ايداع  46 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

33 - خميس عبدالرازق رمضان عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   11202 قيد فى 30-12-2020 برقم 

ايداع  2878 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

34 - دميانة مجدى سعد عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   3127 قيد فى 26-08-2008 برقم ايداع  522 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

35 - سليم عبد الوكيل رحيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5130 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع  283 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

36 - احمد عبدالقادر محمد عبده عشره  تاجر فرد سبق قيده برقم   8857 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  

1649 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

37 - وائل محمد عيد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15607 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  2400 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

38 - محمد سعيد علي البلكوسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   16278 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

3365 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

39 - احمد عبدالرحيم خلف ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17191 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع  

4504 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

40 - محمد منصور محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   17391 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  

4752 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

41 - رمضان عبدالعزيز فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2582 قيد فى 01-03-2007 برقم ايداع  83 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

42 - سامح عبدالرحيم ابوالمجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17473 قيد فى 02-10-2022 برقم ايداع  

4861 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب امر محو رقم 2034

Page 30 of 47 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

43 - سالم شعبان محجوب نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17988 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  5699 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

44 - سعيده علم ميهوب عبدالهادى جبرى - سعيده لعموم التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15151 قيد فى 

06-04-2022 برقم ايداع  1688 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

45 - كاملة لعموم التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15159 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  1696 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

46 - رحلية للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   15307 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع  1925 وفى تاريخ  

18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

47 - حسن احمد حسين عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   11006 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع  

2608 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

48 - احمد محمد على محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12182 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع  

1502 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

49 - أسامة أبراهيم السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   5187 قيد فى 28-10-2013 برقم ايداع  462 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

50 - عبدا شماطه ناجى جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   7936 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع  1170 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

51 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   9563 قيد فى 25-02-2020 برقم ايداع  

481 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

52 - اكرم محمد حجازى شحاته حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   10764 قيد فى 27-10-2020 برقم ايداع  

2250 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2046

53 - هانى محمود السيد ابوشعيشع  تاجر فرد سبق قيده برقم   14452 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  628 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2047

54 - حمادة فايز طربان مستور  تاجر فرد سبق قيده برقم   3907 قيد فى 06-12-2009 برقم ايداع  956 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

55 - علفة بهيج  تاجر فرد سبق قيده برقم   3907 قيد فى 06-12-2009 برقم ايداع  956 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

56 - نبيل سيد سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15116 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  1639 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

57 - رشاد للمقاولت العمومية والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   15387 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع  2062 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

58 - محمد حسن المرغنى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   15875 قيد فى 20-06-2022 برقم ايداع  2760 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

59 - سعيد محمد سالم حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   17606 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  5086 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

60 - السمره سعد عوض احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17695 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  5226 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

61 - امال رجب عوض رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   17699 قيد فى 24-10-2022 برقم ايداع  5230 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

62 - محمد خالد محمد عباس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8062 قيد فى 13-05-2019 برقم ايداع  

616 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

63 - هناء مهدى رجب عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   14707 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  1006 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

64 - محمد خميس عبدا حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   14899 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  1285 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا
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65 - محمد ابراهيم محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   5190 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع  332 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

66 - تامر محمد عبدالمهدى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   9312 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  96 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

67 - رمضان فتحي شعبان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9375 قيد فى 27-01-2020 برقم ايداع  198 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

68 - محمد ربيع عبدالسلم جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10855 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  2367 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

69 - الحسن لتوريد المستلزمات الطبية - الحسن محمد شهاب الدين عرفة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

10924 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  2471 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

70 - عمران كامل شرفاد الغبش / عمران للمقاولت العامة  تاجر فرد سبق قيده برقم   16351 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع  3457 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

71 - خالد عبدالعزيز شرفاد الغبش / الغبش للمقاولت العمومية  تاجر فرد سبق قيده برقم   16565 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع  3753 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

72 - محمود سعيد محمود عفيفى السقا  تاجر فرد سبق قيده برقم   17214 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع  

4536 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

73 - ابراهيم عبدالفتاح دسوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17225 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع  

4547 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

74 - خيريه منير الدبركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   1466 قيد فى 23-11-2002 برقم ايداع  415 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

75 - حسين محمد رزق الدمراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   2415 قيد فى 12-07-2006 برقم ايداع  245 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

76 - مدحت محمد محمد نجيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   4822 قيد فى 15-03-2012 برقم ايداع  163 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

77 - ابراهيم محمد ابراهيم شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6066 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع  1164 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسى الخر

78 - ابراهيم محمد ابراهيم شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   6066 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع  887 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

79 - محمد عبدالعزيز محمد مبروك  تاجر فرد سبق قيده برقم   9669 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  633 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

80 - احمد عباس محمد عزت الزعفرانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14029 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  

4081 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب أمر محو رقم 2067

81 - كيرلس رفعت رياض فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   7522 قيد فى 18-09-2017 برقم ايداع  1802 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

82 - المحلوي للمقاولت والتوريدات - ياسر سلمة عبدالعزيز محمد المحلوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   

7932 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  1159 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

شطب القيد بامر محو بسبب ترك التجارة نهائيا

83 - وائل شريف محمد شريف ابوسمره  تاجر فرد سبق قيده برقم   16506 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  

3689 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

84 - الحسين للتوريدات - الحسين توفيق محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16510 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع  3693 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

85 - عزالدين رفعت مصطفى البهي مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17747 قيد فى 30-10-2022 برقم 

ايداع  5323 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

Page 32 of 47 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

86 - محمود حسين عبدالوهاب الحفناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   17803 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع  

5409 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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رأس المال

1 - محمد صباح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   17547 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع   5005 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - تامر عزالعرب عبدالحميد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم   16292 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع   

3383 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - ياسمين عبدالحميد محمود على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   17935 قيد فى 14-11-2022 برقم 

ايداع   5594 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - وائل عادل محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   8220 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع   633 فى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

5 - مصطفى مستور يعقوب طوير تاجر فرد سبق قيده برقم   13777 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

3700 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - سمير محمود هريدى عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   4262 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع   

532 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - جمال عبدالناصر عطية مصطفى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم   17046 قيد فى 11-09-2022 برقم 

ايداع   4332 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - احمد السيد احمد محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم   17665 قيد فى 20-10-2022 برقم ايداع   

5181 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

9 - احمد سلمه محمد سيد احمد ابوكليله تاجر فرد سبق قيده برقم   18121 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع   

5897 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - شعبان محمد السيد عبادة تاجر فرد سبق قيده برقم   5158 قيد فى 22-08-2013 برقم ايداع   365 فى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - مسلم السيد ابو مسلم بيومى بدرى تاجر فرد سبق قيده برقم   8711 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع   

1398 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مدحت يوسف على عطية ا تاجر فرد سبق قيده برقم   13441 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   

3343 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - رشا محمد محمود مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   18081 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع   

5843 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - مهدي محمد رمضان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   4789 قيد فى 12-02-2012 برقم ايداع   87 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - محمد السيد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   2599 قيد فى 19-03-2007 برقم ايداع   119 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد محمد محمد مصطفى عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   12683 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع   

2230 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

17 - محرم محمد الصغير بغدادى الزهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   12110 قيد فى 20-05-2021 برقم 

ايداع   1413 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - ايهاب محمود حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   9223 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع   2236 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

19 - السيد علي السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   10227 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع   

1485 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - مريم ابوالنور عطيه خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   18412 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع   6389 

فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - محمد عبدالحميد عبدالمقصود حسين - منشأة عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   11136 قيد فى 

22-12-2020 برقم ايداع   2795 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

22 - محمد ابراهيم محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   5190 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع   474 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - بيتر بخيت الريس بساده تاجر فرد سبق قيده برقم   11991 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع   1228 

فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

24 - عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   16159 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع   3202 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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العناوين 

1 - مينا وديد جاد الرب موسى - مينا لتوريد الملبس الجاهزة تاجر فرد سبق قيده برقم    11510 قيد فى 

14-02-2021 برقم ايداع    463 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان الى / 40 شارع عثمان بن عفان العصافره قبلي - قسم المنتزه

2 - امين احمد محمود طلب تاجر فرد سبق قيده برقم    13979 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    4013 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح / ك 26 قبلي 

طريق اسكندرية مطروح قبلي بجوار معسكر البحرية - قسم العامرية

3 - حسام الدين محمد امين محمد احمد احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    17461 قيد فى 2022-09-29 

برقم ايداع    4841 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان 

الى / المجمع الصناعى رقم 1 و 9 عنبر 23 برج العرب

4 - محمد صباح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17547 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع    5005 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان المركز الرئيسي الى / 

21 طريق الجيش كامب شيزار باب شرق

5 - تامر عزالعرب عبدالحميد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم    16292 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

3383 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : العامرية ك 21 

قبلي طريق اسكندرية مطروح بجوار سوبر ماركت الصفا - قسم العامرية

6 - طارق احمد محمد على شوشة تاجر فرد سبق قيده برقم    2945 قيد فى 23-04-2008 برقم ايداع    216 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة فرع كائن المنطقة الصناعية وادى 

النطرون قطعة 41 المرحلة الثالثة

7 - عماد ابراهيم محمد عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم    10060 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    

1237 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية توضيح العنوان الى ناصية ش 

محمد مصطفى كريم مع بورسعيد العمومى - ابوقير - قسم المنتزة

8 - عبدالعليم عبدالرحمن عبدالعليم تاجر فرد سبق قيده برقم    2591 قيد فى 12-03-2007 برقم ايداع    100 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : ك 52 امام قرية مراقيا 

السياحيه قبلي طريق اسكندريه مطروح - قسم برج العرب

9 - ممدوح جمعة خليل حميده تاجر فرد سبق قيده برقم    8247 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع    681 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / بهيج بجوار 

مستودع النابيب بجوار نقطة شرطة بهيج ش المستودع

10 - مسلم السيد ابو مسلم بيومى بدرى تاجر فرد سبق قيده برقم    8711 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

1398 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / اخر ش 

احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر - الراس السوداء - ميزان قسم المنتزة

11 - محمد السيد عبدالرحمن على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12021 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان النشاط / برج 

السلم عقار 20 تنظيم بشارع 865 شارع اللواء حسن كامل رقم 17 عصافره بحري - قسم المنتزه

12 - صباح فوزى سمعان عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    10500 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

1884 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 5 ش 

مجد العرب - سيدى بشر بحرى - المنتزة

13 - مهدي محمد رمضان يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    4789 قيد فى 12-02-2012 برقم ايداع    87 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : ك 34 طريق اسكندريه 

مطروح بجوار شارع السنترال - قسم برج العرب

14 - دينا ياسر محمد فتحى محمود عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    12734 قيد فى 15-08-2021 برقم 

ايداع    2303 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع كائن فى 5 

شارع الشهيد محمود رضا - سيدى بشر - ونشاطه محل بيع ملبس جاهزة
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15 - عادل فتحي عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    2419 قيد فى 17-07-2006 برقم ايداع    249 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / الكيلو 21 

العامرية شارع مسجد السراء برج السراء - قسم العامرية

16 - محمد خالد محمد عباس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    8062 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى 3 / 66 ش 

2 / 17 من ش اكتوبر الرئيسى

17 - محمد خالد محمد عباس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    8062 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسى الخر وتحويله 

الى رئيسى

18 - فاطمه محمد حسين عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    13398 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    3284 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / الحى الثانى 

مجاورة 3 محلى 2 قطعة 173 شقة بالدور الرضى -

19 - محمد ابراهيم محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    5190 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع    474 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الرئيسى الخر وتعديل عنوانه 

ليصبح رئيسى

20 - محمد ابراهيم محمد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    5190 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع    474 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الرئيسى ليصبح قطعة 

34 الورش الغربية منطقة صناعية برج العرب الجديدة

21 - احمد ابراهيم عبدالعزيز محمد الموجي تاجر فرد سبق قيده برقم    8251 قيد فى 26-05-2019 برقم 

ايداع    691 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

كمبوند سيانو سيتي كيلو 21 البانسيه A وحده 103 - قسم العامرية

22 - عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    16159 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع    3202 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان الى / 

1 ش جميل الزهاوى - محل - العطارين

23 - احمد عبدالسلم حسن عبدالسلم عتلم تاجر فرد سبق قيده برقم    11348 قيد فى 20-01-2021 برقم 

ايداع    204 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع - كفر خصر 

بملك حسن عبدالسلم عتلم ونشاط مزرعة لتربية وبيع المواشى
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النشاط

1 - أحمد صلح حسان فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم  6963 قيد فى 20-06-2017 برقم ايداع    1057

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / 1- توريد فلتر مياه 2/ مزرعة مواشى 

تسمين عجول 3/ بيع لحوم بلدى

2 - امين احمد محمود طلب تاجر فرد سبق قيده برقم  13979 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    4013وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / ورشة نجارة

3 - محمد صباح محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17547 قيد فى 11-10-2022 برقم ايداع    5005

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تصدير وتوريدات عمومية فيما عدا ) توريد 

العماله واجهزة الكمبيوتر ومستلزماته (

4 - ناجى السيد عبدالسلم بالى تاجر فرد سبق قيده برقم  7950 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / العمال المساحيه

5 - تامر عزالعرب عبدالحميد غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  16292 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع    

3383وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي : محمصه

6 - حسن ابراهيم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  62 قيد فى 19-10-1996 برقم ايداع    64وفى تاريخ  

08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / استيراد مستلزمات النتاج

7 - احمد محمد حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  18281 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    6183وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عموميه وتوريد مستلزمات طبيه فيما عدا توريد العماله 

واجهزه الكمبيوتر ومستلزماته

8 - سمير محمود هريدى عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  4262 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع    532

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى نظافة وتنسيق حدائق وتوريدات عامة ) 

فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومستلزماته ( وتاجير سيارات وايجار كافيهات ومطاعم ) بعدل الحصول على 

موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (

9 - مسلم السيد ابو مسلم بيومى بدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  8711 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

1398وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع ملبس جاهزة ) فيما عدا 

الملبس العسكرية (

10 - محمد السيد عبدالرحمن على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12021 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

1276وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / سوبر ماركت

11 - مدحت يوسف على عطية ا تاجر فرد سبق قيده برقم  13441 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

3343وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 

36 من المجموعة 6 والمجموعة 19(

12 - احمد خالد ابراهيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  14491 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع    687

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / معرض بيع كاوتش

13 - محمد السيد سالم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  2599 قيد فى 19-03-2007 برقم ايداع    119وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / خدمات محمول

14 - محمد خالد محمد عباس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  8062 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    

285وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تحضير الماكولت والمشروبات 

الساخنة والباردة

15 - السيد علي السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  10227 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    

1485وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / مصنع ملبس ) فيما عدا 

الملبس العسكرية (

16 - نادية محمود أحمد عطوة تاجر فرد سبق قيده برقم  7507 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    1743وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / تجارة العلف والدقيق
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17 - محمد عبدالحميد عبدالمقصود حسين - منشأة عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  11136 قيد فى 

22-12-2020 برقم ايداع    2795وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط : تصنيع 

أستانلس

18 - مي محمد درويش فرج عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم  11978 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع    

1205وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تنسيق حدائق

19 - عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  16159 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع    3202وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى / بيع المحمول 

واكسسوراته

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5079 وتم ايداعه بتاريخ   

18-03-2013  برقم ايداع 134.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / البنيان للمقاولت العامة والتوريدات

2 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6963 وتم ايداعه بتاريخ   

20-06-2017  برقم ايداع 1,057.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح / محل بيع لحوم بلدى

3 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17547 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2022  برقم ايداع 5,005.000 الى : اضافة سمة تجاريه / الدولية للتصدير والتوريدات العمومية

4 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7950 وتم ايداعه بتاريخ   

24-12-2018  برقم ايداع 1,215.000 الى : اضافة السمه التجارية / الهندسية للعمال المساحيه

5 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16292 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 3,383.000 الى : أضافة السمة التجارية / محمصات سوريا

6 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   16292 وتم ايداعه بتاريخ   

08-08-2022  برقم ايداع 3,383.000 الى : تامر عزالعرب عبدالحميد غريب

7 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4262 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2010  برقم ايداع 532.000 الى : تعديل السمة التجارية الى / طيبة

8 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18121 وتم ايداعه بتاريخ   

A MM / 27-11-2022  برقم ايداع 5,897.000 الى : اضافة السمة التجارية

9 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11278 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2021  برقم ايداع 104.000 الى : تعديل السم التجارى الى / وليد سمير على حسن الجمل

10 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8711 وتم ايداعه بتاريخ   

09-09-2019  برقم ايداع 1,398.000 الى : حذف السمة التجارية

11 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12021 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2021  برقم ايداع 1,276.000 الى : اضافة سمة تجارية / ماركت زيجزاج

12 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7611 وتم ايداعه بتاريخ   

03-01-2018  برقم ايداع 12.000 الى : الياسين لمستلزمات الديكور

13 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   2599 وتم ايداعه بتاريخ   

19-03-2007  برقم ايداع 119.000 الى : الغاء السمة التجارية

14 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10227 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2020  برقم ايداع 1,485.000 الى : تعديل السمة التجارية / طماظا لتصنيع الملبس

الشخاص

1 - محمد بكر السيد قطب زهران  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   7611 وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-03 

برقم ايداع    12تم التأشير فى تاريخ   03-01-2018   بــ  

2 - صلح سليمان صافي مصري  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   18423 وتم ايداعه بتاريخ  

21-12-2022 برقم ايداع    6417تم التأشير فى تاريخ   21-12-2022   بــ  
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - محمد جمال علم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9873 قيدت فى 27-06-2022 برقم ايداع   2874 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد فرع

2 - كامل عبدالرازق كامل وايمن عبدالرازق كامل وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    1961 قيدت فى 

22-09-2004 برقم ايداع   431 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - أيسم عبد المنعم سلمة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    6308 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع   

1244 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد 

مصدق على توقيعاته برقم 40511 أ لسنة 2022

4 - أيسم عبد المنعم سلمة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    6308 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع   

1244 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب عقد مصدق على توقيعاته

5 - ريهام ماجد ومى النجار لدارة الصالت الرياضية   شركة سبق قيدها برقم    10773 قيدت فى 

28-10-2020 برقم ايداع   2259 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مصدق على توقيعاته برقم 2134 م فى 1 /12 /2022

6 - ريهام ماجد ومى النجار لدارة الصالت الرياضية   شركة سبق قيدها برقم    10773 قيدت فى 

28-10-2020 برقم ايداع   2259 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الشركة 

وفسخها بامر محو

7 - شركة اسماعيل عبد العزيز محمد اسماعيل سلم - سلم جروب للستشارات الهندسية والمشروعات السياحية   

شركة سبق قيدها برقم    5500 قيدت فى 06-04-2015 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  27-12-2022   تم 

محو - شطب السجل تم فسخ الشركة وتصفيتها نهائيا بموجب عقد مصدق على توقيعاته

8 - شركة اسماعيل عبد العزيز محمد اسماعيل سلم - سلم جروب للستشارات الهندسية والمشروعات السياحية   

شركة سبق قيدها برقم    5500 قيدت فى 06-04-2015 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  27-12-2022   تم 

محو - شطب السجل تم شطب الشركة بامر محو

رأس المال
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة الفتح للف المحركات الكهربائية - محمد رجب علم عطية - جمال عبد الحميد محمد السبكى شركة 

سبق قيدها برقم     5490 قيدت فى 22-03-2015 برقم ايداع    200وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعدل الي : برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعيه الثالثة جنوب الثالثه محل 

رقم 27 - قسم برج العرب

2 - محمد خليل عبدالرازق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12800 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

2411وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح فرع بالعنوان مطروح - قرية 

القصر - ش القصر ) ملك / عبدا سعد خليل (

3 - محمد جمال علم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9873 قيدت فى 16-06-2020 برقم ايداع    956وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تم ألغاء قيد الفرع

4 - شركة محمد شاكر محمد مهران و عمرو احمد الدسوقى شركة سبق قيدها برقم     925 قيدت فى 

09-07-2000 برقم ايداع    215وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل مقر الشركة ليكون الوحدة رقم 2 عمارة 19 ش 18 مرغم العامرية اول

النشاط

1 - رمضان صابر احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9139 قيدت فى 12-12-2019 برقم ايداع    

2109 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط : استثمار عقاري - تطوير عمراني

2 - البناء - أحمد عبد الرحمن العشري وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3687 قيدت فى 30-06-2009 برقم 

ايداع    570 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط تاجير محلت بمول تجارى

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5766   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2016 برقم ايداع    443 الى   تعدل الي  / محمد مغازي عبدالستار حماده وشريكه

2 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7633   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-2018 برقم ايداع    78 الى   تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شركة يوسف فهمى 

معوض وهشام نصر الدين حسن

الشخاص

1 - هشام عبد المنعم رجب يونس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11774   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2021 برقم ايداع   910 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  تخارج الشريك من الشركه

2 - ابراهيم سعد على حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15878   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-20 

برقم ايداع   2771 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  يضاف الى حق الدارة والتوقيع وله ايضا الحق 

منفردا فى البيع والتنازل عن الشركة واصولها بالكامل لنفسه او للغير كما يحق له منفردا فى التنازل عن رخصة 

التشغيل الخاصة بالمصنع والشركة لنفسه وللغير

3 - محمود سعد على حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15878   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-20 

برقم ايداع   2771 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

4 - اميرة عبدالواحد محمد   القيار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    18377   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

5 - هشام نصر الدين حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7633   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   78 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  وله كافة السلطات لتحقيق اغراض 

الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر عنه بعنوان الشركة وضمن اغراضها والتعامل باسم الشركة مع كافة 

المصالح الحكومية وغير الحكومية منفردا اما بخصوص اصدار الشيكات وصرفها والتصرف فى اصل من اصول 

الشركة والرهن والقتراض فيكون للشريكين مجتمعين

6 - بكر اسماعيل فراج محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7633   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-29 

برقم ايداع   78 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تخارج الشريك من الشركة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - عبدالعزيز عبدا عبدالعزيز عبدا حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2812   قيدت فى   

02-12-2007 برقم ايداع    494 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-01

2 - ناصر رمضان يوسف عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4579   قيدت فى   29-05-2011 برقم 

ايداع    278 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

3 - تعديل السم التجارى الى / مغازى سعد مغازى محمد لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4996   

قيدت فى   29-11-2012 برقم ايداع    654 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

4 - رشا احمد مصطفي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268   قيدت فى   09-04-2002 برقم ايداع    

121 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

5 - رشا احمد مصطفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268   قيدت فى   23-08-1997 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

6 - محمد على محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   685   قيدت فى   14-08-1999 برقم ايداع    200 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-13

7 - عبدالرحمن احمد صابر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2481   قيدت فى   15-10-2006 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

8 - على حامد على عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3627   قيدت فى   28-05-2009 برقم ايداع    

465 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-27

9 - سميرة صلح الدين احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4544   قيدت فى   28-04-2011 برقم 

ايداع    205 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

10 - منصور فرج مسعود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4858   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

11 - هاشم على امام ابو شوشة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4912   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

417 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

12 - بدر محمد على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5731   قيدت فى   28-04-2016 برقم ايداع    

316 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

13 - تعديل السم التجاري الي : تامر السيد احمد حسين العشري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2736   قيدت فى   

06-08-2007 برقم ايداع    343 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

14 - عبدالسلم عبدالمولى فضل عبد العاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4981   قيدت فى   2012-11-08 

برقم ايداع    612 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

15 - هويدا كامل جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1227   قيدت فى   21-11-2001 برقم ايداع    351 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

16 - هاشم علي عبدالغفار عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2732   قيدت فى   31-07-2007 برقم ايداع    

337 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

17 - صالح محمود نصر غالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2810   قيدت فى   27-11-2007 برقم ايداع    

489 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

18 - محمد عبد المنعم زكي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5680   قيدت فى   22-02-2016 برقم ايداع    

116 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

19 - حسن ابراهيم حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62   قيدت فى   19-10-1996 برقم ايداع    64 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18
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20 - مبروك محمد احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102   قيدت فى   31-12-1999 برقم ايداع    

112 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-30

21 - احمد محمد عطية محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3355   قيدت فى   08-01-2009 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

22 - بلل أحمد محمود أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7598   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

23 - الزيني عبدالجواد صميدة عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7599   قيدت فى   2017-12-18 

برقم ايداع    2104 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

24 - عماد حليم رزق طياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2718   قيدت فى   11-07-2007 برقم ايداع    

297 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

25 - صافى مختار هارون حفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6505   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

430 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

26 - عزت عبد الجواد صميدة عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7574   قيدت فى   2017-11-20 

برقم ايداع    2008 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-19

27 - سمير محمود هريدى عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4262   قيدت فى   04-07-2010 برقم 

ايداع    532 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-03

28 - سعد حسن محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4965   قيدت فى   04-10-2012 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

29 - وفاء مصطفي احمد الراعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5587   قيدت فى   10-09-2015 برقم ايداع    

587 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09

30 - محمد محمد عبد السلم على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5676   قيدت فى   18-02-2016 برقم 

ايداع    104 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

31 - محمد محمد عبد السلم على الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5676   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    371 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

32 - عادل مصري عبد الكريم خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7535   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    1860 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

33 - وائل صبري عبد النبي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4767   قيدت فى   23-01-2012 برقم ايداع    

46 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

34 - هشام احمد مرسى عباس النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5300   قيدت فى   27-03-2014 برقم 

ايداع    166 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-26

35 - ال بريك دعبوب للمقاولت والتوريدات - رزق شعيب بريك دعبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7597   

قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    2092 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-11

36 - عبدالمقصود ناجي مراجع حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2734   قيدت فى   01-08-2007 برقم 

ايداع    340 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

37 - دميانة مجدى سعد عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3127   قيدت فى   26-08-2008 برقم ايداع    

522 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

38 - سليم عبد الوكيل رحيم عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5130   قيدت فى   11-06-2013 برقم ايداع    

283 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

39 - دولت فتحي عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1356   قيدت فى   22-06-2002 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

40 - رمضان عبدالعزيز فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2582   قيدت فى   01-03-2007 برقم 

ايداع    83 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28
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41 - محمد ابراهيم حسن الختام )صيدليه د 0 محمد الختام (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2802   قيدت فى   

14-11-2007 برقم ايداع    471 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-13

42 - تعديل السم التجارى الي : ايجوس للدهانات- اسلم عبد السلم محمود عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   2822   قيدت فى   24-12-2007 برقم ايداع    521 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-23

43 - تعدل الي : مايكل فاروق عطا هارون - هارون للتجارة والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6448   

قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    343 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-03

44 - يسين محمد احمد شحاتة - يسين لتجارة العلف والنتاج الحيوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6747   

قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    775 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-21

45 - سـلمـه محمود سـيد احمد الطـير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   261   قيدت فى   12-08-1997 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

46 - سليمان اسماعيل سليمان بهيج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1992   قيدت فى   06-11-2004 برقم ايداع    

503 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

47 - خالد محمد عبد الرحمن عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5639   قيدت فى   17-12-2015 برقم 

ايداع    789 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

48 - جمعه عبد عيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4971   قيدت فى   11-10-2012 برقم ايداع    581 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

49 - محمد السيد سالم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2599   قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    119 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

50 - حمادة فايز طربان مستور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3907   قيدت فى   06-12-2009 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

51 - علفة بهيج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3907   قيدت فى   06-12-2009 برقم ايداع    956 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-05

52 - رضا حسين عبد الحميد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6355   قيدت فى   09-02-2017 برقم 

ايداع    128 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

53 - احمد محمد عبد المنعم صميده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2821   قيدت فى   12-12-2007 برقم 

ايداع    516 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

54 - نادية محمود أحمد عطوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7507   قيدت فى   21-08-2017 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

55 - خيريه منير الدبركي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1466   قيدت فى   23-11-2002 برقم ايداع    415 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

56 - حسين محمد رزق الدمراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2415   قيدت فى   12-07-2006 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

57 - محمد مصطفى عبد الفتاح عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4587   قيدت فى   2011-06-01 

برقم ايداع    291 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

58 - مدحت محمد محمد نجيمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4822   قيدت فى   15-03-2012 برقم ايداع    

163 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

59 - مينا ثروت بطرس القمص متياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7524   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    1808 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

60 - محمد خطاب عمر عريبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5007   قيدت فى   10-12-2012 برقم ايداع    

677 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09
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61 - كيرلس رفعت رياض فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7522   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    

1802 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

تجديد شركات

1 - أيسم عبد المنعم سلمة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6308  قيدت فى  05-12-2016 برقم ايداع   

1244 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  12:00:00ص

2 - شركه المباركه لتصنيع وتجهيز وتعبئه المواد الغذائيه - مديحه حمدي السيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم 

:   1251  قيدت فى  29-01-2002 برقم ايداع   27 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

3 - محمد فريد محمد حلمي الفار وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   303  قيدت فى  12-10-1997 برقم 

ايداع   235 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00

ص

4 - النور للمنظفات الصناعية سليمان اسماعيل سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3639  قيدت فى  

04-06-2009 برقم ايداع   482 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2024  12:00:00ص

5 - تعديل السم التجارى للشركة الى : شركة محمد محمد رشاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1158  

قيدت فى  01-08-2001 برقم ايداع   203 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/07/2026  12:00:00ص

6 - احمد عبد الحميد عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2740  قيدت فى  08-08-2007 برقم 

ايداع   347 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00

ص

7 - شركة محمد شاكر محمد مهران و عمرو احمد الدسوقى   شركة سبق قيدها برقم :   925  قيدت فى  

09-07-2000 برقم ايداع   215 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2025  12:00:00ص

8 - شركة اسماعيل عبد العزيز محمد اسماعيل سلم - سلم جروب للستشارات الهندسية والمشروعات السياحية   

شركة سبق قيدها برقم :   5500  قيدت فى  06-04-2015 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  27-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2025  12:00:00ص

9 - تعديل السم التجارى للشركة ليصبح / شركة يوسف فهمى معوض وهشام نصر الدين حسن   شركة سبق 

قيدها برقم :   7633  قيدت فى  29-01-2018 برقم ايداع   78 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص
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