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قيود أفراد

1 - عزت صالح محمد عز الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24125 ورقم قيد 202554    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و مستلزمات مصانع عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدويه, بجهة محافظة الشرقية الكتيبه - بجوار مكتب البريد بملك صلح السيد السيد 

عطيه

2 - عبدالحكيم محمد اسماعيل المسلماني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24127 ورقم قيد 202555    محل رئيسى  عن تجاره دخان وسجائر, بجهة محافظة الشرقية 30 شارع تامر 

النحال الحناوي بملك دلل السيد عبدالهادي مسلم

3 - مكتب نجوات محمود احمد الشحات للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

01-12-2022 برقم ايداع 24128 ورقم قيد 202556    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والدولى والداخلى, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الزهار بملك 

اسماعيل عبدالرحمن على سليمان

4 - محمود خيري قطب حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24130 

ورقم قيد 202557    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و تأجير معدات, بجهة محافظة الشرقية عمريط بملك 

الشاذلي خيري قطب حسن

5 - منار احمد محمد احمد التملى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24131 ورقم قيد 202558    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية عرب درويش بملك 

الحسينى ابراهيم فاضل امام

6 - محمد فراج تايه  سلمه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24134 

ورقم قيد 202559    محل رئيسى  عن محل لتجاره الكاوتش و البطاريات, بجهة محافظة الشرقية ع السبعين - 

رمسيس - صان البحريه بملك محمد مسعد محمد مسعد

7 - محمد احمد الشحات احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24136 

ورقم قيد 202560    محل رئيسى  عن مستلزمات مصانع البان دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية كفور نجم 

بملك وداد ابراهيم فهمى

8 - عماد حمدي محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24146 

ورقم قيد 202561    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 19 ش - المشير احمد 

اسماعيل بملك هند عادل محمد

9 - مكتب فائزه عبدالقادر احمد عبدا عربد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24147 ورقم قيد 202562    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية قريه ميت حمل بملك محمد محمد فكرى

10 - خالد جمال زايد محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24148 ورقم قيد 202563    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش العروبه بملك بطه محمد عبدالباقي سلم

11 - ادهم عبدالفتاح محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24149 ورقم قيد 202564    محل رئيسى  عن مصنع عبايات, بجهة محافظة الشرقية شارع ابوعوض بملك 

خالد عبدالبديع سرور

12 - سعيد محمد عبدالحليم محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 24153 ورقم قيد 202565    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية جزيره شنن بملك ادهم عبدالفتاح محمد محمد
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13 - جمال محمد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24154 

ورقم قيد 202566    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكى سيارات, بجهة محافظة الشرقية عليم بملك سلوى محمد 

عبدالمعطى

14 - محمد محمود محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24155 ورقم قيد 202567    محل رئيسى  عن مشغل تطريز, بجهة محافظة الشرقية كفر نمر بملك جمالت 

محمد ابراهيم

15 - مكتب محمد عبدالعزيز عبدالغفار احمد بدوى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24170 ورقم قيد 202568    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه محمود ميت جابر بملك عبدالعزيز عبدالغفار احمد بدوى

16 - مكتب السيده محمد ابو النور محمد عليان للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24179 ورقم قيد 202569    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري  و الدخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية عزبه الجمالي ميت ربيعه بملك عدلي محمد خميس

17 - بسمه خالد متولى محمود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24180 

ورقم قيد 202570    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع البوابه الحبش بملك حسينى 

احمد محمد محمد

18 - يوسف سالم عبدالخالق احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24186 ورقم قيد 202571    محل رئيسى  عن ادوات صحيه و توريدات عامه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الكبري بملك رحاب عبدالرحمن عبدالحق محمد

19 - رضا احمد مرسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24187 

ورقم قيد 202572    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية شارع حسن سالم بملك اميمه 

عبدالحميد محمد

20 - يوسف فتحى محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24191 ورقم قيد 202573    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الشرقية منشاه رضوان عزبه 

النجدى بملك رجب فتحى محمد متولى

21 - وفاء راشد عبدالهادي جايل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24196 ورقم قيد 202574    محل رئيسى  عن محل بيع اقمشه, بجهة محافظة الشرقية الخضاروه بملك عدلن 

عبدالرحمن محمد

22 - محمود سعيد احمد محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24197 ورقم قيد 202575    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة الشرقية ش 

الشيخ عمران السعادات بملك محمد السيد محمد محمود

23 - مصطفي السيد عبدالكريم فرج سليمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 24201 ورقم قيد 202576    محل رئيسى  عن مركز صيانه تبريد و تكييف و اجهزه كهربائيه عدا اجهزه 

الكمبيوتر مشتملتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو هيف - بساتين السماعيليه بملك صبحي عبدالمنعم ابراهيم 

محمد

24 - رشا محمد عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24203 

ورقم قيد 202577    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية كفر فرج بملك عيد عبدالفتاح 

مصطفى
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25 - احمد سمير سلمه عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

24205 ورقم قيد 202578    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ديكورات و حليا الثاث المنزلي, بجهة محافظة 

الشرقية شارع عبدالعزيز صيام متفرع من شارع رشيد بملك عزمي محمد محمود

26 - سيد محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24208 ورقم 

قيد 202579    محل رئيسى  عن تجاره العسل و الطحينه, بجهة محافظة الشرقية كفر العرب بملك صفاء علي 

ميهوب محمد

27 - هاني السعيد علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24213 

ورقم قيد 202580    محل رئيسى  عن مدشه حبوب اعلف, بجهة محافظة الشرقية قريه 3 رمسيس بملك زينب 

احمد مهدي محمد

28 - رشا محمد السيد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 24214 

ورقم قيد 202581    محل رئيسى  عن حضانه اطفال باجر فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على الترخيص اللزمه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو مسلم بملك محمد على حامد الجرف

29 - محمد عبدالباسط كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24238 

ورقم قيد 202582    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد 

موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي, بجهة محافظة الشرقية كفر حافظ بملك عبدالباسط كمال حسن

30 - فتحي محمود حمد التهامى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24262 

ورقم قيد 202583    محل رئيسى  عن محل خضار وفاكهه للبيع بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية اباظه اكياد 

البحريه ملك / عبدا محمود حمد

31 - امل محمد الهادي محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24267 ورقم قيد 202584    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية بنايوس بجوار مخزن ابو 

طعيمه بملك السيد عطيه عكاشه يوسف

32 - ايه محمد عبدالمنعم حماده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24287 

ورقم قيد 202585    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحيه بحر البقر بملك 

احمد محمد عبدالمنعم حماده

33 - ساره حسن حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24291 

ورقم قيد 202586    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية كفر الجندى صفيطه بملك عبدا 

عبدالمنعم محمد السيد

34 - عبدالرحيم محمد لطفى عبدالعزيز سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24293 ورقم قيد 202587    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت عامه عدا توريدات العماله 

والحاسب اللي وعدا توريدات الدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع المساح بملك محمود عبدالعزيز محمد 

عبدالعزيز سالم

35 - شهاب احمد محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24294 

ورقم قيد 202588    محل رئيسى  عن حظيره مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

رمزي - اكياد البحريه بملك احمد محمود السيد سعد

36 - هزاع للمقاولت العامه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24301 

ورقم قيد 202589    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ش محمد مصطفى بملك عزه 

منصور حسين محمد
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37 - مكتب حميده محمد نبوي عبدالعزيز جاب ا للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24305 ورقم قيد 202590    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي  و الدولي, 

بجهة محافظة الشرقية شارع حضانه الزهور - انشاص البصل بملك احمد جلل عبدالمعطي

38 - احمد محمود عابدين عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24309 ورقم قيد 202591    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة الشرقية منزل حيان بملك تحيه 

محمد شوقي محمد

39 - باسل احمد عبدالحميد عبدالستار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24312 ورقم قيد 202592    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شرقيه مباشر بملك نعايم عبدالسلم مصطفى خلف

40 - السيد ياسر السيد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24313 ورقم قيد 202593    محل رئيسى  عن ورشه تشغيل اخشاب, بجهة محافظة الشرقية ارض الفدان بملك 

محمد ياسر السعيد

41 - ابراهيم احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24315 

ورقم قيد 202594    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شرفه ابوعلى طريق السيد عبده نصر بملك عمرو احمد محمد محمود

42 - مكتب مرفت رمضان محمد محمد موسي للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24316 ورقم قيد 202595    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الدخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية الحبايشه - الكتيبه  بملك اكرم السيد محمد محمد شهاب

43 - عبدالحافظ السيد عبدالحافظ عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24318 ورقم قيد 202596    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة الشرقية كفر حماد بملك السيد 

عبدالحافظ عبدالرحمن

44 - احمد احمد السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24319 ورقم قيد 202597    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية شارع الخلفاء الراشدين 

بملك حسن احمد محمد خير الدين

45 - هيثم محمد محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24320 

ورقم قيد 202598    محل رئيسى  عن تشييد مباني, بجهة محافظة الشرقية هريه رزنه بملك الفت سليم محمد

46 - لطفي حسن لطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24321 

ورقم قيد 202599    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك 

احمد عادل عبدالخالق

47 - محمد عماد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24323 

ورقم قيد 202600    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية 7 ش عمر بن الخطاب 

المساكن التعاونيه بملك علء فتحى عوض محمد

48 - محمد جوده عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24329 ورقم قيد 202601    محل رئيسى  عن تجاره اجهزه كهربائيه عدا اجهزه الكمبيوتر ومشتملتها, بجهة 

محافظة الشرقية شارع متفرع من ش سعد زغلول بملك اسلم ماهر احمد زكي

49 - حمدى امين محمد ابراهيم الصوالحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24330 ورقم قيد 202602    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية المزارقه 

بملك نبيله سلمه عبدالعال على
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50 - عمرو محمد عبدا عطيه حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24331 ورقم قيد 202603    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية شارع حسن علي - ميدان 

التحرير بملك عبدا عطيه حسانين

51 - جمعة عبداللطيف رزق حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24335 ورقم قيد 202605    محل رئيسى  عن تجارة السمده و المبيدات و المخصبات الزراعية, بجهة 

محافظة الشرقية عرب الرمليه الشغانبه بملك جمعه عبداللطيف رزق حسن

52 - رضا سعيد السيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24338 

ورقم قيد 202606    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية عزبه المحمودي كفر 

الظواهرى بملك نبيله السيد ذكى

53 - احمد سعد الدين محمد سعد الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24341 ورقم قيد 202607    محل رئيسى  عن بيع وشراء محمول واكسسوار, بجهة محافظة الشرقية انشاص 

البصل بملك سعد الدين محمد سعد الدين

54 - عمرو عبدالخالق عبد النعيم عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24342 ورقم قيد 202608    محل رئيسى  عن مكتب مقولت عامه ورصف الطرق و التوريدات عدا 

توريد العماله و اجهزه الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شنباره بملك عبد الخالق عبدالنعيم 

عبدالخالق

55 - هشام محمد عصمت عبدالحميد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24343 ورقم قيد 202609    محل رئيسى  عن بيع حلوى من عجين وبيع فطائر, بجهة محافظة الشرقية 

عين بمجمع مطاعم كوزاكى هب صلح سالم بملك احمد سامى الشحات عن شركه كايروتان

56 - احمد عبدالفتاح محمد بكري تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24344 ورقم قيد 202610    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية شارع العمده كفر موسي 

عمران بملك خالد عبدالسميع محمد

57 - شاهر ماهر محمود محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24345 ورقم قيد 202611    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية العراس بملك ماهر 

محمود محمد

58 - احمد رمضان ابراهيم الشحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24346 ورقم قيد 202612    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه و توكيلت تجاريه عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدويه, بجهة محافظة الشرقية القطاويه بملك احمد محمد بهاء محمد موسي

59 - رحاب نبيل عبدالفتاع السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24347 

ورقم قيد 202613    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة الشرقية 26ش المحاريث و الهندسة بملك 

خالد ابراهيم الدسوقي

60 - مكتب فاطمه عبدربه محمد مسلم لرحلت السيارات الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24348 ورقم قيد 202614    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت سيارات داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي, بجهة محافظة الشرقية بير عماره بملك حماده مجدي محمد محمد

61 - احمد عبدالعزيز محمد غريب سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 24349 ورقم قيد 202615    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة الشرقية الطراديه بملك 

عبدالعزيز محمد غريب سرور

Page 6 of 166 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

62 - علي اسماعيل صديق علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24350 

ورقم قيد 202616    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن, بجهة محافظة الشرقية قرية 7 الصالحية - بحر البقربملك 

رجب اسماعيل صديق

63 - مكتب علي السيد علي علي للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد 

فى 04-12-2022 برقم ايداع 24351 ورقم قيد 202617    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي, بجهة محافظة الشرقية محل 

بالدور الرضي كفر عمر مصطفي بملك عبدالعزيز السيد علي

64 - فاطمه محمد عبدالعظيم مرسي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24352 ورقم قيد 202618    محل رئيسى  عن تجاره زيتون و مخللت, بجهة محافظة الشرقية صبيح بملك 

احمد ابراهيم عوض عبدالجواد

65 - فايزه اسامه عبد المولى عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24353 ورقم قيد 202619    محل رئيسى  عن ورشه خراطه ولحام معادن بالكهرباء, بجهة محافظة الشرقية 

شنباره الميمونه بملك محمد رمزى عبدالسميع حسن

66 - السيد رضا رجب السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24354 ورقم قيد 202620    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

جمعيه الهيطه - عزبه الشفايعه بملك رضا رجب السيد محمد

67 - محمد عزت محمود عبد الحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

24355 ورقم قيد 202621    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية عزبه حنانه بملك ليلى 

عبدالرحمن شلبى فرج

68 - هاني محمود احمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24356 

ورقم قيد 202622    محل رئيسى  عن تربيه المواشي الحلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عليوة - 

سعود البحريه بملك محمود احمد عبده

69 - احمد السيد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 24357 

ورقم قيد 202623    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية الزرزمون بملك محمد ابوالفتوح 

سليم متولي

70 - احمد محمد احمد متولي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24364 

ورقم قيد 202624    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الشرقية شارع الجيش بملك هانم فؤاد 

محمد جاهين

71 - محمود احمد السيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24375 ورقم قيد 202625    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية ش الجامع الكبير 

شنباره الميمونه بملك وائل عبدالحميد ابراهيم

72 - احمد محمد الدسوقي عبده تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24381 

ورقم قيد 202626    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الرياض بملك محمد الدسوقي عبده

73 - السيد سامي جوده مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24384 ورقم قيد 202627    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليا, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك 

حنان شوقي حمدي الشحات

74 - محمد نبيل سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24387 

ورقم قيد 202628    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الشرقية الحدايره كفر اباظه بملك نبيل سعيد 

محمد احمد
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75 - ابراهيم جمال عبدالفتاح عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24395 ورقم قيد 202629    محل رئيسى  عن تجاره محاصيل واسمده زراعيه بالتجزئه, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه البراكته صان البحريه بملك احمد عبدالعظيم عبدالفتاح

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

24398 ورقم قيد 202630    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية منزل  حيان بملك احمد عبدالعزيز 

محمد بيومي

77 - احمد  محمد احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24403 ورقم قيد 202631    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الشرقية الحبايشه الكتيبه بملك محمد 

احمد محمد احمد

78 - عمر محمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24404 

ورقم قيد 202632    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الخميين بملك محمد عبدالرازق 

عبدالسلم

79 - مكتب زينب ابراهيم الهادي محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24406 ورقم قيد 202633    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية النعامنه بملك محمد حجازي عبدالصبور

80 - محمد السيد متولى سيد احمد صالحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 24407 ورقم قيد 202634    محل رئيسى  عن بيع المشروبات بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 

42شارع سعد زغلول بملك عماد سامى نجيب

81 - ماجده محمد متولي محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24411 ورقم قيد 202635    محل رئيسى  عن بيع احذية, بجهة محافظة الشرقية شرقية مباشر بملك السيد 

سليمان جاد

82 - فوزى سعيد عبدالعزيز عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24439 ورقم قيد 202636    محل رئيسى  عن محل تجاره وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المركز  بملك امانى يوسف محمد ابو زيد

83 - عبدالوهاب عبدالمنعم طلبه جمعه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24440 ورقم قيد 202637    محل رئيسى  عن ورشة لتصليح عفشه و سوستة السيارات و حدادة السيارات 

الخفيفه, بجهة محافظة الشرقية الزهراء بملك هدي سعد عواد سيف النصر

84 - صيدليه دكتور عمرو جابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24443 ورقم قيد 202638    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية 203 شارع 3 حى 

الزهور بملك جابر زكى محمد امان

85 - السيد السيد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24456 

ورقم قيد 202639    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية صان الحجر القبليه بملك رضا احمد سعد الطنطاوى

86 - رؤى محمد نادر عبدالعزيز شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24458 ورقم قيد 202640    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة الشرقية شارع الجيش بملك حسن احمد 

محمد الشافعى

87 - عبدالحميد كامل عبدالحميد محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 24460 ورقم قيد 202641    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة الشرقية كفر ابو مسلم بملك احمد محمد مصطفى عمر
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88 - مكتب عبدالباقى محمد عبدالخالق غنيم خطاب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

400,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24470 ورقم قيد 202642    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت الداخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية ش عثمان بن عفان فلل الجامعه بملك نادر مجدى يوسف

89 - مكتب احمد عبدالرؤف جوده عبدالسميع احمد للنقل الداخلي لعمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24472 ورقم قيد 202643    محل رئيسى  عن مكتب لنقل 

داخلي عمال الشركات عدا النقل السياحي وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة محافظة 

الشرقية الطريق العمومي عزبه تيمور بملك عبدالرؤف جوده عبدالسميع احمد

90 - عبدالعزيز فؤاد فاروق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24474 ورقم قيد 202645    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى, بجهة محافظة الشرقية بنايوس بملك فؤاد 

فاروق عبدالعزيز هنداوى

91 - مكتب هايدى احمد عطا ا احمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24477 ورقم قيد 202646    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كفر الحصر بملك زينب على محمد

92 - السيد عثمان عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24478 ورقم قيد 202647    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة الشرقية عزبه بدوى 

منشاه شلبى بملك عثمان عبدالقادر محمد

93 - عايده احمد محمد وهبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24479 

ورقم قيد 202648    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الزرزوريه - هربيط بملك محمد 

سالم السيد محمود

94 - محمود فرج ابوالفتوح فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24480 ورقم قيد 202649    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء واسمنت, بجهة محافظة الشرقية حانوت بملك 

نجاح السيد ابراهيم ابراهيم

95 - السيد طه علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24481 

ورقم قيد 202650    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه و تسمين, بجهة محافظة الشرقية زور ابو الليل 

بملك رضا احمد محمد ابراهيم

96 - جهاد محمود محمد محمود السيوطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 24483 ورقم قيد 202651    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية 8 ش ابو بكر الصديق بملك 

جمال عبدا مسلم

97 - مكتب فتحي خالد محمد محمد مصطفي للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24485 ورقم قيد 202652    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي, بجهة 

محافظة الشرقية عمريط بملك خالد محمد محمد مصطفي

98 - حسام حسن متولى حسن متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24486 ورقم قيد 202653    محل رئيسى  عن تجاره وتعبئه وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية تلراك 

بملك على السيد احمد السيد لشين

99 - محمد السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24492 

ورقم قيد 202655    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع بويات, بجهة محافظة الشرقية الهيصميه بملك محمد سلمه 

متولي حسنين
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100 - ملك وليم فكري عطيه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 24494 

ورقم قيد 202656    محل رئيسى  عن ورشه تكسير بلستيك, بجهة محافظة الشرقية ش طريق الغار - شوبك 

بسطه بملك زيزف ظريف عطا ا

101 - محمود عبدا محمود على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

24497 ورقم قيد 202657    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية العباسه بملك 

عبدا محمود على

102 - عبد ا محمد عبدالهادى محمد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم 

ايداع 24498 ورقم قيد 202658    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات بارده وساخنه, بجهة محافظة الشرقية 

خلف المعهد الدينى بملك محمد زغلول على محمد

103 - منار السيد محمد علي البرجي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24504 ورقم قيد 202659    محل رئيسى  عن مكتب ترجمه فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينيه و المصاحف و المن و الحراسه و الكاميرات اللسلكيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمه برقم امن 

7190 بتاريخ 7-11- 2022, بجهة محافظة الشرقية ش الشهيد احمد اسماعيل بملك صبري حسني محمد ابراهيم

104 - دلل عبدالعزيز عبدالسلم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 24507 ورقم قيد 202660    محل رئيسى  عن تسمين المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه ابو نصير الزوامل بملك سامى محمد عبدالعزيز

105 - حسام محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24509 ورقم قيد 202661    محل رئيسى  عن تجاره خرده و مخلفات مصانع, بجهة محافظة الشرقية الحصوة 

تبع الكتيبه بملك سبيله صلح عبدالمقصود محمد

106 - محمد سليم حسن عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24512 ورقم قيد 202662    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدويه, بجهة محافظة الشرقية ديرب البلد بملك 

عبدالمطلب عبدالواحد احمد

107 - السيد محمد بلسي غنيم الدسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24515 ورقم قيد 202663    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية السلطان حسن بملك ابتسام علي حسن عامر

108 - دعاء عبدالسلم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24516 ورقم قيد 202664    محل رئيسى  عن محل اكسسوارات حريمى, بجهة محافظة الشرقية شارع خليج 

الرمل بملك عماد محمد حسن اسماعيل

109 - فاطمه محمد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24517 

ورقم قيد 202665    محل رئيسى  عن مكتبه ادوات مدرسيه فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه برقم امن 7740 بتاريخ 2022-11-9., 

بجهة محافظة الشرقية محل رقم 3 - عماره رقم 2 - عمارات بنك السكان - بجوار قصر الثقافه بملك عطيه محمد 

عطوان

110 - مهند احمد كامل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24526 ورقم قيد 202666    محل رئيسى  عن تجارة احذية, بجهة محافظة الشرقية حي النصر تقاطع شارع 

التحرير مع شارع العجوز بملك علء محمود محمد

111 - احمد ابراهيم عبدالرحمن امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24531 ورقم قيد 202667    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

شنباره الميمونه دور ارضى بملك احمد سامى عبدالعزيز عبدا
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112 - عامر عبدالفتاح عامر محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 24533 ورقم قيد 202668    محل رئيسى  عن بيع لحوم و دواجن مجمده, بجهة محافظة الشرقية شارع 

متفرع من شارع عمربن الخطاب بملك عبدالفتاح عامر محمود عامر

113 - هانى محمد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24534 ورقم قيد 202669    محل رئيسى  عن محل تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابوالديب 

بملك نبيل عبدربه محمد عبدربه

114 - مكتب بسمه السيد احمد سيد احمد الطحان للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24543 ورقم قيد 202670    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية شارع ابوسالم بملك محمد عبدالفتاح شحته الشحات

115 - محمد طلل السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24551 

ورقم قيد 202671    محل رئيسى  عن مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية كفر السطوحيه بملك نصر عماد الدين 

نصر

116 - احمد هشام سعيد طلبه بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24552 ورقم قيد 202672    محل رئيسى  عن بيع وتجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الشرقية ش ابراهيم 

غنيم بملك هشام سعيد طلبه

117 - محمد عبدا عبدالعظيم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24553 ورقم قيد 202673    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد, بجهة محافظة الشرقية كفر عوض ا حجازي 

بملك هشام محمد علي محمد قاسم

118 - لميس احسان السنوسي عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24559 ورقم قيد 202674    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية كفر العرب بملك احسان السنوسي 

عبدالمجيد خليفه

119 - السيد نبيل السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24568 

ورقم قيد 202675    محل رئيسى  عن مقاولت وتجاره السمنت, بجهة محافظة الشرقية كفر السطوحيه بملك 

نبيل السيد حسن

120 - احمد حسنين عبدالعزيز رجب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24573 ورقم قيد 202676    محل رئيسى  عن بيع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية عقار 

رقم 12 ش /شيخ الكفر قسم الجامع بملك مشيره حسن عبدالعزيز

121 - ايمان رافت محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24575 ورقم قيد 202677    محل رئيسى  عن تصنيع و تجاره البواب و الشبابيك اللومتال, بجهة محافظة 

الشرقية نبتيت

122 - محمد علء الدين عفيفى بسام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24576 ورقم قيد 202678    محل رئيسى  عن صاله العاب ترفيهيه عدا البلستيشن والكمبيوتر ومشتملتهم, 

بجهة محافظة الشرقية عماره سكينه تقاطع ش عثمان بن عفان واسامه بن زياد فلل الجامعه المساكن التعاونيه بملك 

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم

123 - ملك سعد سور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24577 ورقم قيد 202679    محل رئيسى  عن منحل عسل نحل, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحرية بملك 

كمال نصحي حليم يوسف
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124 - مصطفى يونس محمد عبدالرازق المرداشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-06 

برقم ايداع 24586 ورقم قيد 202680    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية طحا 

المرج بملك همام همام محمد السعيد

125 - ام هاشم عبده شهاب كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24590 ورقم قيد 202681    محل رئيسى  عن ورشه بلط, بجهة محافظة الشرقية ابو الخضر العزبه الجديده 

بملك وائل مصطفى كامل مصطفى

126 - تامر عبداللطيف محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24594 ورقم قيد 202682    محل رئيسى  عن حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحريه بملك 

زينب عبدالعاطى عيد رمضان

127 - محمود فوزى عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24615 ورقم قيد 202684    محل رئيسى  عن تصنيع شكاير, بجهة محافظة الشرقية ديرب البلد بملك السيد 

حسين السيد امام

128 - ايمن امين احمد امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24616 

ورقم قيد 202685    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الشرقية كفر الشراف بملك ولء محمد 

عبدالعزيز اسماعيل

129 - علء ماهر عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24618 ورقم قيد 202686    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية و توريدات عموميه عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش التحرير بملك محمد عبدالحميد ابراهيم سيد احمد

130 - مكتب اسماء عبدالباسط عبداللطيف محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24623 ورقم قيد 202687    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية اولد موسي بملك اسامه محمد محمود

131 - شكرى حسن ابراهيم محمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 24625 ورقم قيد 202688    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبه احمد 

افندى الحصوه بملك احمد شكرى حسن ابراهيم

132 - مكتب رمضان عزت عبدالعزيز سيد احمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24627 ورقم قيد 202689    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك جمال عزت عبدالعزيز

133 - ايمان عبدالكريم عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24633 ورقم قيد 202690    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج عمر 

بملك هاني عبده السيد سالم سلمه

134 - محمد عبدا عبدالهادي سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24636 ورقم قيد 202691    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 5 

كفر محمد اسماعيل بملك احلم محمد عبدالحميد محمد

135 - محمد كمال الهادى احمد بدوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24638 ورقم قيد 202692    محل رئيسى  عن معرض موبليات, بجهة محافظة الشرقية طريق الطواحنه 

انشاص الرمل بملك كمال الهادى احمد بدوى
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136 - ناصر عيد محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 24651 

ورقم قيد 202693    محل رئيسى  عن ورشه المونتال, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 16 ش البحر الطيبة 

بملك ابراهيم ياسين عبداللطيف

137 - محمد محمود عصمت محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

24652 ورقم قيد 202694    محل رئيسى  عن مواشي حلب وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية جميمه 

الحسينيه بملك عصمت محمود عصمت محمود

138 - ناصر صبحي احمد الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24654 ورقم قيد 202695    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الشرقية صان الحجر القبلية 

بملك سعديه محمد عبده

139 - وليد شحات فتوح شحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 24656 

ورقم قيد 202696    محل رئيسى  عن محل كي بخار ملبس, بجهة محافظة الشرقية 2 شارع مسجد ابو شاور 

ابراش بملك شحات فتوح شحات مرسي

140 - مسعد محمد كمال عبدربه عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 24664 ورقم قيد 202697    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن 

الخطاب فلل الجامعه بملك صلح مصطفى على محمد

141 - ايمن الشحات محمد الشحات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24666 ورقم قيد 202698    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع مفارق وادي النيل قسم 

عبدالعزيز بملك رباب السيد محمد علي

142 - السويدى الكترو باور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 24667 

ورقم قيد 202699    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائيه وعموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية طحا المرج بملك ناديه محمد اسماعيل على الشاذلى

143 - مكتب ندي محمد عبدا السيد عطيه للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 24669 ورقم قيد 202700    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابوزيد بهنباي بملك محمد عبدا السيد عطيه

144 - عادل عبدالعليم عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24672 ورقم قيد 202701    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية طريق الزرقيه بملك احمد محمد 

عبدالعال

145 - احمد محمد عبدالخالق محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24673 ورقم قيد 202702    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلي لحساب الغير بعد موافقه جهاز تنظيم 

النقل البري و الداخلي و الدولي و عدا نقل الطرود و عدا خدمات البريد السريع, بجهة محافظة الشرقية حي السلم 

بملك مصطفي عبدالحميد عبدالعزيز سليمان

146 - محمد محمد حسن محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24685 ورقم قيد 202703    محل رئيسى  عن محل لتجاره الخرده, بجهة محافظة الشرقية ناطوره بملك السيد 

عبدالصبور السيد السيد

147 - عبدالفتاح عبده محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24689 ورقم قيد 202704    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ديرب السوق بملك علياء 

عبده محمد عبده
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148 - ايه عبدا محمود عبدا الشامى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24695 ورقم قيد 202705    محل رئيسى  عن محل لبيع الملبس الجاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية 90 شارع عمر بن الخطاب بملك ايهاب نجيب اسماعيل

149 - ناصر محمد عبدالموجود صابر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24696 ورقم قيد 202706    محل رئيسى  عن بقاله بالجمله, بجهة محافظة الشرقية مدرسه ام المؤمنين - كفر 

المنشيه بملك ابراهيم محمد عو منصور

150 - احمد رفعت جوده عرابي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24700 ورقم قيد 202707    محل رئيسى  عن تجارة و بيع الزيوت و العلف, بجهة محافظة الشرقية سنهوا 

بملك محمود محمد الصنافيني

151 - عادل عبدا عبدالغنى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24706 ورقم قيد 202708    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية ش المدرسه ميت 

بشارملك/ عبدا عبدالغنى مصطفى

152 - مصطفي سمير حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 24711 ورقم قيد 202710    محل رئيسى  عن مكتب اعمال النقل الداخلي عدا الرحلت السياحيه و بعد 

موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي, بجهة محافظة الشرقية كفر السيد صالح بملك هشام السيد حسن 

السيد

153 - ماجد شحاته الحسيني محمد كريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24725 ورقم قيد 202711    محل رئيسى  عن تجارة خضروات و فواكه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

سيتي مول - الصالحية الجديده بملك ابراهيم عبدالرحمن السيد سالم

154 - ابراهيم السيد يوسف السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24727 ورقم قيد 202712    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية جزيرة القعابه 

الناصرية بملك عبدا طلبه محمد

155 - حازم عادل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24739 ورقم قيد 202713    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية غزاله عبدون بملك سعيده السيد 

احمد ابراهيم

156 - محمد محمد غريب عطيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24742 ورقم قيد 202714    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية الخيس بملك السيد محمد 

عبدالحميد محمد

157 - وائل محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24743 ورقم قيد 202715    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبيليا, بجهة محافظة الشرقية بجوار مدرسه ابو 

مليحه بملك محمد سلمه محمد سلمه

158 - سماح صلح محمد يوسف محرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24744 ورقم قيد 202716    محل رئيسى  عن تربيه مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

السدس بملك راضي محمد احمد عفيفي

159 - اشرف عبدالسلم سلم سلمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24745 ورقم قيد 202717    محل رئيسى  عن اجهزه تنقيه مياه, بجهة محافظة الشرقية 32 ش ابو النجا بملك 

نانسى سعيد رجب

160 - احمد حسني بدران مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24755 ورقم قيد 202718    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية اولد سالم بملك محمد حسني بدران مرسي
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161 - احمد محمد محمد الشحات خضير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 24757 ورقم قيد 202719    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل 

بملك محمد محمد الشحات خضير

162 - عبدالعزيز حسن السيد ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 24760 ورقم قيد 202720    محل رئيسى  عن بيع سيراميك, بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالعزيز 

السيد كفر حنا بملك عزيزه عبدالصمد عبدالعال محمد عبدالعال

163 - السيد احمد محمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24761 ورقم قيد 202721    محل رئيسى  عن بيع اجهزه الكترونيه و توكيلت تجارية عدا اجهزه الكمبيوتر و 

مشتملتها, بجهة محافظة الشرقية شارع موافي بملك اسماعيل محمد عيد شلتوت

164 - محمد احمد بهاء الدين على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24765 ورقم قيد 202722    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج عمر 

بملك بلل جوده محمد احمد

165 - محمود وجيه محمد مهدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 

24774 ورقم قيد 202724    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه و توكيلت تجارية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شبرا العنب بملك عبدالعظيم سعيد عبدالعظيم موسي

166 - شيخون للهدايا والكسسوار الحريمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع 24775 ورقم قيد 202725    محل رئيسى  عن بيع هدايا واكسسوار حريمى, بجهة محافظة الشرقية ش 

سعد زغلول بملك عبدالستار محمد حسين

167 - عبدالمنعم عاطف عبدالحليم علي دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 24776 ورقم قيد 202726    محل رئيسى  عن تصنيع المراتب و مستلزماتها و سوست المراتب, 

بجهة محافظة الشرقية قطعه 36 المنطقه الثانيه المنطقه الصناعيه بساتين السماعيليه بملك احمد عبدا احمد محمد

168 - عبدالحميد محمد عبدالحميد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24788 ورقم قيد 202727    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش سامي 

البغدادي بملك هدي محمد المصري

169 - محمد السعيد عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24789 ورقم قيد 202728    محل رئيسى  عن ماكينه خرطوم سحب اسلك معدنيه, بجهة محافظة الشرقية 

حانوت بملك السيد على محمد الشهدى

170 - احمد محمد ياسين حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 24790 

ورقم قيد 202729    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة الشرقية عزبه الربعين الجمالية بملك 

عزيزه محمد احمد عباس

171 - نفيسه ابراهيم يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24792 ورقم قيد 202730    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية تلراك بملك محمد سليمان محمد سليمان ابو العنين

172 - محمد نصر منصور محمد سالم دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 24807 ورقم قيد 202731    محل رئيسى  عن اكسسوارات محمول, بجهة محافظة الشرقية الخطاره 

الصغرى بملك نصر منصور محمد سالم دياب

173 - محمد محمودي خليل  ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24808 ورقم قيد 202732    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عامه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية اشكر بملك اسماء علي احمد
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174 - فهد محمد راشد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 24811 

ورقم قيد 202733    محل رئيسى  عن تجاره وبيع السيارات, بجهة محافظة الشرقية غيته بملك محمد عبدالحميد 

محمد مصطفى

175 - عمر عبدالحميد فهمي علي نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24812 ورقم قيد 202734    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللي والدوية, بجهة محافظة الشرقية العجمي بملك محمد عبدالحميد فهمي علي نصار

176 - احمد الباز سباعى عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24820 ورقم قيد 202735    محل رئيسى  عن محل بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية 4 بحر البقر بملك 

نادر احمد محمد عبدالرحمن

177 - اسماء السيد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 24821 

ورقم قيد 202736    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه الدواجن, بجهة محافظة الشرقية البرادعيه الجديده صان 

الحجر البحريه بملك طارق محمد عوض هنداوى

178 - هيثم سلمه هليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 24828 

ورقم قيد 202737    محل رئيسى  عن مكتب توريد خدمات نقل عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى عدا 

الدويه وعدا نقل الطرود وعدا خدمات البريد السريع وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عرب العيايده بساتين السماعيليه بملك ابراهيم عبدالحميد هليل

179 - محمد عبدا عبدالقادر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24842 ورقم قيد 202738    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية شنباره الطنانات بملك 

احمد عبدالكامل محمد مصطفى

180 - عمرو على شعبان على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24844 ورقم قيد 202739    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية الحلميه بملك ماهر محمد غريب ابراهيم

181 - هاله سامى عبدالرحيم عيسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24848 ورقم قيد 202740    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية النوبه بملك مصطفى على 

عيسى

182 - محمد علء محمد عبدالحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24849 ورقم قيد 202741    محل رئيسى  عن مكتب توريد وبيع وصيانة ماكينات التصوير وتوريدات عمومية 

فيما عدا توريد العماله واصدارالصحف و الكتب الدينية والمصاحف و النترنت بعد الحصول علي الموافقة المنية 

برقم 575 والترخيصات اللزمه, بجهة محافظة الشرقية قرية عرب البياضين بملك علء محمد عبدالحميد حسن

183 - السيد جوده ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24850 ورقم قيد 202742    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد بملك ايمن جوده ابراهيم سليمان

184 - رجب سليمان محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24852 ورقم قيد 202743    محل رئيسى  عن كابينة دهان دوكو سيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش 

بملك نهي محمد محمود السيد

185 - اسلم عبد الرؤف عطية عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24856 ورقم قيد 202744    محل رئيسى  عن عطاره وبيع مواد غذائية عدا العشاب الطبية, بجهة محافظة 

الشرقية النخاس بملك حمادة محمد الشحات
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186 - عبدالرحمن عثمان محمد ابو دريع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24873 ورقم قيد 202745    محل رئيسى  عن ملبس رجالى عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع طلبه عويضه بملك ناديه احمد فؤاد محمد

187 - امنيه عطية محمود عطية السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24891 ورقم قيد 202747    محل رئيسى  عن مكتبة و تصوير مستندات فيما عدا اصدار الصحف و المجلت 

والكتب الدينية و المصاحف و النترنت, بجهة محافظة الشرقية 12 ش الهواري قسم يوسف بك بملك محمد ايمن 

عليوه

188 - غاده على السيد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24905 ورقم قيد 202748    محل رئيسى  عن محل تجاره مفروشات, بجهة محافظة الشرقية شارع 23 يوليو 

بملك احمد شفيق محمد

189 - محمد عبدا عيسي عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24907 ورقم قيد 202749    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة الشرقية كفر الغنيمي 

بملك سماح عبدالحق عبدا

190 - محمد جمال علي الخميسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24909 ورقم قيد 202750    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع المركز بملك احمد محمد عبدالحميد

191 - مكتب احمد محمد احمد عبدالفتاح للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 24910 ورقم قيد 202751    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ش المرور متفرع من 

شارع سيد مرعى بجوار محكمه منيا القمح بملك محمد احمد عبدالفتاح

192 - راويه عادل عبدالفتاح محمد عزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 24911 ورقم قيد 202752    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدويه, بجهة محافظة الشرقية عزبه الحواط - بيشه عامر بملك ابراهيم محمد عبدالفتاح عزب

193 - محمد حسين سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24914 ورقم قيد 202754    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ابو شلبي بملك 

محمد السيد مصطفي ابراهيم

194 - ابراهيم حسن حسين مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

24915 ورقم قيد 202755    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية ش المسلميه 

العمومي بملك هدي فتحي حافظ سليم

195 - ايهاب محمد ابراهيم محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24916 ورقم قيد 202756    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الخطارة الصغري - عزبه الحاج جمعه الجندي بملك حسن عبدالقادر حسن

196 - محمد محمد احمد حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24918 ورقم قيد 202757    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الشرقية السماعنه بملك احمد 

محمد احمد حموده

197 - محمد السيد حسيني السيد حسن ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 24928 ورقم قيد 202758    محل رئيسى  عن مشتل زرع لبيع نباتات الزينه عدا النباتات الطبيعيه, بجهة 

محافظة الشرقية البتيه بملك ضياء السيد حسين
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198 - مكتب محي حسن عطيه الجهلن للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 24931 ورقم قيد 202759    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية بني قريش بملك فاطمه محمد محمد حسن

199 - ناصر خضرى عليوه حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24932 ورقم قيد 202760    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية سنهوا بملك منال حسين عبد 

الخالق

200 - ندي انور محمد عبدالحميد العايدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 24943 ورقم قيد 202761    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش الملعب كفر الديب بملك انور محمد عبدالحميد

201 - هناء شعبان ابراهيم مرغني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24945 ورقم قيد 202762    محل رئيسى  عن تخاطب فيما عدا المن و الحراسه و النترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه برقم امن 7278 بتاريخ 7-11-2022, بجهة محافظة الشرقية القراقرة بملك شعبان 

ابراهيم مرغني

202 - ايمان عبد ا على المام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 24946 

ورقم قيد 202763    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى بلدى, بجهة محافظة الشرقية حى النهضه بملك زكيه 

عبد الفتاح ابو المعاطى ابراهيم

203 - علء محمد محمد حافظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24950 ورقم قيد 202764    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية المنشيه - المسيد 

بملك محمد محمد حافظ محمد

204 - محمد عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 24954 ورقم قيد 202765    محل رئيسى  عن مكتب تصديروتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع الحريه ارض الحلميه بجوار المطافى بملك محمدعبد المنعم عبد الحميد

205 - السيد ابراهيم السيد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24966 ورقم قيد 202766    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة الشرقية شارع مدارس عبدا 

الشرقاوى

206 - احمد صبري شحاته السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24967 ورقم قيد 202767    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه و حدايد دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية 

الصوره بملك صبري شحاته السيد

207 - نصره رشدي محمد الناغي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 24974 ورقم قيد 202768    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية كفر فرج بملك احمد عبدالسلم ابراهيم

208 - ايمان السيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 24975 

ورقم قيد 202769    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

سرحان كفر موسي عمران بملك يسريه محمد العوضي غنيم محمد

209 - ابوبكر محمد حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24976 ورقم قيد 202770    محل رئيسى  عن بقالة وسجائر بالجمله, بجهة محافظة الشرقية ش الشهيد اشرف 

باشا الحسينيه ملك/صابر محمد على
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210 - حموده فاروق محمد احمد العبيدي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24978 ورقم قيد 202771    محل رئيسى  عن محل ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية عزبه 10 صنعاء 

بملك عيشه يوسف احمد

211 - محمد منصور سليمان منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24981 ورقم قيد 202772    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية الفولي الكبيرة بملك شريف 

السيد رضوان محمد

212 - ثريا عبدا عيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 24985 

ورقم قيد 202773    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و اعلف, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحرية بملك محمد 

وجيه موسي

213 - فاديه سمير البلسى العبيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24986 ورقم قيد 202774    محل رئيسى  عن محل لصيانة واكسسوارات المحمول, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة 10 ملك/السعيد اسماعيل اسماعيل البلسى

214 - عبدا علي السيد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24987 ورقم قيد 202775    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية بيشه عامر بملك علي السيد 

عبدا محمد

215 - عاطف طارق احمد صالح عطا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24988 ورقم قيد 202776    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية محل رقم)3(18 ش النصر متفرع من شارع مجمع المصالح الحكوميه بملك شريف كمال احمد عطيه

216 - اسلم محمد محمد احمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24995 ورقم قيد 202777    محل رئيسى  عن محل ملبس و ادوات رياضيه عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية شارع ترعه سراج بملك محمد السيد بندراي احمد

217 - حامد عاطف حامد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

24999 ورقم قيد 202778    محل رئيسى  عن بقاله و سجائر بالجمله, بجهة محافظة الشرقية ش عمر الفاروق 

ش فاروق النحال ملك/ابوبكر محمد حسين السيد

218 - رامي سمير زكي رومان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25004 ورقم قيد 202779    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة وخردوات عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع سمير حميدة الحسينيه ملك/مينا مجدى حنا ابراهيم

219 - اسلم يوسف احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25010 ورقم قيد 202780    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 22 شارع  التجنيد  بملك 

ناديه مسلم سليمان دسوقي

220 - احمد اشرف عبدالهادي حسانين عبدالباري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 25013 ورقم قيد 202781    محل رئيسى  عن توريدات و تجارة مواد غذائية و توزيع سجائر و 

دخان معسل, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 1 يمين المدخل بالدور الرضي بطريق الصحافه العمومي بملك 

اشرف عبدالهادي حسانين

221 - احمد عبدالمعبود مصطفى سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25016 ورقم قيد 202782    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية السعدى الظواهريه ملك/

رزق السيد نصر على

222 - احمد محمد شحاته عرفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25017 ورقم قيد 202783    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية المرصفي - 

القضاة بملك سوسن محمد حجازي
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223 - محمد علم محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25022 

ورقم قيد 202784    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية الدواجن, بجهة محافظة الشرقية الفولى الكبيرة - 

الظواهرية - بملك عزمى السيد ابراهيم

224 - صلح عبدالجواد مصطفي عمر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25027 ورقم قيد 202785    محل رئيسى  عن محطه تموين سيارات, بجهة محافظة الشرقية منشأه عبداللطيف 

واكد بملك شاكر عبدالجواد مصطفي عمر

225 - رشا فؤاد سليم خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25036 

ورقم قيد 202786    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه عدا اجهزه الكمبيوترومشتملتها, بجهة محافظة 

الشرقية شارع البحر بملك السيد سالم حسن سالم

226 - شروق احمد ابراهيم السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25043 ورقم قيد 202787    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عامه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع السلم خلف استاد جامعه الزقازيق بملك احمد منصور 

محمد

227 - شيماء محمد سند احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25045 

ورقم قيد 202788    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية الهوابر بملك محمد فؤاد عبد الرحمن

228 - محمود محمد الفضالى محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 25046 ورقم قيد 202789    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش الوسط الجديده ملك/

راشا يوسف حسانين

229 - عيد شحاته محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25050 

ورقم قيد 202790    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازي بملك ايمن عيد 

شحاته محمد

230 - محمد عبدا حافظ سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25051 ورقم قيد 202791    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة الشرقية شوبك اكراش ملك/عبدا 

حافظ سيد احمد

231 - منصور ابراهيم منصور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25053 ورقم قيد 202792    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات المصانع بجميع انواعها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه النقطة سراج الدين بملك ابراهيم منصور ابراهيم ايوب

232 - محمد السيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25055 ورقم قيد 202793    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية العدوه ملك/السيد محمد سليمان

233 - مؤسسه شريف للتوكيلت التجارية و التوريدات و زيوت السيارات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25056 ورقم قيد 202794    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية و توريدات 

و تجارة زيوت سيارات عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية عمارات 

التمليك - ش مصطفي كامل بملك سميره سعيد السيد محمد

234 - جلل ابراهيم محمد صيام تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25061 ورقم قيد 202795    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عموميه وتجارة تفلةعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومجالتوالدويه, بجهة محافظة الشرقية القطاويه بملك يسرى محمد احمد سيد احمد
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235 - السيد عيد عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25063 ورقم قيد 202796    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائيه, بجهة محافظة الشرقية الحوض الطويل 

بملك فيصل احمد احمد  حسن

236 - ريه جمال عبدالناصر عبدالمقصود منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 25070 ورقم قيد 202797    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش, بجهة محافظة الشرقية السعدية بملك 

محمد محمد متبولي

237 - ياسر حمدى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25078 

ورقم قيد 202798    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية بجوار المعهد الحلوات بملك 

حمدى محمد احمد عثمان

238 - اسماء احمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25080 ورقم قيد 202799    محل رئيسى  عن تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية عزبه عرب شاهين 

التابعه لقرية اكوه بملك وائل رشدي احمد

239 - محمود يوسف احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25085 ورقم قيد 202800    محل رئيسى  عن كافيه وسيشن تصوير, بجهة محافظة الشرقية حى الصفا ارض 

الكهرباء بملك هانى جمعه احمد محمد قصاصين الشرق

240 - عبدالمجيد عبدالحميد السيد جنش تاجر فرد  رأس ماله 14,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25088 ورقم قيد 202801    محل رئيسى  عن محل احذيه, بجهة محافظة الشرقية شارع الصاوي - المنشية 

الجديدة بملك سعاد سالم فرج

241 - السيد العقاد محمد عبدالمعطي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25092 ورقم قيد 202802    محل رئيسى  عن تجارة و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه, بجهة محافظة الشرقية 3 

ش الحرية بملك وليد احمد اسماعيل

242 - محمد علي محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25094 

ورقم قيد 202803    محل رئيسى  عن محل بيع بطاريات و كاوتش, بجهة محافظة الشرقية ملمس بملك علي 

محمود علي

243 - مؤسسة محمد السيد احمد هاشم لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 25098 ورقم قيد 202804    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة 

محافظة الشرقية شارع الجبل طريق القرين العزازى ملك/عصام السيد احمد هاشم

244 - محمد محمد محمد عبدالمقصود غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 25099 ورقم قيد 202805    محل رئيسى  عن بيع و تجارة اكسسوار محمول, بجهة محافظة الشرقية 

السديه بملك رجب محمد محمد

245 - نزار عبدالمعطي زيدان سعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25103 ورقم قيد 202806    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية مفارق المطار الحربي 

بجوار صوامع الغلل قصاصين الشرق بملك شريف عبدالمنعم محمد احمد

246 - احمد محمد عبدالفتاح محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 25105 ورقم قيد 202807    محل رئيسى  عن تحضير و تجهيز اللحوم و الدواجن, بجهة محافظة 

الشرقية بير عماره بملك وحيد خيري مأمون عبدالعظيم

247 - شريهان ابراهيم وحيد محمد محمد بلل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع 25110 ورقم قيد 202808    محل رئيسى  عن تجاره فول سوادني خام, بجهة محافظة الشرقية شارع 

امين شاهين بملك شيماء مرسي عبدالعظيم
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248 - امال عطيه حسن عبدالنبي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25115 ورقم قيد 202810    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع الحدادين بندر منيا القمح 

بملك بركات محمد احمد متولي

249 - شادي كرم يوسف عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25116 ورقم قيد 202811    محل رئيسى  عن تجاره سجاير وادخنه, بجهة محافظة الشرقية ش المنشيه بملك 

ماجد لطفي عوض ا خليل

250 - مصطفي علي مصطفي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25117 ورقم قيد 202812    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجلت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية عزبة حنا صالح تبع ميت بشار بملك فرحات جوده شبيب طاحون

251 - عبداللطيف فوزي عبدالمنعم الشع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25118 ورقم قيد 202813    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع الرشاح - العزيزيه بملك 

محمود زاكي علي بيومي

252 - احمد مصطفي عبدالجليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25119 ورقم قيد 202814    محل رئيسى  عن ورشه اصلح و لحام كاوتش, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج 

عمر بملك سعيدة احمد عبدا عبدالرحمن

253 - دينا العربى محمد احمد حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

25120 ورقم قيد 202815    محل رئيسى  عن بيع الدواجن واللحوم المجمدة, بجهة محافظة الشرقية ناحية 

المؤسسة بنى شبل ملك/السيد احمد محمد احمد حسب ا

254 - هبه محمد امام عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25121 

ورقم قيد 202816    محل رئيسى  عن بويات عدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار بملك محمد جمال 

عبدالعظيم الشحات

255 - مكتب ماهر ابراهيم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 25122 ورقم قيد 202817    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية بناحيه الحميديه بملك اسامه ابراهيم محمد ابراهيم

256 - سالي محمد احمد احمد الزيني تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25125 ورقم قيد 202819    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية الصالحية القديمه بملك 

ابراهيم محمد ابراهيم الشافعي

257 - احمد حاتم شفيق عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25126 ورقم قيد 202820    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات, بجهة محافظة الشرقية بساتين بركات - 

الطحاوية بملك عبدالكريم حاتم شفيق عبدالمجيد

258 - مكتب ايمن محمد السيد امين فرج للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25127 ورقم قيد 202821    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية شارع الطريق بجوار صهاريج المياه قريه البلشون بملك عفيفي محروس عفيفي 

علي

259 - شريف محمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25131 ورقم قيد 202822    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عامه و خدمات نظافه عدا توريد 

العماله و الكمبيوتر  و مجالته  و الدوية و عدا المن و الحراسه, بجهة محافظة الشرقية الزوامل بملك وليد محمد 

محمد عثمان
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260 - مكتب شاهين رشاد متولي شاهين للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

11,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25134 ورقم قيد 202823    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية الملك بملك رشاد شاهين رشاد متولي شاهين

261 - احمد علي السيد علي الزنكلوني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25135 ورقم قيد 202824    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية الزوابعيه

262 - محمد عبدالسلم محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25138 ورقم قيد 202825    محل رئيسى  عن محل لبيع اسمده و مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الشرقية 

بجوار محطه المياه  - طريق ابو شلبي - مفارق ابو نصار - قصاصين الشرق بملك السيد حسين السيد حسين

263 - مؤسسه الهادي لتجارة و توريد المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 25175 ورقم قيد 202826    محل رئيسى  عن تجارة و توريد مواد غذائيه عدا 

توريد العماله و الحاسب اللي و مجالته و الدوية, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل طريق المحطه بملك 

علء محمد عبدالمنعم

264 - عصام زكي محمود عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25177 ورقم قيد 202827    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية قشا بملك ايمان عبدالجواد 

عبدالظاهر

265 - محمود محمد السيد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 25183 ورقم قيد 202828    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية حي 

الشتاونه - الديدامون بملك محمد السيد مصطفي ابراهيم

266 - سامي عبدالحميد احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25186 ورقم قيد 202829    محل رئيسى  عن ورشه اصلح ريداتير سيارات, بجهة محافظة الشرقية طريق 

عبدالمنعم رياض بملك اسلم محمد عبدالمنعم

267 - خالد السيد باز عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25190 

ورقم قيد 202830    محل رئيسى  عن محل لتجاره و بيع السماك, بجهة محافظة الشرقية محل رقم )25( سوق 

المجاوره السادسه - الصالحيه الجديدة بملك محمد حسن مروان

268 - خالد فتحي السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25191 ورقم قيد 202832    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتيسكلت, بجهة محافظة الشرقية المنشيه 

الجديده بملك ايمان امام عبداللطيف طه

269 - مكتب محمد عبدا رضوان السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25195 ورقم قيد 202833    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش بملك عبدا رضوان السيد

270 - هيثم فؤاد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25199 

ورقم قيد 202834    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الشرقية برج الحرمين ش الماركيزا - 

المغازي بملك محمد السيد مرسي محمد

271 - محمود سعيد السيدسيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25206 ورقم قيد 202835    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العامه والتصدير عدا تصدير المواد المشعه او 

المواد ذات الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية سنهوا بملك سعيد السيد سيد احمد
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272 - حسن جوده جوده كامل القزاز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25207 ورقم قيد 202836    محل رئيسى  عن مكتب بيع حديد, بجهة محافظة الشرقية شارع الشهيد ابو احمد - 

الغشام  بملك جوده جوده كامل القزاز

273 - مروه محمد ابراهيم محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25211 ورقم قيد 202837    محل رئيسى  عن محل للتجارة في قطع  غيار الموتوسيكلت, بجهة محافظة 

الشرقية سنهوت بملك دعاء عبدالفتاح حسن

274 - عبدا طارق عيد عبدالعزيز سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 25221 ورقم قيد 202838    محل رئيسى  عن تجاره و توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 3 

مساكن كليه الزراعه - شارع مصنع الكوكاكول بملك وليد عيد عبدالعزيز

275 - ولء ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25222 ورقم قيد 202839    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

النوافعه بملك خالد محمد عبد الحميد احمد

276 - احمد صلح احمد ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25223 ورقم قيد 202840    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية ش النقراشي بملك محمد 

صلح احمد ابراهيم

277 - تامر علءالدين عباس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25226 ورقم قيد 202841    محل رئيسى  عن محل لبيع الملح, بجهة محافظة الشرقية 7 شارع النجار الشارة 

ملك/اسماء محمود عيسى محمد

278 - مكتب رضا سعيد فتحي حسن علوان للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25227 ورقم قيد 202842    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية العصلوجي بملك حسن هاني حسن

279 - السيد كامل عبدالعظيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25229 ورقم قيد 202843    محل رئيسى  عن مكتب توريدات منظفات عدا توريد العماله و الحاسب اللي و 

مجالته و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع الترعه الجديده بملك رشا محمد عبداللطيف السيد

280 - محمد اشرف حسن شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25233 

ورقم قيد 202844    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية وعموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية طحا المرج ملك/حسام حسن السعيد

281 - اسماء نصر امين مصطفي دشيش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 25234 ورقم قيد 202845    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عموميه و توريد مستلزمات 

المصانع و اعمال تركيب و صيانه و تشغيل انظمه التكييف و التبريد و الحريق و تشغيل و استئجار مطاعم و 

كافتيريات عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل بملك نصر 

امين مصطفي

282 - ابراهيم عبدالفتاح غنيمي محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25238 ورقم قيد 202846    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية 387 ش العمومي - 

ميت سهيل بملك احمد عبدالفتاح غنيمي محمد

283 - مكتب هناء ابراهيم عزب ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25240 ورقم قيد 202847    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية الحوض الطويل ملك/محمد رشاد السيد مصطفى
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284 - عبدالحميد فرج السيد محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم 

ايداع 25241 ورقم قيد 202848    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات تنجيد, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج 

عمر بملك عادل محمود السيد

285 - مصطفي عبدا محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25245 ورقم قيد 202850    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البان, بجهة محافظة الشرقية قريه بهنباي بملك 

ساره احمد علي عطيه السيد

286 - احمد محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 25246 

ورقم قيد 202851    محل رئيسى  عن تجميع مخلفات دواجن واسماك, بجهة محافظة الشرقية كفر دميان بملك 

محمد حامد محمد

287 - زينب احمد السيد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25247 ورقم قيد 202852    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الشرقية السديه بملك رجب محمد 

محمد

288 - هشام محمد عزت سليمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

25248 ورقم قيد 202853    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية 16 ش السعودية - 

المساكن التعاونيه بملك ايمن زكريا علي

289 - مكتب عمر لطفي محمد عبدالحميد احمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25251 ورقم قيد 202854    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابوزيد كفر نوار حنا بملك لطفي محمد عبدالحميد احمد

290 - سيد احمد عبدالقادر سيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 25253 ورقم قيد 202855    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات سباكه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 

61 شارع الضغط العالي بملك لطفي عبدالهادي لطفي عبدالهادي

291 - محمود عاطف جوده رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25256 ورقم قيد 202856    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللي  و الدويه, بجهة محافظة الشرقية ش محمد الديب  حي الزهور بملك عاطف جوده رجب عيسي

292 - احمد ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25259 ورقم قيد 202857    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن بياض وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

منية سنتا ملك/صادق على محمد صادق

293 - احمد محمد عبدالصبور عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 25260 ورقم قيد 202858    محل رئيسى  عن ورشه حداده سست, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازي 

بملك صلح احمد محمد احمد ايوب

294 - مصطفي عبدا احمد علي مكي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25266 ورقم قيد 202859    محل رئيسى  عن قاعه افراح, بجهة محافظة الشرقية بجوار محطه بنزينه 

الهواني بملك عبدا احمد علي مكي

295 - ولء احمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25283 

ورقم قيد 202860    محل رئيسى  عن تأجير معدات و لوادر و حفارات, بجهة محافظة الشرقية عزبه رفله - 

انشاص الرمل بملك فهمي كمال عبدالفتاح الباز

296 - عبدالسلم عبدالرحمن ابراهيم مرعي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم 

ايداع 25286 ورقم قيد 202862    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات, بجهة محافظة الشرقية كفر الشراف 

بملك عبدالرحمن عبدالسلم عبدالرحمن ابراهيم
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297 - وليد السيد سكران محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25289 ورقم قيد 202863    محل رئيسى  عن تجارة ملبس و مفروشات عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية المحطه بملك محمد صالح حسن ابراهيم

298 - مكتب محمد سعيد حلمي عبدالسميع حفني للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25294 ورقم قيد 202864    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي, بجهة 

محافظة الشرقية سندنهور بملك سعيد حلمي عبد السميع حفني

299 - احمد جمال عبدالوهاب حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25302 ورقم قيد 202866    محل رئيسى  عن تجاره  المواد الغذائيه بالجمله, بجهة محافظة الشرقية ش 

عبدالقادر امتداد  صلح سالم بملك مصطفي حسن مصطفي محمد

300 - محمد متولى محمود العيوطى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25304 ورقم قيد 202867    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

المقروطه - النخاس بملك وائل السيد حلبي كاشف

301 - حنان السيد محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25306 ورقم قيد 202868    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه و مستحضرات تجميل محليه و توريدات 

عموميه عدا توريد العماله و الحاسب اللي و مجالته و الدويه, بجهة محافظة الشرقية 8 شارع مدرسة القومية 

الكونت شديد بملك عبدالرحمن محمد عماد الدين

302 - ابراهيم السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25311 ورقم قيد 202869    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية بني عياض بملك محمد السيد محمد عبدالرحمن

303 - مصطفي عبدالوهاب احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25314 ورقم قيد 202870    محل رئيسى  عن معرض لتأجير السيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع المعهد 

الديني - غرب المحكمه بملك عبدالوهاب احمد محمود

304 - مكتب فتحيه محمد مصطفي السيد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25315 ورقم قيد 202871    محل رئيسى  عن مكتب نقل 

عمال و رحلت داخليه عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي, بجهة 

محافظة الشرقية حي السلم بملك الهادي احمد الهادي حسن

305 - محمود حسين عبدالعزيز عطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25320 ورقم قيد 202872    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبيه, بجهة محافظة الشرقية ميدان المرور الدور 

الرضى هريه رزنه ملك/محمد السيد مصطفى محمد

306 - مكتب احمد سامى محمد العصر للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25324 ورقم قيد 202873    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية منية سنتا ملك/صباح السيد محمد على

307 - السيد صلح عبداللطيف بيومي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25326 ورقم قيد 202874    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه المحمول و قطع غيارها, بجهة محافظة الشرقية 

الطحاوية بملك صلح عبداللطيف بيومي

308 - ساره السيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25331 

ورقم قيد 202875    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع الوحده الصحية - الحبش بملك احمد 

محمد احمد متولي
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309 - احمد هارون محمد رشاد محمد عبدالعال العطار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 25334 ورقم قيد 202876    محل رئيسى  عن محل مكوي, بجهة محافظة الشرقية 

كفور نجم بملك هارون محمد رشاد محمد

310 - مكتب وفاء عبدالحميد صالح عامر للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 25341 ورقم قيد 202877    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه  و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية الطويله بملك اسماعيل محمد عبدا

311 - احمد محمد عبداللطيف السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25345 ورقم قيد 202878    محل رئيسى  عن تجارة اباليك و نجف و ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية 

شارع 23 يوليو بملك ايمان محمد عبداللطيف

312 - صالح السيد السيد السيد نصر تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25346 ورقم قيد 202879    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع و تجارة الثاث المكتبي و التوريدات العموميه 

عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع المطار - ب السماعيليه بملك 

شعبان مهدي عبدالحكيم مهدي

313 - نهال عادل محمد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25350 ورقم قيد 202880    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحية - بحر 

البقر - بجوار مدرسة بدر البتدائية بملك ابراهيم محمد علي ربيع

314 - السيد عبدالرازق محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25353 ورقم قيد 202881    محل رئيسى  عن تأجير معدات, بجهة محافظة الشرقية تليجه بملك عمر عبدا 

عبدالعال محمد

315 - احمد عزب السيد عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25359 ورقم قيد 202882    محل رئيسى  عن مصنع طوب طفلى, بجهة محافظة الشرقية تل حوين ملك/عزب 

السيد عبدالمطلب بدوى

316 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 25365 ورقم قيد 202883    محل رئيسى  عن مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الشركة اليطاليه - قصاصين الشرق بملك عبدالسلم محمد عبدالرحمن

317 - هبه حسين مصطفي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25367 ورقم قيد 202884    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الشرقية شارع عمروبن العاص 

ش ميامي بملك محمد احمد عبدالحميد

318 - محمد التهامي الشبراوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25368 ورقم قيد 202885    محل رئيسى  عن ورشه كهربائي سيارات, بجهة محافظة الشرقية صان القبليه 

بملك عطيات الديداموني عطيه محمد

319 - سليمان السيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

25369 ورقم قيد 202886    محل رئيسى  عن تجارة و استزراع السماك, بجهة محافظة الشرقية جنينه 

عطوان بملك السيد محمد سليمان

320 - حسيني عبدالعزيز حجازي محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 25374 ورقم قيد 202887    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الشرقية بجوار كوبرى 

الصحارة كفر الحاج عمر بملك شرين محمد السعدى السيد
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321 - منى محمد محمد بكرى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25375 ورقم قيد 202888    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية شارع عمرو بن العاص بجوار 

مكتبه حماده بملك علء عبد العظيم احمد

322 - محمد احمد حلمى محمد الهادىمحمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 25381 ورقم قيد 202889    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العامة والتوريدات العامة عدا توريد 

العمالة ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق بملك محمد سعداوى ماضى

323 - مكتب نفيسه ابراهيم بيومى ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25386 ورقم قيد 202890    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك عربى عبد الفتاح صابر

324 - الناجي محمد سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25388 ورقم قيد 202891    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و اعلف, بجهة محافظة الشرقية ينى صريد بملك 

منال محمد حسين محمد

325 - اسماعيل اسماعيل احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25394 ورقم قيد 202892    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار متوسكلت, بجهة محافظة الشرقية شارع 

داير الناحيه - ملمس بملك مها صبرى مصلحي بدوى

326 - امانى محمد احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25395 

ورقم قيد 202893    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 42شارع الخليج بملك محمد 

ابراهيم فؤادالقلش

327 - احمد جمال عبدالعزيز عبدالكامل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25401 ورقم قيد 202894    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

شارع بورسعيد بملك ورثه ياسر محمد محمد عبدالنبى و هم زوجته سماح  حسن رفعت - و ابناءه ) عمار ياسر 

محمد محمد عبدالنبى - لوجين ياسر محمد محمد عبدالنبى (

328 - محمد احمد حسن طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25402 ورقم قيد 202895    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية ش - البحر -كفر ابو 

حطب بملكاحمد ابراهيم احمد محمد

329 - محمد ربيع محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25414 ورقم قيد 202896    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية 9 شارع السيد عطيه - 

المساكن التعاونيه بملك محمد احمد ابراهيم

330 - السيد محمد احمد ابو الخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25416 ورقم قيد 202897    محل رئيسى  عن محل علفه, بجهة محافظة الشرقية ش-الموقف بجوار الوحدة 

المحليه -العدليه بملك محمد سعيدعلى

331 - حامد على محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25428 

ورقم قيد 202898    محل رئيسى  عن تقطيع كونتر, بجهة محافظة الشرقية الهيصميه على الميزانيه بملك 

وليدعلى محمدخليل

332 - وليد السيد فهمي حسن متولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25430 ورقم قيد 202899    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة الشرقية شارع ابو جمعه متفرع من 

شارع ابو نضارة بملك سوزان السيد فهمى حسن متولى
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333 - علي محمد خليل النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25433 

ورقم قيد 202900    محل رئيسى  عن ورشه نجارة, بجهة محافظة الشرقية قرية الهيصميه بملك وليد على محمد 

خليل

334 - مكتب هانى فتحى احمد اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25434 ورقم قيد 202901    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبه الحكر كفر اباظه بملك سميرة ابراهيم محمد

335 - احمد زكى  محمود زكى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25438 

ورقم قيد 202902    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية مشتول القاضى بملكزكى محمود زكى

336 - محمد صلح الدين احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25439 ورقم قيد 202903    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات البان, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو جلل 

بملك هيثم صلح الدين احمد

337 - احمد يونس عبده محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25440 ورقم قيد 202904    محل رئيسى  عن كوفى شوب, بجهة محافظة الشرقية طريق كفر العدوى بملك 

على عبد العال على محمد

338 - سعد على سعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 25451 

ورقم قيد 202905    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه)مقاولت اعمال البناء(, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المركز بملك محمد على سعد السيد

339 - احمد السيد عبد المعطى محمد عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 25460 ورقم قيد 202906    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

مدرسة الفاروق - شرفه الدوه بملك السيد عبدالمعطي محمد

340 - روحيه عبدالمنعم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25486 ورقم قيد 202907    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية خلف ا بملك عادل احمد 

ابراهيم الشرقاوى

341 - هدى عبدا محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25489 ورقم قيد 202908    محل رئيسى  عن مكتب نظافه و توريدات عامه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية قهله الجبله بملك عبدا محمد ابراهيم سلمه

342 - امنيه محمد عبدالغنى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

25492 ورقم قيد 202909    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية الصنافين البحريه ملك/محمد 

عبدالغنى ابراهيم

343 - اسامه مصطفي محمود ابراهيم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-15 

برقم ايداع 25495 ورقم قيد 202910    محل رئيسى  عن بيع ملبس مستعمله عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية البلشون بملك همت مصطفى محمد ابراهيم

344 - نادر نعيم محمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25503 ورقم قيد 202911    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتجاره مواد تعبئه وتغليف عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه ومجالته, بجهة محافظة الشرقية حوض الندا بملك نعيم محمد على ابراهيم

345 - ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل الطوخي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 25505 ورقم قيد 202912    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية الجديدة بملك محمود 

عبدا مرتضي
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346 - احمد ناصر احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25508 ورقم قيد 202913    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية طحله 

بريدين بملك ناصر احمد مصطفى

347 - مكتب فايزة احمد سلمه سليم للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25522 ورقم قيد 202914    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية المنير بملك احمد محمد فتحي عبده

348 - السيد محمد السيد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25525 ورقم قيد 202915    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية صفط الحنه بملك محمد السيد محمد مصطفى الخطيب

371 - عاطف محمد عطيه غريب المصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 25593 ورقم قيد 202939    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية 4 شارع احمد عرابى - قسم النظام بملك عادل عاطف محمد المصرى

349 - مكتب مريم نبيل فرج زكى فرج للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25526 ورقم قيد 202916    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية الخيوة بملك سمير عزيز نصر سعد

350 - خالد السيد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25528 

ورقم قيد 202917    محل رئيسى  عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب الى والدويه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع ابو مرسى قسم اول فاقوس بملك السيد احمد محمد حماد

351 - مصطفى صالح مصطفى الجندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 25529 ورقم قيد 202918    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية ع . الشلبوه - 

منشية السادات بملك رضا محمد حسن احمد

352 - عبدالمنعم محمد عبدالحفيظ شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25533 ورقم قيد 202919    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل بملك محمد عبدالحفيظ 

شحاته

353 - مكتب احمد محمد عطيه سلمه نوح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25535 ورقم قيد 202920    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية النخاس بملك طه محمد عطيه سلمه

354 - مصطفى سعيد حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25537 ورقم قيد 202921    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد بملك 

محمد الحسينى ابراهيم

355 - محمد على محمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25540 ورقم قيد 202922    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية بندف

356 - ناديه محمد محمد عبد الموجود الديدامونى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 25543 ورقم قيد 202923    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد 

العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية مسجد الشحايته تل حوين بملك سميحه عبدالعاطى 

سالم الشعراوى
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357 - عبدالحميد محمد ابراهيم على السيد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 25544 ورقم قيد 202924    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت كهربائيه وتوريدات عدا توريد 

العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع مجمع المدارس بملك محمد ابراهيم على 

السيد

358 - مكتب عزيزه عبدالرحمن عبد الشافى عبدالوهاب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25550 ورقم قيد 202925    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كفر محمد الغتورى بملك ناجى محمد محمد عدس

359 - آيه محمد رزق محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25551 ورقم قيد 202926    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمي, بجهة محافظة الشرقية شارع زايد ابو النجا 

المنشية بملك ايمن صلح محمد محمود غالى

360 - فؤاد وجيه فؤاد صالح نصر ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25554 ورقم قيد 202927    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله و الحاسب 

اللي و مجالته و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع مكه من شارع المحافظه بملك سامح السيد عبدالرحمن 

عيد

361 - هويدا كمال ابراهيم فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25558 ورقم قيد 202928    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه بملك منصور ابو 

طالب محمد

362 - احمد عبدالفتاح احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25566 ورقم قيد 202929    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الرست بملك اسماعيل 

احمد اسماعيل ايوب

363 - احمد امين عطيه احمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25571 ورقم قيد 202930    محل رئيسى  عن محل ادوات مكتبيه ومدرسيه فيما عدا خدمه النترنت وبعد 

الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امن رقم 8294 بتاريخ 20/11/2022, بجهة محافظة الشرقية ش / 

مدرسة جمال عبدالناصر - المساكن التعاونيه بملك هنيه حسين سالم ابراهيم

364 - محمد عبد الحكم احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25575 ورقم قيد 202931    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية 15 ش محمد عرفه منشيه سعدون بملك عبدالحكم احمد سيد

365 - بشرى السيد عبدالحميد غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25576 ورقم قيد 202932    محل رئيسى  عن مزرعه تربية و تسمين دواجن, بجهة محافظة الشرقية حفنا 

بملك سعيد محمد صالح

366 - مكتب محمد محمود على محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

2,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25580 ورقم قيد 202933    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي, 

بجهة محافظة الشرقية بنى عليم بملك رجب محمد احمد

367 - سهام عصمت محمد متبولي الصعيدي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 25581 ورقم قيد 202934    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا تصدير المواد المشعه وعدا المنتاجات 

ذات الصله الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك عمرو محي الدين محمد محمد
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368 - مكتب محمد محمود عبدا محمد عبدا للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 25583 ورقم قيد 202936    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو شوشه  - سراج الدين بملك على رجب مرزوق على

369 - صابرين محمد محمد غازى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

25588 ورقم قيد 202937    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة الشرقية اول طريق 

الزرقية من وادى النيل ملك/محى الدين عبدالمجيد

370 - محمد عبد الباسط حسن سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم 

ايداع 25589 ورقم قيد 202938    محل رئيسى  عن مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الشرقية ابو هنداوى 

الملك بملك محمد توفيق مهدى

372 - اشجان عبدالنبى عبدالقادر رجب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25595 ورقم قيد 202940    محل رئيسى  عن محل بيع سجاد, بجهة محافظة الشرقية بردين بملك رجب عز 

العرب عبدالقادر

373 - رشا عبدالعظيم طنطاوى سرحان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25601 ورقم قيد 202941    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية الطويله بملك محمد احمد 

حسن محمد

374 - محمد هشام محمد محمد مصطفى البنا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 25604 ورقم قيد 202942    محل رئيسى  عن توريدات طبية و عمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية صفط زريق بملك نبيلة احمد احمد منصور

375 - احمد محمد محمد حسن عطيه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25606 ورقم قيد 202943    محل رئيسى  عن مكتب ملبس جاهزه, بجهة محافظة الشرقية السعديين بملك 

رضه مسعد ابراهيم محمد

376 - مكتب ابراهيم مصطفى مصطفى شحاته للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25608 ورقم قيد 202944    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الزرزمون بملك مصطفى مصطفى شحاته

377 - عبدالسلم حمدى عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 25611 ورقم قيد 202945    محل رئيسى  عن صناعه اللومنيوم و الكيماويات و سبك المعادن بجميع 

انواعها, بجهة محافظة الشرقية رمسيس - صان الحجر البحرية بملك فتحي حمدى عبدالسلم محمد

378 - مكتب احمد محمد متولى سليمان السيد للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 25620 ورقم قيد 202947    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم رحلت الداخليه عدا 

الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية شارع الحمره 

بملك محمد متولى سليمان

379 - عماد سعيد غالب ضو تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25628 

ورقم قيد 202948    محل رئيسى  عن تجاره سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش سيف / الحريه بملك احمد 

هشام سعيد غالب

380 - السيد السعيد محمد عطا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25630 

ورقم قيد 202949    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية عزبه الطوخى بملك عمرو السيد السعيد محمد
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381 - فتحية كامل رجب محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25633 

ورقم قيد 202950    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازي بملك 

عبدالحميد السيد عبدالعال البياضى

382 - ريهام محمد السيد مرسى نوفل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25635 ورقم قيد 202951    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية الصوة - شارع المعهد 

الدينى بملك سماح محمد محمد مرسى

383 - محمد السيد جمعه على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25644 ورقم قيد 202952    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية جزيرة السعادة بملك على 

ابراهيم على على

384 - نورا عبدالرحمن الصاوى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25645 ورقم قيد 202953    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية مباشر بملك محمود محمد عطيه محمد

385 - منصور عبدالرحمن سيد احمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25658 ورقم قيد 202954    محل رئيسى  عن اعمال فرم جبس, بجهة محافظة الشرقية العزيزيه بملك فاديه 

محمد عبدالمقصود محمد

386 - احمد محمد حسانين عبدالغنى محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع 25669 ورقم قيد 202955    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات لحساب الغير والتوريدات 

العموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية الجوسق بملك محمد حسانين 

عبدالغنى

387 - السيد محمد عبدالحليم حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25671 ورقم قيد 202956    محل رئيسى  عن صناعه و قص و تجهيز الكرتون عدا الطباعه, بجهة محافظة 

الشرقية رقم 11 حوض الجبل المستجد طريق بلبيس العاشر بملك محمد عبدالحى محمود سلمه

388 - العايدى مهدى العايدى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25673 ورقم قيد 202957    محل رئيسى  عن تجاره وتعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية اللبا بملك 

مروه الرفاعى اعتماد السيد

389 - تهانى بدراوى احمد خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25676 ورقم قيد 202958    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية اولد فضل بملك 

الهام انور النجدى سالم

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

25678 ورقم قيد 202959    محل رئيسى  عن تجاره الخرده ومخلفات المصانع, بجهة محافظة الشرقية سراج 

الدين بملك احمد محمود محمد داؤد

391 - نوال عبدالرحمن الديدامونى النبوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم 

ايداع 25682 ورقم قيد 202960    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية قصاصين الشرق بملك عبدالفتاح عبدالعال ابراهيم

392 - رباب عبدالعزيز الهادى فرماوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25695 ورقم قيد 202961    محل رئيسى  عن تصفيف الشعر  و انواع التجميل الخري ) تذهيب الوجه و 

نظافه الرجل و الجسم و الوان الشعر (, بجهة محافظة الشرقية ش ابو السعود الحناوى - النحال بملك عبدالرؤف 

عبدالرحمن احمد مراد
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393 - مكتب منى ابراهيم مرسى عليوه للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25699 ورقم قيد 202962    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية شارع سليمان جاد بملك الشوادفى ابراهيم صالح على

394 - احمد الهادى امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25700 

ورقم قيد 202963    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك الهادى 

امين محمد

395 - محمد على مرسى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25701 

ورقم قيد 202964    محل رئيسى  عن بيع احذيه, بجهة محافظة الشرقية شارع فلل الجامعه /القوميه بملك ايهاب 

حسين حسن

396 - محمد احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25706 

ورقم قيد 202965    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية السعدى بشاره بملك عبد الكريم 

احمد حسانين

397 - جمال عبده على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25707 

ورقم قيد 202966    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الشرقية عزبه النجدى - منشأه رضوان 

بملك على رمضان على احمد

398 - محمد ثروت سالم عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25708 ورقم قيد 202967    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية ازولين بملك ثروت سالم 

عبدالحميد

399 - ابراهيم السيد خليل المعاملى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25709 ورقم قيد 202968    محل رئيسى  عن مقهى عام, بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد بملك انس 

حسنى محمد

400 - محمد سيد بدوى سيد شندى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 

25711 ورقم قيد 202969    محل رئيسى  عن بيع اجهزه الكمبيوتر المكتبيه والمحموله وكاميرات المراقبه 

واجهزه النذار والتحكم واجهزه الشبكات واجهزه الشبكات واجهزه السنترالت الداخليه والتصال, بجهة محافظة 

الشرقية 7 شارع سيدى الربعين بملك سيد بدوى سيد شندى

401 - مكتب يوسف على حسن ابراهيم طرخان للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 25712 ورقم قيد 202970    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي, 

بجهة محافظة الشرقية ش ابو بكر الصديق - فلل الجامعه بملك انتصار محمد عبدالعزيز

402 - اسلم ثروت جاد الحق محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25716 ورقم قيد 202971    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية أبو غيات- منشأة 

عبداللطيف بملك صاحبه

403 - على محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25719 ورقم قيد 202972    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية النحاسين بملك على 

ابراهيم محمد على

404 - احمد عبدالرحمن محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25720 ورقم قيد 202973    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات ديكور, بجهة محافظة الشرقية السماعنه بملك 

عبدالرحمن محمد الصادق
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405 - عبدالوهاب طلبه امين طلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25722 ورقم قيد 202974    محل رئيسى  عن بيع مخلفات دواجن, بجهة محافظة الشرقية كفر الباشا بملك 

منال محمد المطهر حلمى

406 - نصره محمد مهدى على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25728 

ورقم قيد 202975    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية السلم غيته بملك مسعد فهمى محمد السيد

407 - عبدالحليم اشرف عبدالحليم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25735 ورقم قيد 202976    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية الهوابر بملك جودة نبيه 

عبدالنبى

408 - محمد حسن ابو الفتوح عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25737 ورقم قيد 202977    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائية و قطع غيار مستعمله عدا اجهزه الكمبيوتر 

و مشتملتها, بجهة محافظة الشرقية 15 ش الثار - النحال بملك ايمن حسن أبوالفتوح

409 - نوال احمد محمد عبدالواحد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25739 ورقم قيد 202978    محل رئيسى  عن تجارة خضار و فواكه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية غيته 

بملك احمد محمد عبدالواحد محمد

410 - مكتب شيماء عادل على محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25750 ورقم قيد 202979    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية 14 ش محمد فوزى الطاروطى / الحميات /بملك محمد النادى السيدالنادى

411 - احمد محمد السعيد احمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25758 ورقم قيد 202980    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسه النصر 

البتدائيه بملك محمد السعيد احمد ابوالعنين الشربينى

412 - احمد عفت سعد سالم سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25760 ورقم قيد 202981    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات صناعيه و تجارة الخرده عدا توريد 

العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية بير عماره بملك عفت سعد سالم سعد

413 - مكتب ساره عبدالعزيز حسين احمد هديه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25761 ورقم قيد 202982    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر عثمان عفت بملك محمد عبدالواحد محمد عبدالواحد

414 - حسام كمال عبدالعزيز غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25764 ورقم قيد 202983    محل رئيسى  عن مصنع ايس كريم, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع المتولى 

المتفرع من شارع هندسة الرى بملك سامح كمال عبدالعزيز غنيم

415 - اسلم عبدالرازق محمود عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25768 ورقم قيد 202984    محل رئيسى  عن تجاره بيض, بجهة محافظة الشرقية حى النصر شارع 

مدرسه المعلمين بملك محمد محمود عبدالرحمن

416 - عبدالحميد عبدالناصر عبدالحميد حسنين حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 25769 ورقم قيد 202985    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة 

الشرقية المنطقة الصناعية خارج الزمام - بساتين السماعيلية بملك عبدالناصر عبدالحميد حسنين
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417 - هيام سمير عبدالعزيز عبدالخالق سبع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25770 ورقم قيد 202986    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية قريه حفنا بملك عثمان فتحى مصطفى محمد

418 - مكتب محمد بسيونى هاشم عبدالهادى لخدمات النقل الداخلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 25773 ورقم قيد 202987    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل داخلى عدا النقل 

السياحى وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية قطيفه مباشر ملك/احمد 

محمد سعيد مصطفى

419 - شريف فوزى على خميس خروب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25775 ورقم قيد 202988    محل رئيسى  عن تجارة و بيع المواد الغذائية و تصديرها عدا تصدير المواد 

المشعه و المنتجات ذات الطبيعه الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية غيته - ش البوسطه بملك هاني مصطفي محمد

420 - احمد اسماعيل على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25780 ورقم قيد 202989    محل رئيسى  عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية القطاويه بملك عايده محمد بهاء محمد

421 - شحته محمد على موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25782 

ورقم قيد 202990    محل رئيسى  عن تجارة و مزرعه عيش غراب, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو خليل - 

ابو شلبى بملك محمد شحته محمد على

422 - اسماء عبده فوزى خليل خليل فوده تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25786 ورقم قيد 202991    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه يدويا, بجهة محافظة الشرقية 

3 ش الصالحى بملك سميحه صادق طلبه ليله

423 - مكتب سيف السلم للمقاولت العامه و التوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 25787 ورقم قيد 202992    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش السداوى بملك احمد 

احمد بدران مرسى

424 - هانى ابراهيم حامد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25789 ورقم قيد 202993    محل رئيسى  عن تجاره ورق الدشت عدا ورق الطباعه وعدا كل مايتعلق بالدعايه 

والعلن والطباعه, بجهة محافظة الشرقية القبه بملك ابراهيم حامد عبدالعال

425 - ابراهيم السيد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25792 ورقم قيد 202994    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه الصعايدة بملك السيد اسماعيل على

426 - عبير محمد عادل عبدالمنعم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25799 ورقم قيد 202995    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية شارع ابو سليمان 

بملك محمد عادل عبد المنعم

427 - اشرف محمد احمد الحفنى الفيشاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25800 ورقم قيد 202996    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية العدلية بملك محروسة قاسم على

428 - محمد جمعه سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25802 

ورقم قيد 202997    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية قرية قراجة بملك طلعت جمعه سالم
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429 - عبدالمنعم عبدالرحمن محمد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25817 ورقم قيد 202998    محل رئيسى  عن تجميع النفايات غير الخطره بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه, بجهة محافظة الشرقية ش الصهاريج صفط زريق بملك عبدالرحمن محمد عبدالمنعم عبدالرحمن

430 - ابراهيم محمد ابراهيم احمد غزال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25818 ورقم قيد 202999    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة الشرقية شارع 

صهاريج المياه صفط زريق بملك محمد ابراهيم احمد غزال

431 - طارق محمد فاضل حامد الحجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25820 ورقم قيد 203000    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية شارع المين - تقسيم 

الحناوي بملك سامى توفيق فهمى النعمان

432 - ياسمين على بيومى على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

25821 ورقم قيد 203001    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية الزوامل بملك محمد محمد محمد موسى

433 - ايمن عبدا زكى عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25822 

ورقم قيد 203002    محل رئيسى  عن تدوير خيوط عوادم ومخلفات النسيج, بجهة محافظة الشرقية الطويله بملك 

سمر حمدى محمد خليل

434 - رضا احمد محمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 25823 

ورقم قيد 203003    محل رئيسى  عن تجارة غلل, بجهة محافظة الشرقية اول مدخل الحماديين ام عثمان ملك/

محمود رضا احمد محمد

435 - عبدالحميد السيد حسن السيد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم 

ايداع 25824 ورقم قيد 203004    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج عمر 

ملك/السيد شحاته بكرى حفنى

436 - محمد السيد ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25829 ورقم قيد 203005    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية شارع متفرع من شارع 

طلبه عويضه - ناصية أت هوم - حي المستشارين بملك فوزى عبدالرحمن محمد عبدالقادر

437 - نجفة عبدالفتاح محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25832 ورقم قيد 203006    محل رئيسى  عن قطع غيار و اصلح الدراجات و تجارة الجمله و التجزئه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع الجامع الكبير - شنبارة الميمونة بملك غالى عرفه طنطاوى

438 - مكتب محمد مصطفى رشاد على للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25838 ورقم قيد 203007    محل رئيسى  عن مكتب  

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و 

الدولي, بجهة محافظة الشرقية كفر موسى عمران بملك امل فتحى الشيخ احمد

439 - محمد احمد محمد عبدا الهوارى تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25840 ورقم قيد 203008    محل رئيسى  عن تجارة حديد خردة, بجهة محافظة الشرقية ارض المستشار - 

خلف الصنايع بملك احمد محمد عبدا الهوارى

440 - مكتب محمود محمد احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25843 ورقم قيد 203009    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية صافور بملك محمد السعيد محمود على

Page 37 of 166 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

441 - وسيم نسيم جرس عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25844 ورقم قيد 203010    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية شارع المطحن - كفر 

الحوت بملك محمد اسماعيل عزازى

442 - هيثم على حفنى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25845 

ورقم قيد 203011    محل رئيسى  عن خلط وتعبئه منظفات ومطهرات ومواد كيميائيه, بجهة محافظة الشرقية 

عقار رقم 7 ش الصفا والمروة بالعجمى ملك/رجاء محمد الحسينى محمد

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

25846 ورقم قيد 203012    محل رئيسى  عن فرز وتقشير وتحميص الفول السودانى, بجهة محافظة الشرقية 

قصاصين الشرق بملك ممدوح سالم ابراهيم

444 - حسين عوض حسين عامر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25847 

ورقم قيد 203013    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية شقه 

فى الدور الثانى علوى شارع النتاج بجوار مضرب الرز بملك حامد حسن الجربى عبدالحميد

445 - منى سليم احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25850 

ورقم قيد 203014    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات, بجهة محافظة الشرقية 6 عمار الرى ش احمد ماهر /

الشاره بملك محمد سليم احمد سليم

446 - اروى محمد السيد السيد الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25852 ورقم قيد 203015    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات بتروليه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع الجلء بجوار ترب ابو غنيه بملك عمرو على عيداروس

447 - زكريا سعيد  احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25867 ورقم قيد 203016    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية مدخل 

جزيرة سعود بملك حسنى خليل سالم سليمان

448 - مكتب هبه السيد الرفاعى عباس سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25870 ورقم قيد 203017    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه سليم نصار بملك خليل مصلحى خليل مصلحى

449 - علياء حسينى عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25884 ورقم قيد 203018    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات وصيانتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

المناجاه الكبرى بملك سمره حسين جاب ا

450 - مكتب ايمن يحيى محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25888 ورقم قيد 203019    محل رئيسى  عن مكتب رحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية كفر ابراش بملك خالد فهيم عليوه محمد

451 - وليد سامى السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25897 

ورقم قيد 203020    محل رئيسى  عن بيع هدايا, بجهة محافظة الشرقية ش الرمليه طريق شيبه بملك شركه 

كايروتاون ويمثلها احمد سامى الشحات

452 - احمد سامى امين حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25908 ورقم قيد 203021    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسه 

النصر البتدائيه بملك سامى امين حسن
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453 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25920 ورقم قيد 203022    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة الشرقية ش احمد عرابى بملك هند 

متولى السيد عبدالعاطى

454 - احمد محمد متولى عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25924 ورقم قيد 203023    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية الحوض الطويل بملك محمد متولى عبدالفتاح

455 - محمد مصطفى كيلنى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25925 ورقم قيد 203024    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية الصوره بملك 

انتصار احمد محمد خليل وهمت مصطفى كيلنى اسماعيل وايمان مصطفى كيلنى اسماعيل وامل مصطفى 

كيلنى اسماعيل

456 - مكتب اسماء عرابى عطوه منصور للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25930 ورقم قيد 203025    محل رئيسى  عن مكتب نقل 

عمال الشركات ورحلت داخلى عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية ابو شرف الزوامل بملك محمد محمود محمد بهنساوى

457 - محمد ياسر عبدالقادر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 25932 ورقم قيد 203026    محل رئيسى  عن تجارة الخضار بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

مولد النبي بملك ياسر عبدالقادر محمد ابراهيم

458 - ابراهيم على السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25934 

ورقم قيد 203027    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك, بجهة محافظة الشرقية صان الحجر القبليه بملك مسعد 

سعد احمد

459 - احمد محمد على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25936 ورقم قيد 203028    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية ميت العز بملك ناصر 

محمد على محمد حسن

460 - مكتب محمد احمد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال داخلى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 25937 ورقم قيد 203029    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال داخلى عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية منشاة بشاره ملك/مياده محمد عثمان

461 - نسمه سليمان عبدالمعبود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

25943 ورقم قيد 203030    محل رئيسى  عن بيع واصلح اجهزه تكييف واجهزه منزليه عدا اجهزه الكمبيوتر 

ومشتملته, بجهة محافظة الشرقية شارع الدروس بملك منى احمد توفيق السيد

462 - عبدالرحمن محمد صابر ابراهيم دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 2022-12-22 

برقم ايداع 25944 ورقم قيد 203031    محل رئيسى  عن مكتب توريد و تجارة زجاج, بجهة محافظة الشرقية 

ش عبدالعزيز على بملك محمد صابر ابراهيم

463 - فايزة محمد عزت عبدالمقصود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 25945 ورقم قيد 203032    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة الشرقية عزبه البسينه - تلراك 

بملك محمد زكى ابوزيد ابراهيم

464 - سامح الشحات عبده مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25947 ورقم قيد 203033    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية 2 بحر البقر 

بملك الشحات عبده مجاهد محمد
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465 - السيد عبد الباسط السيد سليمان خطاب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 25948 ورقم قيد 203034    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها وتجارتها, بجهة 

محافظة الشرقية العزيزية ملك عبد السيد سليمان خطاب

466 - نجلء عواد مهدى سليمان شاهين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 25950 ورقم قيد 203035    محل رئيسى  عن تجارة و بيع و توزيع مستلزمات الدش, بجهة محافظة 

الشرقية شارع العروبه بملك اسامه محمود خليل عبدالرحمن

467 - مكتب حماده رمضان رجب زواده للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25952 ورقم قيد 203036    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية بيشه عامر بملك رمضان رجب عبدالرحمن زواده

468 - سمر سيد حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25954 

ورقم قيد 203037    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف 

والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الشرقية برج الصيادله /ميدان الزراعه بملك 

طارق محمد حسن

469 - احمد حسن سعد حسن طرطور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25956 ورقم قيد 203038    محل رئيسى  عن بيع بقايا السجاد و الموكيت, بجهة محافظة الشرقية شارع 

المتاجر الشعبية بملك محمد محمود الشحات

470 - ايمان محمد سعيد خضرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25959 ورقم قيد 203039    محل رئيسى  عن بيع بالتجزئة للجهزه الكهربائية المنزلية و الثاث, بجهة 

محافظة الشرقية شارع بورسعيد بملك منى احمد على محمد

471 - نجله محمد طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25961 

ورقم قيد 203040    محل رئيسى  عن مخبز بلدى الى كامل, بجهة محافظة الشرقية الدمايسه /القضاه بملك محمد 

عبدالحليم محمد عبدالعاطى

472 - شادى كمال فهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25965 

ورقم قيد 203041    محل رئيسى  عن أدوات منزلية و اجهزه كهربائية عدا اجهزه الكمبيوتر و مشتملتها, بجهة 

محافظة الشرقية شارع المركز بملك كمال فهيم يوسف

473 - محمد حلمى عبدالمنعم عرابى النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 25974 ورقم قيد 203042    محل رئيسى  عن مدشه وتصنيع حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه ابو عرابى سماكين الغرب بملك حلمى عبدالمنعم عرابى سالم

474 - نورالدين جوده محمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25979 ورقم قيد 203043    محل رئيسى  عن تجارة السماك والمواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

الزهار المنير ملك/سعاد محمد عبدالرحمن ابراهيم

475 - محمد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25980 

ورقم قيد 203044    محل رئيسى  عن نقل بضائع داخلى و توريدات عمومية عدا نقل البضائع و الطرود و 

المواد المشعه و المواد ذات المنتجات الشعاعية و عدا توريد العماله و الحاسب اللي و مجالته و الدوية, بجهة 

محافظة الشرقية كفر العزازى بملك محمود محمد احمد

476 - وليد ناجى محمد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 25982 

ورقم قيد 203045    محل رئيسى  عن مكتب توريد مستلزمات طبيه عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية 8 حاره والى /المنتزه بملك محمد ناجى محمد عطوه
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477 - زاهر محمود هلل عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25983 ورقم قيد 203046    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى عدا النقل السياحى و بعد موافقه جهاز 

تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الشرقية بساتين السماعيليه بملك محمود هلل عطيه

478 - عبدا محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25985 ورقم قيد 203047    محل رئيسى  عن نقل بضائع داخلى و توريدات عموميه عدا شحن الطرود و عدا 

خدمات البريد السريع و عدا النقل السياحى و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدلى و عدا توريد 

العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك محمد ابو زيد عبدالسلم

479 - عمرو صلح خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25986 ورقم قيد 203048    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتسويق عقارى, بجهة محافظة الشرقية ش 

السلم منشيه المهدى بملك صلح خليل محمد حسين

480 - محمد عاطف لبيب عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25987 ورقم قيد 203049    محل رئيسى  عن مكتب توريدات و تصدير عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللي و الدوية و عدا تصدير المواد المشعه و المنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

عبدالمسيح موسى - المنتزه بملك كملة محمود على ابو الليل

481 - محمود كمال محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

25990 ورقم قيد 203050    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الشرقية شارع الحسن بن الهيثم / 

القوميه بملك يسريه احمد عطيه

482 - محمد فتحى عبد الخالق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26001 ورقم قيد 203051    محل رئيسى  عن مكتب توريد ومقاولت عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية السعديين بملك فتحى عبدالخالق ابراهيم

483 - اسماعيل ابراهيم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26002 ورقم قيد 203052    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية ارض الصفوه / 

ابوسمران بملك مؤمن احمد محمد عيد

484 - احمد محمد شوقى احمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26006 ورقم قيد 203053    محل رئيسى  عن بيع منتجات بلستيك, بجهة محافظة الشرقية الزرزمون بملك 

مصطفى احمد محمد شحاته

485 - مكتب ضحى عطيه محمد على للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26007 ورقم قيد 203054    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو مسلم بملك على احمد محمد على

486 - نورا عمر ابراهيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26008 

ورقم قيد 203055    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه ) جمعيتى (, بجهة محافظة الشرقية عزبه الشيخ حسانين - 

الجماليه بملك سمير يوسف محمود احمد

487 - لبيبه رمضان عبدالجواد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26011 ورقم قيد 203056    محل رئيسى  عن تاجير فساتين, بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعه بملك محمد 

فاروق احمد محمد

488 - احمد محمود احمد السيد هدهد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26023 ورقم قيد 203057    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر بملك محمود احمد السيد 

هدهد
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489 - اسامة عبدا محمد داوود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26024 ورقم قيد 203058    محل رئيسى  عن مركز اشعه رنين و اشعه مقطعيه, بجهة محافظة الشرقية محل 

رقم 19 - 20 - 21 بالدور الرضى - 2 شارع نعيم - قسم المنتزه بملك محمد حسام الدين ابراهيم عطيه 

الشرقاوي

490 - مكتب عبدالمنعم محمود عبدالحميد عطيه شحاته للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26025 ورقم قيد 203059    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية هربيط ملك/محمود عبدالحميد عطيه

491 - هيام فتحى كامل محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26026 ورقم قيد 203060    محل رئيسى  عن مكتب تصدير حاصلت زراعية, بجهة محافظة الشرقية سلمنت 

بملك رضا السيد احمد ربيع

492 - اميمه عبدالحكيم ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26028 ورقم قيد 203061    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية سنهوا بملك ساميه محمد السيد احمد

493 - ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26030 ورقم قيد 203062    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة الشرقية منشأه شفيق بملك ابراهيم 

محمد ابراهيم

494 - جمعه محمد امام محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26032 

ورقم قيد 203063    محل رئيسى  عن مكتب تسويق ملبس عاد التسويق عبر النترنت, بجهة محافظة الشرقية 

ش الشهيد احمد اسماعيل / المساكن التعاونيه بملك مصطفى احمد مدحت طه

495 - ايه حسن ابراهيم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26034 ورقم قيد 203064    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية هابى مول ش موقف المنصوره 

بملك حسن محمد حسن عبدالحميد

496 - احمد سعيد درويش عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26035 ورقم قيد 203065    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العماله و الحاسب اللى و مجالته و 

الدويه, بجهة محافظة الشرقية سنهوا بملك سامية محمد السيد احمد

497 - السيد احمد يسين متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26038 

ورقم قيد 203066    محل رئيسى  عن بقاله وبيع حلويات, بجهة محافظة الشرقية شارع القطاع بملك ماهر 

عبدالعال مصيلحى

498 - رضا ناصر احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26039 

ورقم قيد 203067    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجمله, بجهة محافظة الشرقية ش صلح سالم امتداد 

طلبه عويضه خلف ات هوم بملك نادر جلل عبداللطيف

499 - ابراهيم احمد محمد سالم ميدان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26040 ورقم قيد 203068    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية قريه واحد القصبى غرب بملك 

نعمات محمد عبدالسلم رمضان

500 - مكتب ندا امين محمود السيد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26041 ورقم قيد 203069    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه  و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية كفر اكياد بملك محمود السيد محمد النجار
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501 - تامر ماهر عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26045 ورقم قيد 203070    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات مزارع دواجن وبيع اعلف, بجهة محافظة 

الشرقية المصريه بملك احمد ماهر عبدالحميد محمد

502 - امين شاهين عبدالستار عطيه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26046 ورقم قيد 203071    محل رئيسى  عن مزرعه اسماك, بجهة محافظة الشرقية عرب شاهين - شنبارة 

منقل بملك سميره ابراهيم عطيه صقر

503 - السيدة احمد عبدربه عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

26048 ورقم قيد 203072    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه جمله و قطاعى عدا الملبس العسكريه, 

بجهة محافظة الشرقية كفر الباشا بملك على عبدالباسط عطيه

504 - منى عثمان احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 26049 

ورقم قيد 203073    محل رئيسى  عن توريدات عمومية و مستلزمات المصانع عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللي و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع المنسى بملك عياد محمود حسن

505 - محمد عبدالواحد احمد ابراهيم خطاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 26050 ورقم قيد 203074    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالته الحاسب 

اللي والدويه, بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 2_3 ش ابراج المتولي الغشام بملك احمد لطفي احمد اسماعيل

506 - شاهنده حسن عبدالغفار صقر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26062 ورقم قيد 203075    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه جمله و قطاعى عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية ش المركز - خلف مركز الشرطة بملك محمد محمد احمد حسن

507 - هويدا حسن محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26069 

ورقم قيد 203076    محل رئيسى  عن محل بيع مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية سعود البحرية بملك جميل 

مسلم محمد على

508 - عبدالرحمن طارق حافظ حسن يوسف النحاس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 26072 ورقم قيد 203077    محل رئيسى  عن أدوات منزلية و مفروشات, بجهة 

محافظة الشرقية شارع خالد بن الوليد بملك طارق حافظ حسن

509 - محمود على سليمان حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26073 ورقم قيد 203078    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش 

بملك سماح عبده حسن محمد

510 - عيد حمد سالم عيد صبيح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26079 

ورقم قيد 203079    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 5 ش عمربن الخطاب - فلل 

الجامعه بملك نادر مجدي يوسف

511 - هيام فوزى بدوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26080 

ورقم قيد 203080    محل رئيسى  عن صنع الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائيه وعدا الملبس العسكريه, 

بجهة محافظة الشرقية عزبه السبكى الحرار بملك السيد جمعه محمد جمعه

512 - بهيه ابراهيم محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26089 ورقم قيد 203081    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج عمر 

بملك سليمان محمد سليمان

513 - رضا حسن جاد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26092 ورقم قيد 203082    محل رئيسى  عن تجاره حبوب و حاصلت زراعيه بالتجزئه, بجهة محافظة 

الشرقية بني حسن بملك حسن جاد عبدالرحمن

Page 43 of 166 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

514 - محمد فاروق صلح حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26094 ورقم قيد 203083    محل رئيسى  عن محل للفسفور و اكسسوارات سيارات, بجهة محافظة الشرقية 

ابو الشقوق بملك هانى يوسف نجيب يوسف

515 - هدى ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26097 

ورقم قيد 203084    محل رئيسى  عن تسويق الكترونى فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه 

والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الشرقية 

شقه الدور الول علوى رقم 3 بجوار عاطف العوض طريق ابو حماد بملك ابراهيم عبدالرحمن عبداللطيف

516 - ورشه البدوي للحام و خراطة المعادن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26100 ورقم قيد 203085    محل رئيسى  عن ورشه لحام و خراطة معادن, بجهة محافظة الشرقية 

الحرفين الجديدة ش الوكايل بملك محمد عمر محمد احمد

517 - محمد صابر الشحات عبدالعزيز حلبى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26103 ورقم قيد 203086    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسه تلبانه 

البتدائيه /تلبانه بملك الشحات عبدالعزيز حلبى

518 - مصطفى صبرى احمد غريب احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26104 ورقم قيد 203087    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الخيوه بملك مصطفى اسماعيل السيد اسماعيل

519 - مكتب منى منصور السيد محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26105 ورقم قيد 203088    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية اولد موسى بملك احمد السيد محمد

520 - لويس عيسى جرجس عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26106 ورقم قيد 203089    محل رئيسى  عن محل تعبئه و تغليف منظفات صناعية مصنعه لدى الغير, بجهة 

محافظة الشرقية ش لفوار بملكى فيبى غطاس كامل

521 - دنيا عبدالسلم السمر حسن احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26107 ورقم قيد 203090    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحيه /بحر البقر بملك السيد قطب البسطويسى

522 - محمد اسماعيل ابراهيم عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26111 ورقم قيد 203091    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية كفر 

الربعمايه بملك ابراهيم اسماعيل ابراهيم

523 - نبيل ياسر عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26112 

ورقم قيد 203092    محل رئيسى  عن محل للدوات المنزلية, بجهة محافظة الشرقية الهيطه - صان الحجر 

بملك فاطمة زكرى عبدالسلم

524 - طارق احمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26113 

ورقم قيد 203093    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية التلين بملك ياسمين ابراهيم محمد

525 - منير اسماعيل عبدالناصر متولى الغتيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26117 ورقم قيد 203094    محل رئيسى  عن تصوير مستندات وكتابه كمبيوتر فيما عدا الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع على مبارك /المنشيه الجديده بملك ماجده السيد محمد عبده
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526 - رضا جمال عبدالرحمن سيد احمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26119 ورقم قيد 203095    محل رئيسى  عن تجارة سيارات و معدات تقيلة, بجهة محافظة الشرقية 

الشوافين بملك جمال عبدالرحمن سيد احمد

527 - مكتب رابعه عبدالرحمن يحيى عبدالمجيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26121 ورقم قيد 203096    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية النعامنه بملك مصطفى جوده مصطفى عبدالرسول

528 - محمد حمدى محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26123 ورقم قيد 203097    محل رئيسى  عن تصدير عدا تصدير المواد المشعه و المنتجات ذات الطبيعه 

الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية 9 شارع مسجد عباد الرحمن - الغشام بملك حمدى محمد عبدالعزيز محمد 

الصيفى

529 - شريف امام احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26125 

ورقم قيد 203098    محل رئيسى  عن حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحريه بملك السيد امام 

محمد سيد احمد

530 - محمد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26126 ورقم قيد 203099    محل رئيسى  عن بيع اعلف و حبوب, بجهة محافظة الشرقية شارع النصر - 

شوبك اكراش بملك جمال محمد عطيه محمد

531 - احمد عرفات جاد شلبى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

26127 ورقم قيد 203100    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك عرفات جاد شلبى

532 - عمرو عبدالحميد امام محمد الزيات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم 

ايداع 26130 ورقم قيد 203101    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية ش الهش بملك صفيه احمد مسلم محمود

533 - عايده احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 26131 

ورقم قيد 203102    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و 

الدويه, بجهة محافظة الشرقية العراقى  بملك محمود ممدوح السيد محمد

534 - احمدى على عبدالسلم على على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 26138 ورقم قيد 203103    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية الصوفية 

بملك محمد صلح محمد محمد

535 - اسماء محمد على سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26140 

ورقم قيد 203104    محل رئيسى  عن كوافير حريمي, بجهة محافظة الشرقية ش الغشام امام برج طيبه بملك 

علء عطيه عليوه راشد

536 - محمد ابراهيم محمد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26142 ورقم قيد 203105    محل رئيسى  عن صالون حلقة, بجهة محافظة الشرقية ش الهلليه ملك/بندلرى 

محمد احمد

537 - عبدالرحمن سعد بيومى محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 26143 ورقم قيد 203106    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش ابو ساطى نزله الكوبرى العلوى بملك محمود عبدالعزيز احمد
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538 - محمد عصام سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26144 ورقم قيد 203107    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى و معلف مواشى و بيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية ع فؤاد سعودى - ابن العاص بملك احمد محمد احمد

539 - ايمن محمد عبدالعزيز بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26145 ورقم قيد 203108    محل رئيسى  عن ورشه حداده يدويه, بجهة محافظة الشرقية عزبه عبس /المناجاه 

الصغرى بملك محمد عبدالعزيز بدر عبدالقادر

540 - محمود السيد محمد شبانه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26147 ورقم قيد 203109    محل رئيسى  عن قطع غيارات سيارات و موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية 

بجوار مدرسه السويدى بملك اسلم علء عبدالحميد محمد

541 - حسان محمد محمد موسى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26151 ورقم قيد 203110    محل رئيسى  عن ملبس رياضيه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

ش عبدالسلم عارف بملك احمد عبدالفتاح السيد صالح

542 - عبدالعزيز عبدالمنعم محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 26154 ورقم قيد 203111    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية منشاه رضوان بملك 

عبدالمنعم محمد عبدالفتاح

543 - اسلم السيد محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26171 ورقم قيد 203112    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية كفر دبوس / المحموديه 

بملك السيد محمد الصادق المل

544 - ابراهيم فتوح ابراهيم على حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26183 ورقم قيد 203114    محل رئيسى  عن تجارة اسمده و مبيدات و مستلزمات زراعيه, بجهة محافظة 

الشرقية كفر سليمان موسى بملك صفاء فتوح ابراهيم على

545 - مكتب لطفى فهمى عطيه الشيمى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26190 ورقم قيد 203115    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه الشيمى - منشأه السلم بملك الشيمى لطفى فهمى

546 - حسام محمد مرسى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26193 ورقم قيد 203116    محل رئيسى  عن بيع و تجارة الدخان و التبغ و مشتقاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عقار رقم 1 ش  المعاهدة كفور نجم بملك حسن احمد حسن

547 - موسى حسن محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26197 

ورقم قيد 203118    محل رئيسى  عن مكتب تخليص جمركى, بجهة محافظة الشرقية المسيد بملك محسن السيد 

عبدالكامل

548 - مكتب هند سعيد رمضان السيد للرحلت الداخليه  و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26202 ورقم قيد 203119    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى  و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبة النقطة القديمة - المحموديه بملك سعيد مصطفى على ابراهيم

549 - مكتب فيفى يوسف محمود يوسف الشرقاوى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26205 ورقم قيد 203121    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية كفور نجم بملك محمود اسماعيل فهمى اسماعيل
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550 - محمد صلح توفيق ابراهيم الشامى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 26207 ورقم قيد 203122    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدويه, بجهة محافظة الشرقية ش العروبة بملك اميرة محمد عبدالمحى محمد

551 - طهره نبيل محمد حفنى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26217 

ورقم قيد 203123    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية سندنهور ملك/كريمه 

عبدالرحمن عوض

552 - ياسمين محمد السيد عبدالحميد مزروع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم 

ايداع 26222 ورقم قيد 203124    محل رئيسى  عن بقالة تموين, بجهة محافظة الشرقية سنهوا ملك/نبيل 

عبدالعزيز شحاته

553 - فاطمه سليمان ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26224 ورقم قيد 203125    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تسمين وانتاج بيض وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة الشرقية كوبرى الشباب بجوار مصنع بيراميدز / الحريه بملك محمد حسنى احمد بدر

554 - عبدالسلم السيد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26226 ورقم قيد 203126    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عمومية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية 3 ش ابراج المتولى - الغشام بملك احمد لطفى احمد 

اسماعيل

555 - هيثم حماده سيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26229 

ورقم قيد 203127    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الشرقية ابو سمران طريق بلبيس القاهره 

بملك اويس حسن عطوه

556 - محمد على عطيه على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26243 

ورقم قيد 203128    محل رئيسى  عن مكتب اداره متاجر الكترونيه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 2 شارع كمال اباظه 

منشيه اباظه بملك طارق على محمد

557 - محمد حسن صابر يوسف سلمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

26246 ورقم قيد 203129    محل رئيسى  عن محل ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 10 

شارع وابورالنور القديم ملك/عليه كامل نجيب

558 - مكتب فاطمه عماد الدين محمد اليمانى عماره للرحلت الداخليه  و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26247 ورقم قيد 203130    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع رفح متفرع من شارع خالد بن الوليد بملك احمد محمد حسن احمد

559 - مكتب نورا رجب اسماعيل على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 26249 ورقم قيد 203131    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية هريه رزنه بملك محمد عبدالعزيز قنديل عبدالعزيز

560 - عبدالكريم السيد على محمد عياده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26258 ورقم قيد 203133    محل رئيسى  عن ورشه حداده عامه, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الكسارة - 

قصاصين الشرق بملك السيد على محمد عياده

561 - محمد احمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26261 

ورقم قيد 203134    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه واعلف, بجهة محافظة الشرقية الصوالح بملك 

وحيدابراهيم سيد احمد
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562 - مكتب سعيد السيد محمد عليوه للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26263 ورقم قيد 203135    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية ميت ردين بملك محمد عليوه محمد عليوه

563 - محمد ابراهيم سليمان حسبو تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26268 ورقم قيد 203136    محل رئيسى  عن معرض بيع وشراء سيارات, بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح 

بملك خالد ابراهيم سليمان حسبو

564 - كامل احمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26271 ورقم قيد 203137    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية المنشية الجديدة بملك احمد عبدل محمد

565 - مكتب احمد محمد مصطفى عيسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26272 ورقم قيد 203138    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية العباسه بملك محمد مصطفى عيسى

566 - سعيد صلح محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26286 ورقم قيد 203139    محل رئيسى  عن ورشة خراطة و سبك معادن, بجهة محافظة الشرقية ق رقم 

134 من 95 من 63 المنطقة الصناعية طريق بلبيس العاشر من رمضان بملك بشرى محمد ابو السعود محمد

567 - فاطمه السيد موسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26291 

ورقم قيد 203140    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزةعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

ابو بشير - الصالحية القديمةبملك شيماء ابراهيم امام محمد

568 - بشرى محمد على على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26293 ورقم قيد 203141    محل رئيسى  عن توريدات عموميه و توكيلت تجارية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش الشهيد هاشم الرفاعى - انشاص الرمل بملك السيد 

محمد عزوز كامل

569 - اسماء ابراهيم محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26302 ورقم قيد 203142    محل رئيسى  عن بقاله جمعيتى ) بقالة تموينية (, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

منصور بملك مصطفى محمد عطيه احمد

570 - اسلم محمد رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26313 ورقم قيد 203143    محل رئيسى  عن مصنع اثاث معدنى وخشبى, بجهة محافظة الشرقية ش امتداد 

سعد زغلول بملك محمد عبدالفتاح الدمرداش

571 - محمود محمد عبدالعظيم محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم 

ايداع 26315 ورقم قيد 203144    محل رئيسى  عن تجارة بذور و اسمده, بجهة محافظة الشرقية شارع الشهيد 

حسن كامل / مهديه بملك تهانى رمضان عبدالحميد

572 - محمود رمضان السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26334 ورقم قيد 203146    محل رئيسى  عن بيع مراتب واسفنج بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك 

السيد رمضان السيد

573 - مكتب نورا عاطف عبدالستار عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26336 ورقم قيد 203147    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبة المحامى الغربية كفر اكياد ملك/عبدالنبى عبداللطيف متولى سليمان
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574 - عبدالسلم نجاح الشوادفى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26340 ورقم قيد 203148    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية ش بكرى م 

بشاره بملك نجاح الشوادفى سلمه

575 - ايمن محمود عبدالحميد امين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26344 ورقم قيد 203149    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

شارع عمر بن عبدالعزيز بملك ابراهيم منصور الشافعى

576 - عاشور عاشور جاب ا سعده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26345 ورقم قيد 203150    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية طريق عبدالمنعم رياض 

بملك رحمى محمد عذب الشبراوى

577 - محمد فرغل خزيم فرغل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 26355 

ورقم قيد 203151    محل رئيسى  عن ورشه تجاره باب وشباك يدوى, بجهة محافظة الشرقية ارض الفدان - 

سوارس بملك محمد عطيه عبدالمجيد ابراهيم

578 - مى حسن طه احمد البطريق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26356 ورقم قيد 203152    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

الساحه - ش احمد برغوت - بملك فهيمه عبدالعزيز عبدالعزيز

579 - عبدالحليم بركات ابراهيم رمضان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 

26361 ورقم قيد 203153    محل رئيسى  عن اعلف, بجهة محافظة الشرقية شارع النقطة - جزيرة عليوة - 

سعود البحرية بملك احمد محمد احمد يوسف

580 - محمود خالد سليمان محمد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26379 ورقم قيد 203157    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه الودن - بجوار كوبرى الفحارين بملك عاطف محمود احمد 

مصطفى

581 - احلم عبدالفتاح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26383 ورقم قيد 203158    محل رئيسى  عن تجارة موتسيكلت, بجهة محافظة الشرقية كوبرى السحارة - 1 

الصالحية بملك صلح محمد ابراهيم محمد

582 - مكتب خديجه حمدى شعبان حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26393 ورقم قيد 203159    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية سندنهور بملك محمد عيسى محمد متولى

583 - ابراهيم بكر صديق محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26396 ورقم قيد 203160    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار جرارات, بجهة محافظة الشرقية 1 الصالحيه 

بحر البقر بملك محمد ابراهيم هاشم

584 - احمد عمر اعميره عمير تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26397 ورقم قيد 203161    محل رئيسى  عن بيع اسماك بالجملة, بجهة محافظة الشرقية طارق بن زياد بملك 

محمد عبدا طنطاوى احمد

585 - يسير مصطفى السيد حمدان مصطفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-28 

برقم ايداع 26400 ورقم قيد 203162    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات مواد خام عدا توريد 

العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ش رياض رشدى - حى المغازى بملك بسام 

السيد حمدان مصطفى
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586 - صلح انور احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26401 

ورقم قيد 203163    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية 3 عنانى بملك عبدالمنعم محمد 

احمد

587 - هشام صلح الدين عثمان عزت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26403 ورقم قيد 203164    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول - تقسيم 

الدارة المحلية - كفر الزند بملك محمد الطيب القلقش

588 - محمد حسن عبدالباسط جبر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26405 ورقم قيد 203165    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية شارع الحاج حسنى الساعى / 

سعود البحريه بملك محمد قاسم ابراهيم محمد

589 - مكتب نسرين جمال احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26406 ورقم قيد 203166    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم انقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية الغوارنه /العباسه بملك محمد جميل عليوه

590 - احمد سعيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26408 

ورقم قيد 203167    محل رئيسى  عن محل تجارة ادوات منزلية جملة و قطاعى, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الشهيد عمر ياسر عبدالعظيم - سنهوت بملك امينه سعودي عبدالعال

591 - محمد عبدالحميد عليوه بهنساوى لشين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 26411 ورقم قيد 203168    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر, بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن 

الخطاب بملك جمال ابراهيم عفيفي

592 - فكرى محمد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26413 ورقم قيد 203169    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عمومية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدويه, بجهة محافظة الشرقية طويحر بملك محمد احمد اسماعيل على

593 - مكتب فاطمة ابراهيم عطيفى ابراهيم للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26415 ورقم قيد 203170    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه  نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد وافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية شارع الزهر الشريف - كفر محمد حسين بملك عاطف على السيد

594 - عبدالمعز السيد السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26416 ورقم قيد 203171    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه ومستلزمات مصانع عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 92 شارع اليوبيه العقده بملك رشا رضا 

عبدالغنى

595 - ايمان حسن حسن عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26419 ورقم قيد 203172    محل رئيسى  عن تجاره وبيع الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة الشرقية 

السراسوه عزبه خلف ا دهمشا بملك حسن حسن عبدالعال

596 - مكتب مرزوق اشرف مرزوق زكى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26427 ورقم قيد 203173    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عد الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى, 

بجهة محافظة الشرقية النعامه بملك زكريا عبدالقادر عبدالرحيم

597 - شعبان يوسف محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26437 ورقم قيد 203174    محل رئيسى  عن محل حلويات, بجهة محافظة الشرقية شارع السلم حى الصفا 

كفر محمد حسين بملك بخيت محمود يوسف احمد

Page 50 of 166 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

598 - احمد مدثر احمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26440 

ورقم قيد 203176    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية منشاه القاضى بملك مدثر احمد 

مرسى

599 - احمد ابراهيم جمعه عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26442 ورقم قيد 203177    محل رئيسى  عن بيع بالتجزئه للجهزه الكهربائيه المنزليه والثاث ومعدات 

الضاءه عدا اجهزه الكمبيوتر ومشتملتها, بجهة محافظة الشرقية ش 23 يوليو قسم النظام بملك زمزم السيد محمد

600 - سليم السيد متولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26443 

ورقم قيد 203178    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومقاولت عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية ش ابو خلف حى السرجه بملك السيد متولى محمد

601 - محمد السباعى فتحى السباعى البرماوى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 26444 ورقم قيد 203179    محل رئيسى  عن مطعم باستثناء تجهيز و تصنيع المأكولت, بجهة محافظة 

الشرقية الرمليه قطعه 3 زمام شيبه بملك احمد سامى الشحات دياب

602 - عصام محمد احمد على الطوخى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26448 ورقم قيد 203180    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية مدخل الوحده المحليه بنى 

عامر بملك امين السيد احمد

603 - محمد عمر مصطفى مصطفى ضيف تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 26450 ورقم قيد 203181    محل رئيسى  عن محل عصائر و أيس كريم, بجهة محافظة الشرقية قطعه 

3 زمام شيبه شارع السلم بجوار مستشفى دلتا للقلب بملك احمد سامى الشحات دياب

604 - بشيره فوزى سعد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26452 ورقم قيد 203182    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات مستعمله, بجهة محافظة الشرقية كفر الشيخ 

خليفه بملك احمد فكرى ابراهيم عوض ا

605 - مكتب عوض ا محمد على عبدالسلم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26455 ورقم قيد 203183    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية قرموط صهبره بملك على السيد ابراهيم زكى

606 - خالد حسام الدين السيد مقبل تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26460 ورقم قيد 203184    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الشرقية ام عجرم بملك احمد وجيه 

محمد ابراهيم

607 - منيره عبدالعزيز محمد لبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26464 ورقم قيد 203185    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية العزبه الكبيرة - 

منشية الصلح الزراعى - اولد سيف ملك السيد قطب عبداللطيف

608 - فاطمه سالم مصطفى سالم شكر تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26465 ورقم قيد 203186    محل رئيسى  عن تجاره الخضروات والفاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه فرج افندى انشاص الرمل بملك محمد ممدوح محمد

609 - خالد نبيل اسماعيل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26467 ورقم قيد 203187    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية بجوار كوبرى 

الطاروطى العلويه قصاصين الشرق بملك على كمال على ابو هاشم
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610 - مكتب سامى احمد موسى مسلم للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26469 ورقم قيد 203188    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر مصطفى افندى بملك جميل احمد موسى مسلم

611 - رافت صلح الدين محمد حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26470 ورقم قيد 203189    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العامه والتوريدات العموميه والكيماويه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 1/ 5 بحر البقر بملك عبدالسلم 

احمد عبدالسلم

612 - مكتب سوميه فوزى امبارك عبدالرحمن للرحلت الداخليه  و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26471 ورقم قيد 203190    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك سعاد على محمد حسين

613 - عصام عبدالعزيز عزالرجال سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26472 ورقم قيد 203191    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية برج تبارك 

طريق البراهيميه بملك اسامه عبدالحفيظ ابراهيم

614 - احمد زكريا محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26473 

ورقم قيد 203192    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية عدا الدوية و عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك احمد السيد سالم السيد

615 - فرج امام فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 26474 ورقم 

قيد 203193    محل رئيسى  عن تأجير بدل, بجهة محافظة الشرقية ترعه الحضارية - حى السلم بملك محمد 

حسنى موسى متولى

616 - عبدالقادر متولى عبدالقادر متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم 

ايداع 26475 ورقم قيد 203194    محل رئيسى  عن قهوه مشروبات, بجهة محافظة الشرقية شارع العبور بملك 

محمد عبده عبدالفتاح

617 - الشيماء مجدى سعداوى نورالدين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26483 ورقم قيد 203195    محل رئيسى  عن بقاله وتموين )مشروع جمعيتى(, بجهة محافظة الشرقية كفر 

العرب بملك رمضان عبدالحليم موسى

618 - اميمه مسلمى السيد عبدا خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

26490 ورقم قيد 203196    محل رئيسى  عن مغسله و كى ملبس, بجهة محافظة الشرقية ش المسلمى و 

عمربن الخطاب - المساكن التعاونية - الشارة بملك ورثه حسين محمد عباس وهم ) ادهم و يارا حسين محمد و 

هويده صالح احمد(

619 - محمد محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26498 

ورقم قيد 203197    محل رئيسى  عن مكتب تأجير معدات ثقيله, بجهة محافظة الشرقية شارع فؤاد الهوانى - 

حفنا بملك هويده اسماعيل حسن

620 - احمد عبدالرؤف محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26499 ورقم قيد 203198    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مواد البناء الحديث بالعموله والمقاولت العامه, 

بجهة محافظة الشرقية كفر ابو طه ملك/عبدالرؤف محمد عيد

621 - رشا كارم محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26500 ورقم قيد 203199    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية سندنهور بملك احمد حسنى ابراهيم 

عبدالهادى
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622 - نصر مصطفى محمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26503 ورقم قيد 203200    محل رئيسى  عن تجاره سيارات مستعمله وجديده, بجهة محافظة الشرقية 

المؤانسه بملك السيد سعيد السيد احمد

623 - على عبد المحسن السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26507 ورقم قيد 203201    محل رئيسى  عن تجارة السيارات, بجهة محافظة الشرقية الصالحية القديمة بملك 

يحيى على محمد الحفنى

624 - امنيه توفيق سليمان سالم الشملول تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26513 ورقم قيد 203202    محل رئيسى  عن اكسسوار وخدمات محمول, بجهة محافظة الشرقية الشيخه حمده 

بملك محمد على محمد الفقى

625 - محمد عبدالستار احمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26516 ورقم قيد 203203    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية النمروط ملك/ابراهيم 

السيد ابراهيم على

626 - احمد محمد عبدالعزيز اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26517 ورقم قيد 203204    محل رئيسى  عن موبايـلت, بجهة محافظة الشرقية ش الغشام امام مسجد ابو 

احمد-القوميه بملك /جمال ابراهيم متولى

627 - مكتب محمد كمال شحاته محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26518 ورقم قيد 203205    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع جمال عبدالناصر - الزرزمون بملك كمال شحاته محمد

628 - ساره عبدالرحمن عبدالحميد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 26519 ورقم قيد 203206    محل رئيسى  عن معرض لبيع وتوزيع قطع غيار الجهزه المنزليه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع الديب قسم المنتزه بملك محمد منصور عبدالدايم عبد المجيد

629 - محمد عبداللطيف محمود محمد سلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 26521 ورقم قيد 203207    محل رئيسى  عن محطه تموين سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع 

مصطفى كامل بملك عبدالرحمن احمد محمد محمد متولى

630 - ايمن رمضان عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26522 ورقم قيد 203208    محل رئيسى  عن بيع الحديد الصاج والمعادن, بجهة محافظة الشرقية شنباره 

الميمونه بملك محمد رمضان عبدالعزيز محمد

631 - مكتب محمد احمد محمد خميس للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26523 ورقم قيد 203209    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد مواقفه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه الجمالى - ميت ربيعه بملك احمد محمد خميس خليل

632 - محمد عبدالحميد يوسف احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 26527 ورقم قيد 203210    محل رئيسى  عن مكتب تصديرعدا تصدير المواد المشعه والمنتجات ذات 

الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية طوخ القراموص بملك عبدالحميد يوسف احمد

633 - مينا ابراهيم راغب قيلده تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26544 ورقم قيد 203211    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع وادى النيل قسم عبدالعزيز حسن صالح بملك اسحق عبدالملك اسحق
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634 - زينات حسن عبدالقادر احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26547 ورقم قيد 203212    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

احمدان نجم بملك احمد محمد عبدالرازق محمد

635 - محمود الشحات السيد الشبراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26552 ورقم قيد 203213    محل رئيسى  عن بيع و تجارة قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية 

السعدى بشارة بملك منصور السيد سلمه

636 - محمد السيد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26555 

ورقم قيد 203214    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية المحل رقم 10 الكائن بالدور 

الرضى بالعقار رقم 33 مساكن احمد حلمى بملك ايهاب ابراهيم محمد

637 - ربيع صقر ابراهيم رزق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26561 

ورقم قيد 203215    محل رئيسى  عن ورشة كاوتش, بجهة محافظة الشرقية طريق القطاوية الجديدة  بملك 

امانى السيد رضا محمد الشحات

638 - عبدالمنان حسن محمد حسن سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 26567 ورقم قيد 203216    محل رئيسى  عن مصنع مخللت, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه الرمل 

بملك احمد محمد عبداللطيف السيد

639 - احمد زكريا السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26568 ورقم قيد 203217    محل رئيسى  عن مطعم ماكولت سريعه, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك 

محمود السيد محمود

640 - محمد بشرى محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26570 ورقم قيد 203218    محل رئيسى  عن قطع غيار ماكينات رى, بجهة محافظة الشرقية سواده - بجوار 

بنزينة  الحاج احمد عبدالعزيز بملك عبدالمنعم محمد عامر

641 - اشرف ابو المعاطى محمد ابو المعاطى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 26571 ورقم قيد 203219    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية الرست بملك ياسمين 

السيد صالح احمد

642 - حماده ابراهيم السيد السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26572 ورقم قيد 203220    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية حفنا بملك ابراهيم السيد 

السيد حسين

643 - محمد احمد عطوه احمد مردن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26575 ورقم قيد 203221    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه وخضروات بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية ارض 

جوت بلبيس الوكايل منشيه سعدون بملك احمد عطوه احمد مردن

644 - مكتب كريمه حمدى عيد مرسى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26578 ورقم قيد 203222    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك اشرف عبدالعليم محمد

645 - مؤسسه حسيني لتجاره وتوزيع العطاره والمواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-12-2022 برقم ايداع 26582 ورقم قيد 203223    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع عطاره ومواد غذائيه 

عدا العشاب الطبيه, بجهة محافظة الشرقية خلوه ابو مسلم بملك حسيني محمد حسيني

646 - هاني السعيد علي السيد مبارك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26587 ورقم قيد 203224    محل رئيسى  عن بيع سجائر جمله وبقاله جمله, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

مدرسه الصنايع بملك ايمن السعيد علي
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647 - احمد ماجد السيد هلل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26588 

ورقم قيد 203225    محل رئيسى  عن مكتب لتجارة السيارات, بجهة محافظة الشرقية مكتب بالعقار رقم 3/32 

سيتى مول الصالحيه الجديده ملك/قاسم امام قاسم عامر

648 - ايه احمد محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 26589 

ورقم قيد 203226    محل رئيسى  عن معرض أدوات صحية وسيراميك وأدوات سباكه, بجهة محافظة الشرقية 

قرية 8 الحمراء بملك حشمت صالح مصطفي احمد

649 - عبدا سليمان محمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26590 ورقم قيد 203227    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الديبه - حتورة بملك عنايات فاروق عبدالعال

650 - سالم عطيه سلمان سالم مجول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

26599 ورقم قيد 203228    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع جمال 

عبدالناصر ملك/ناديه عيد سالم سلمه
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فروع الفراد

1 - محمد محمد زكى مشتهرى  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   24328 ورقم قيد   115436  محل فرعى  

عن اضافه بيع ماكينات اعلف  بجهة محافظة الشرقية النعامنه بملك السيد عبدا علي

2 - سماح علي عبدالنعيم علي  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   24266 ورقم قيد   201155  محل فرعى  

عن  اضافه محل فساتين  بجهة محافظة الشرقية ش المامون بملك شوقي محمود محمد الدسوقي

3 - احمد السيد احمد ابراهيم  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   24448 ورقم قيد   181019  محل فرعى  

عن تصنيع اكياس  بجهة محافظة الشرقية بني صريد بملك فوزية اسماعيل محمد اسماعيل

4 - عمرو محمد ابراهيم مصطفى  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   24369 ورقم قيد   191928  محل 

فرعى  عن اضافه تصنيع مواسير بلستيك و لوازمها  بجهة محافظة الشرقية عزبه الحليطه - شعفوره - قصاصين 

الشرق بملك محمد علي عبدالحميد مصطفي

5 - مصطفى السيد خليل محمد  قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع   24380 ورقم قيد   195973  محل فرعى  

عن اضافه تدوير مخلفات ونقل واعدام مخلفات صلبه وتوريد مخلفات ار   دى اف   اس   ار )s r f d r( بعد موافقه 

جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى وعدا توريد العمال ومجالت الحاسب اللى وبعد الحصول على التراخيص 

اللزم لذلك  بجهة محافظة الشرقية ش مكتبه الهوانى بملك محمود محمد على

6 - مختار عبدالفتاح عمر محمد  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   24547 ورقم قيد   148382  محل فرعى  

عن مقاولت عامه  بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحيه بيشه عامر بملك سعاد عبدالحليم عبدالهادى

7 - عبدا احمد عزت عبدا احمد  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   24605 ورقم قيد   163620  محل 

فرعى  عن بيع نجف وانتيكات وتحف  بجهة محافظة الشرقية شارع عسكر بملك احمد فخرى السيد

8 - نورا عبده سليمان حبشى  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   24635 ورقم قيد   198140  محل فرعى  

عن اضافه ورشه للمنسوجات والمفارش المنزليه  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2  30شارع القوميه المساكن 

التعاونيه بملك عبدالغنى محمد عبدالغنى عبدالسلم

9 - محمد فوزى راغب محمد العكل  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   24724 ورقم قيد   102918  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط/ تجارة وتصنيع مستحضرات تجميل محليه تصنيع محلى لدى الغير.  بجهة محافظة الشرقية 

ش الدكتور محمد عبدالمحسن-بملك/ جمال فوزى راغب محمد العكل

10 - مكتب اسامه سمير عيسى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   

24752 ورقم قيد   133643  محل فرعى  عن تعدل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات  

بجهة محافظة الشرقية محل رقم 404 مول المركز العالمى قطعه mc3 -32 الردنيه بملك ايمن محمد سعيد

11 - سمر عطيه حسن على  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   24769 ورقم قيد   177886  محل فرعى  

عن اضافه ورشه نجاره  بجهة محافظة الشرقية الطويله بملك عزيزه محمد بيومى

12 - مكتب السيد حسن السيد محمد دياب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع   24734 ورقم قيد   194819  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية الزهراء بملك ممدوح محمد 

على ابراهيم

13 - وائل عبدالرحمن احمد على  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   24903 ورقم قيد   178541  محل 

فرعى  عن اضافة مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري 

الداخلي و الدولي  بجهة محافظة الشرقية البيروم بملك حنان يوسف علي غريب

14 - احمد رمضان عبدا عطيه  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   24939 ورقم قيد   202543  محل 

فرعى  عن محل عطاره وعلفه ومواد غذائيه عدا العشاب الطبية  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 شارع عمربن 

الخطاب - شلشلمون بملك رمضان عبدا  عطيه حموده

15 - مؤسسه جمال الشيخ لتجاره و توزيع المنظفات الصناعيه  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   25030 

ورقم قيد   176331  محل فرعى  عن تجارة وتوزيع منظفات صناعيه  بجهة محافظة الشرقية 23 ش ابراهيم عيد 

حي الزهور بملك محمد نبيل انور احمد بكير

16 - عبده يحيى محمد عشماوى  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   25090 ورقم قيد   191652  محل 

فرعى  عن ورشة نجارة  بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح - مركز ابو حماد - طريق البحر بملك زينب ابراهيم رفاعي
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17 - محمد السيد ابو سريع نور على  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   25159 ورقم قيد   112956  محل 

فرعى  عن مصنع ملبس  بجهة محافظة الشرقية بردين بملك احمد محمود محمد

18 - منى عاطف عبدالعزيز محمد هاشم  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   25218 ورقم قيد   186177  

محل فرعى  عن  مكتب توريدات عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه  بجهة محافظة الشرقية ش 

مساكن الجوت ملك/امنه احمد شلقامى حماد

19 - محمود محمد السيد البدوى محمد فهمى  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   25201 ورقم قيد   201034  

محل فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الشرقية المناصافور بملك فاطمه محمد عبدا

20 - محمد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   25297 ورقم قيد   167823  

محل فرعى  عن اضافه ادوات منزليه و مفروشات  بجهة محافظة الشرقية برج الجوهرة مول - الدور الثاني - 

الصالحية القديمه بملك هدي حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

21 - مؤسسه راتب للدوات الكهربائيه والمنزليه  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   25318 ورقم قيد   

191525  محل فرعى  عن ادوات كهربائية ومنزلية  بجهة محافظة الشرقية بجوار مسجد الرحمن كفر عتيق نشوة 

بملك زينب راتب محمد عبدالمحسن

22 - سعيد محمد السيد احمد خليفه  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   25278 ورقم قيد   199601  محل 

فرعى  عن اضافه مزرعه لتربيه الدواجن و تسمين الدواجن  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 سراج الدين بملك 

انور محمد السيد محمد

23 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   25338 ورقم قيد   201889  

محل فرعى  عن محل ملبس عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الشرقية ش الصاغه بملك محمد ابراهيم مكاوي

24 - محمد السيد عبداللطيف حسن  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   25425 ورقم قيد   123165  محل 

فرعى  عن اضافه مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية  بجهة محافظة 

الشرقية ش البايض سعدون بملك عطيات عامر هنداوي

25 - محمد السعيد محمد همام  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   25383 ورقم قيد   189015  محل فرعى  

عن اضافه مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الشرقية 2 شارع احمد اسماعيل بملك مسعد 

ابراهيم محمد

26 - رشا نفادى حماد مصبح  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   25480 ورقم قيد   198622  محل فرعى  

عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية الحلمية بملك صلح ابراهيم حسن ابراهيم 

جمعه

27 - رشا نفادى حماد مصبح  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   25483 ورقم قيد   198622  محل فرعى  

عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية القطاوية بملك صلح ابراهيم حسن ابراهيم 

جمعه

28 - صلح على محمد على  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   25517 ورقم قيد   196060  محل فرعى  

عن مصنع تحميص وطحن وتعبئة وتغليف وتوريد البن وملحقاتها  بجهة محافظة الشرقية برج الزراعيين ش النتاج 

بملك محمد على محمد على

29 - على محمد رزق عبدالعال  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   25694 ورقم قيد   177923  محل فرعى  

عن تجارة حلويات  بجهة محافظة الشرقية مفارق سعود القبليه بملك عبدالعظيم منصور محمد

30 - اشرف عبدا ابراهيم العروسى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   25663 ورقم قيد   185727  محل 

فرعى  عن تعدل الي تجاره و توريد و تبخير و تطهير بالتات خشب  بجهة محافظة الشرقية العزيزيه بملك ابراهيم طه 

محمد

31 - احمد محمد عباس عبدالرحمن  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   25813 ورقم قيد   193120  محل 

فرعى  عن مصنع طرح  بجهة محافظة الشرقية ش 6 اكتوبر منشيه السادات بملك عبدالمنعم احمد كامل

32 - كمال محمد حسن على  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   25834 ورقم قيد   87534  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط نقل وتجارة مخلفات مصانع  بجهة محافظة الشرقية شارع داير الناحية جلفينا 3 مركز بلبيس بملك محمد 

كمال محمد حسن علي
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33 - على صالح على احمد  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   25919 ورقم قيد   160619  محل فرعى  

عن اضافة بيع وشراء اكسسوار وصيانة وبيع المحمول  بجهة محافظة الشرقية ش الجلء المحطه بملك وائل كرم ا 

شند

34 - هانى صبحى ابراهيم امام  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   25876 ورقم قيد   180237  محل فرعى  

عن اضافه كاوتش و بطاريات و قطع غيار سيارات  بجهة محافظة الشرقية عزبه السداوى بملك صلح صبحى 

ابراهيم امام

35 - مكتب فاطمه محمود حسن حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   

25941 ورقم قيد   188354  محل فرعى  عن  مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه 

وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية سندنهور ملك/سعيد الحسينى بدر

36 - محمد الحسينى محمد عسوى  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   26238 ورقم قيد   200401  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع احذية  بجهة محافظة الشرقية نبتيت م مشتول السوق بملك السيد على عليوه محمد

37 - احمد محمد عباس عبدالرحمن  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   26370 ورقم قيد   193120  محل 

فرعى  عن  مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعه 6 والتصدير وعدا تصدير المواد المشعه 

والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية  بجهة محافظة الشرقية بجوار مستشفى العاصمه ملك/هناء محمد جمال السيد

38 - سامح لطفي محمد ابراهيم حسن  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   26288 ورقم قيد   195575  محل 

فرعى  عن تصنيع مراتب و اسفنج و ريبوند  بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم 55 بساتين السماعليه / المنطقه 

الصناعيه بملك جمال محمد محمد

39 - مكتب محمد متولى محمود العيوطى للرحلت الداخلية ونقل العمال  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   

26311 ورقم قيد   202867  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية محل 2 عزبه المقروطه النخاس ملك/وائل السيد حلبى

40 - احمد عبد الوهاب الحصافى احمد عبد الرحمن  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   26378 ورقم قيد   

203156  محل فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الشرقية غيته بلبيس

41 - احمد عبد الوهاب الحصافى احمد عبد الرحمن  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   26378 ورقم قيد   

203156  محل فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الجيزة مزغونه - البدرشين

42 - نبيل عبدالعزيز عبدا عامر  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   26554 ورقم قيد   131780  محل 

فرعى  عن اضافه مكتب نقل بضائع داخلى لحساب الغير مبرد غير مبرد عدا خدمات البريد السريع وعدا نقل الطرود 

وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية طرق المطار الحجاجيه المستجده بملك 

السيد عبدالعال احمد عبدالرحمن

43 - عليان عبدالمام امبارك محمد  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   26563 ورقم قيد   143320  محل 

فرعى  عن اضافه مكتب نقل داخلى لصالح الغير مبرد وغير مبرد بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى  بجهة محافظة الشرقية كوبرى المطار الروضه بملك السيد عبدالعال احمد عبدالرحمن

44 - علء الدين محمد محمد احمد المولد  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   26597 ورقم قيد   152984  

محل فرعى  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة الشرقية شارع المحطه - انشاص الرمل بملك احمد منصور على
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قيود الشركات

1 - شركه / حمدي توفيق السيد و شركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    24332 ورقم قيد  202604    مركز عام  عن التصدير  بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل بملك 

محمد سعد شوقي حسين

2 - شركه / رمضان كيلني و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

24473 ورقم قيد  202644    مركز عام  عن تجارة السمدة و العلف و المبيدات الزراعية  بجهة محافظة 

الشرقية قرية قنتير بملك عبدالقادر احمد محمد

3 - شركه / نهي عبدالمنعم ابراهيم احمد و شركاؤها محمد عوض احمد احمد عوض و هاني محمود شحته 

محمود وحماده عامر محمد حمد شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

24489 ورقم قيد  202654    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و التوريدات العمومية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدوية  بجهة محافظة الشرقية الصورة بملك محمد عوض احمد عوض

4 - شركه / بسام علي محمد محمد و شريكه حازم علي محمد محمد احمد شمه شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    24601 ورقم قيد  202683    مركز عام  عن 

مقاولت عامه  بجهة محافظة الشرقية ابو الشقوق - المحطه بملك علي محمد محمد احمد شمه

5 - شركه / كمال شعيب محمد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    24710 ورقم قيد  202709    مركز عام  عن مقاولت عامه ورصف الطرق  

بجهة محافظة الشرقية عزبه الحكيم قريه الخيس بملك صباح ابراهيم عبدالحميد دسوقى

6 - شركه / سلوى محمد ابوالعل بدوى وشركاها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    24886 ورقم قيد  202746    مركز عام  عن تصنيع المخللت وتعبئه المواد الغذائيه بالجمله 

والتصدير  بجهة محافظة الشرقية النخاس بملك احمد ابراهيم حسن خضر

7 - شركة محمد احمد عبدا عسكر وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    25111 ورقم قيد  202809    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد 

العماله والكمبيوتر ومجالته والدوية  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى قرية العرايشيه ملك/حامد عبدا 

نصر عسكر

8 - شركه / بكري سند عبدالعزيز جاد سند و شركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    25243 ورقم قيد  202849    مركز عام  عن القيام بأعمال التشييد و البناء و 

المقاولت العامه  بجهة محافظة الشرقية شارع التحرير - حي النصر بملك فتحي سند عبدالعزيز جاد

9 - شركة اميره محمود محمد غنيم وشريكها شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    25285 ورقم قيد  202861    مركز عام  عن تجارة الحلوى والمخبوزات  بجهة محافظة 

الشرقية حفنا ملك/ايمن ابراهيم محمد غنيم

10 - شركة صلح سليمان صلح وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    25301 ورقم قيد  202865    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عموميه وتوكيلت تجاريه 

عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه  بجهة محافظة الشرقية 6 ش مجمع المصالح بجوار المعهد 

البريطانى ملك/وليد محمد مصطفى سعده

11 - شركة محمد عصام وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

25582 ورقم قيد  202935    مركز عام  عن بيع قطع غيار سيارات واكسسوارات السيارات  بجهة محافظة 

الشرقية 7 شارع بيومى النحال ملك/عبدالعزيز صلح عبدالعزيز مصطفى

12 - شركه / ناهد محمد عبدالرؤف و شركائها شركة  رأس مالها 364,425.080 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    25619 ورقم قيد  202946    مركز عام  عن مخبز بلدي نصف الي  بجهة محافظة الشرقية 

كفر حسن عكاشه بملك محى زكى السيد عكاشه

13 - شركه عبدالحميد منصور محمد وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    26182 ورقم قيد  203113    مركز عام  عن خراطه وتصنيع اسطمبات  بجهة محافظة 

الشرقية 109 المجمع الصناعى الول المنطقه الصناعيه الولى مدينة الصالحية الجديدة
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14 - ايمان كامل محمد وشريكيها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

26194 ورقم قيد  203117    مركز عام  عن المقاولت العامه وتوريد الدوات الكهربيه والصحيه ولوازم 

البناء عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه  بجهة محافظة الشرقية شارع المدرسه الثانويه امام 

معرض موبليات صلح ابو دقه قريه المشاعله بملك كامل محمد طه على

15 - اشرف نظير وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

26365 ورقم قيد  203154    مركز عام  عن تجاره مصوغات  بجهة محافظة الشرقية ش النقراشى بملك 

امجد نظير توفيق

16 - شركة / طارق عبدالحميد محمد على سلم و شريكه شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    26439 ورقم قيد  203175    مركز عام  عن اعمال تشغيل و تشكيل المعادن 

الحديد و الصاج و الكريتال  بجهة محافظة الشرقية مشتول السوق شرقية بجوار كوبرى الفحارين

فروع الشركات

1 - كمال عزت واحمد عزت وشركاهم   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    25371 ورقم قيد   

130891   فرعى  عن مزاولة العمال السياحية فقرة أ سياحة عامة طبقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 

والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008و لئحتة التنفيذيية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009  

بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 5 أشارع البستان بالدور الول فوق الرضى - شقة

2 - كمال عزت واحمد عزت وشركاهم   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    25371 ورقم قيد   

130891   فرعى  عن مزاولة العمال السياحية فقرة أ سياحة عامة طبقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 

والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008و لئحتة التنفيذيية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009  

بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الرضى بالعقار رقم 36 ش تقسيم قلوون - وتعديل المدير المسئول من الناحية 

السياحية / محمد احمد عباس محمد

3 - شركة محمد السيد محمد عبدالرحيم وشريكيه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    26058 ورقم قيد   

83564   فرعى  عن اضافه تصنيع و تجميع كشافات ليد السيارات - لمبات ليد تيوب - لمبات ليد بالب - بالست 

الكترونى - انفرتر - لوحات استدعاء مصاعد  بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 302 - نموذج ب -المنطقه 

الجنوبية 6 مليون-  مجمع 2-
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 محو - شطب

1 - سليمان السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   84494 قيد فى 07-07-1999 برقم ايداع  4264 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

2 - ماجدة سلمة عيسى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   109249 قيد فى 28-11-2006 برقم ايداع  

8518 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

3 - هانى صلح عبدالمنعم عطية السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127702 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع  

5530 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

4 - حسين الشحات محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   136811 قيد فى 28-08-2013 برقم ايداع  

7236 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

5 - سامح محمد محمد احمد نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   179215 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع  

2029 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

6 - عبدالمنعم عزت عبدالمنعم عبدالعزيز جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   187464 قيد فى 2021-03-16 

برقم ايداع  4227 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

7 - دعاء ابوبكر حسنين شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   189366 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  8928 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

8 - حسن طه السيد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   199371 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع  13768 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

9 - مصطفى احمد مصطفى حسن الساعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   86158 قيد فى 23-11-1999 برقم 

ايداع  7877 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

10 - يوسف حسين طوخى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   128927 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع  

8485 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شكب لعتزاله التجاره نهائيا

11 - احمد عثمان ابراهيم السيد السحت  تاجر فرد سبق قيده برقم   158363 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

9801 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

12 - حسين جمعه محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   181223 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  6896 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

13 - سعيد محمود محمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192789 قيد فى 26-10-2021 برقم 

ايداع  16998 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

14 - سعاد ابراهيم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   193197 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

17890 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

15 - عمرو على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   198300 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع  10237 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

16 - احمد صبرى احمد مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67912 قيد فى 27-10-1991 برقم ايداع  5483 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب اعتزال التجاره نهائيا للوفاه

17 - عبدالمنعم محمد احمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   87457 قيد فى 27-03-2000 برقم ايداع  

1994 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

18 - سعيد عبدالمنعم عبدالفتاح حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   98978 قيد فى 12-07-2003 برقم ايداع  

3480 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

19 - محمد صابر عبد السميع عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   128238 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع  

6781 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب الستغناء عنه

20 - وليد محمد على غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   133509 قيد فى 10-10-2012 برقم ايداع  8413 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

21 - باسم خضر عيسى محمد درباله  تاجر فرد سبق قيده برقم   173842 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع  

20585 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

Page 61 of 166 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

22 - محمد احمد عبدا عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   174199 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع  

10929 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

23 - منصور رفعت السيد سليم عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194789 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

21457 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

24 - هشام احمد ابراهيم محمد بنداري  تاجر فرد سبق قيده برقم   195754 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

2206 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

25 - احمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197576 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  7796 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

26 - احمد محمد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   199021 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  

12594 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

27 - محمد حسن منصور ابراهيم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   112465 قيد فى 22-10-2007 برقم 

ايداع  7289 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

28 - نسمه محمد عطيه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119626 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع  5130 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

29 - محمد متولى محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   120670 قيد فى 14-10-2009 برقم ايداع  7556 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

30 - محمد محروس محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   127908 قيد فى 10-07-2011 برقم ايداع  

5986 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

31 - مجدى سعد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129821 قيد فى 20-12-2011 برقم ايداع  

10749 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

32 - عبدالفتاح محمود منصور رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   134630 قيد فى 22-01-2013 برقم ايداع  

606 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

33 - ياسر محمد متولى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   153351 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع  12887 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو السجل لعتزال التجارة نهائيا

34 - علء اسماعيل عبدالعاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   158364 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

9802 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

35 - رفاعى محمد محمد ابونعمه درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   167934 قيد فى 05-11-2018 برقم 

ايداع  16333 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

36 - اسلم محمد محمد ابراهيم غياض  تاجر فرد سبق قيده برقم   184288 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  

13487 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

37 - محمد متولى محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   56755 قيد فى 28-03-1987 برقم ايداع  

1706 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

38 - حميده السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87826 قيد فى 26-04-2000 برقم ايداع  2797 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

39 - احمد عبد ا عبد المقصود سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   110699 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع  

2943 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

40 - وائل سليم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   118858 قيد فى 26-04-2009 برقم ايداع  3169 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

41 - محمد ابراهيم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   127781 قيد فى 03-07-2011 برقم ايداع  

5705 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل للوفاه

42 - عبدالعاطى احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   152172 قيد فى 09-08-2016 برقم ايداع  

9935 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

43 - الدواش لبيع الجهزة الكهربائية والتكييفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   160614 قيد فى 2017-11-29 

برقم ايداع  16068 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

Page 62 of 166 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

44 - الدواش لبيع الجهزة الكهربائيه والتكييفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   160614 قيد فى 2018-11-05 

برقم ايداع  16279 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

45 - عياط للمقاولت والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم   164216 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع  

1303 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

46 - اسلم سامى محمد عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   178931 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

1357 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

47 - رأفت غبر هراس غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   183308 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

11369 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

48 - محمد حامد عبدالحميد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   199059 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع  

12751 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

49 - جمال محمد احمد محمد الغز  تاجر فرد سبق قيده برقم   85353 قيد فى 20-09-1999 برقم ايداع  

6109 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

50 - فرحات محمود عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91702 قيد فى 20-02-2001 برقم ايداع  

1216 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

51 - محمد فاروق محمد محمد عبده زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم   91830 قيد فى 01-03-2001 برقم ايداع  

1472 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

52 - صبرى ابراهيم احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   109411 قيد فى 14-12-2006 برقم ايداع  

8994 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

53 - فاطمه انور عبدالمطلب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   111559 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع  

5081 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

54 - حسنية يحيى عبدالباقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   119475 قيد فى 17-06-2009 برقم ايداع  

4745 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

55 - محمد عطية زايد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   127369 قيد فى 12-06-2011 برقم ايداع  4804 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

56 - احمد صلح انور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   135768 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع  3553 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

57 - احمد كامل ابراهيم عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   139993 قيد فى 17-06-2014 برقم ايداع  4886 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

58 - مصطفى سليم محمد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142534 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع  

11461 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

59 - محمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   144096 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  4002 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

60 - محمد سعد ابوالعزم حسن الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   161163 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع  

17524 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

61 - نبيهه احمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166142 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع  

12002 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

62 - محمد رضا دسوقى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   167669 قيد فى 24-10-2018 برقم ايداع  

15648 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

63 - محمد رشاد السيد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   175001 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع  

12755 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

64 - محمد حسن عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   175399 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع  

13790 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

65 - وجيه حمدى رفاعى جمعه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   180640 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع  

5713 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

Page 63 of 166 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

66 - محمد حسن عبدا حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   99694 قيد فى 11-10-2003 برقم ايداع  

5432 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

67 - السيد محمود يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   118193 قيد فى 25-02-2009 برقم ايداع  

1497 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطبلعتزال التجاره نهائيا

68 - صابر محمد عطية عنانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   122864 قيد فى 06-05-2010 برقم ايداع  3644 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

69 - نبيلة السيد احمد محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   128080 قيد فى 19-07-2011 برقم ايداع  

6421 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

70 - غريب عبدالعزيز غريب مصطفى شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   141491 قيد فى 30-05-2019 برقم 

ايداع  8657 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

71 - غريب عبدالعزيز غريب مصطفى شكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   141491 قيد فى 22-10-2014 برقم 

ايداع  8618 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

72 - ثروت السيد حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   146351 قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع  9120 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

73 - نشوه محمود غمرى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   181935 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  

8420 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

74 - احمد عبدا عبدالدايم محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   185185 قيد فى 10-12-2020 برقم 

ايداع  16433 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

75 - جمال السيد على سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   190229 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع  11213 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

76 - عزت صالح محمد عز الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   202554 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع  

24125 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

77 - عربى جلل عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم   67008 قيد فى 20-04-1991 برقم ايداع  1628 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب بامر المحو للستغناء عنه

78 - حماده محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   107306 قيد فى 18-05-2006 برقم ايداع  

3727 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

79 - حماده محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   107306 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  

8637 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

80 - حماده محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   107306 قيد فى 31-01-2016 برقم ايداع  

1186 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

81 - محمد احمد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   120963 قيد فى 09-11-2009 برقم ايداع  8325 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

82 - وائل محمود احمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   128288 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع  6890 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

83 - غانم للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   153514 قيد فى 31-10-2016 برقم ايداع  

13312 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

84 - نفيسه ابراهيم بيومى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   154393 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع  

15727 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

85 - ناجى عطيه عبدالجليل عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   157712 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع  

8271 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

86 - فهمى احمد فهمى محمد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   182610 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع  9907 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

87 - نبيله عبدالخالق محمد الصغير شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   183965 قيد فى 02-11-2020 برقم 

ايداع  12797 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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88 - رمضان مهدى رمضان عطية خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   197817 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع  8519 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

89 - سعيد محفوظ محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   66338 قيد فى 08-12-1990 برقم ايداع  5244 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

90 - عبد ا عبد القادر على الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   87548 قيد فى 04-04-2000 برقم ايداع  

2213 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

91 - غنيم عبدا السيد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   98436 قيد فى 08-04-2003 برقم ايداع  1821 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

92 - شريف محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137560 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع  9268 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

93 - لمياء محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   144913 قيد فى 24-05-2015 برقم ايداع  5829 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

94 - محمود محمدى محمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم   156810 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع  

5786 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

95 - محمود احمد محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   168872 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع  

18873 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

96 - ممدوح محمد حسينى عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   170697 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع  

2641 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

97 - احمد السيد فتحى عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   183191 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  

11121 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

98 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   190068 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع  

10835 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

99 - نورا احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   191713 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  14695 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

100 - محمود احمد محمد محمد الشال  تاجر فرد سبق قيده برقم   193557 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

18659 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

101 - المتولي محمد مراد رزق محمد عطوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   202057 قيد فى 13-11-2022 برقم 

ايداع  22534 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

102 - فرح رزق ميخائيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   99074 قيد فى 26-07-2003 برقم ايداع  

3767 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

103 - عفاف محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   133834 قيد فى 11-11-2012 برقم ايداع  

9181 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

104 - سعيد ابراهيم فرج بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   134500 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  

6437 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

105 - امال الشافعى احمد السيد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   162719 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع  

14580 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

106 - ياسر ماهر حسان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   163233 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  

4881 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

107 - احمد جويرد جويرد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   165974 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع  

11599 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

108 - فاطمه محمود موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169594 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع  

112 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

109 - احمد محمد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   175706 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  532 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه
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110 - عبدالحكيم حسين درار ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   180372 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع  

4623 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

111 - شامية سعيد محمد محمد محمد طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   181361 قيد فى 28-07-2020 برقم 

ايداع  7219 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

112 - عبدالرحمن السيد عبدالحفيظ محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181662 قيد فى 2020-08-13 

برقم ايداع  7830 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

113 - عنتر جابر محمد موسى نمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   192660 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

16715 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

114 - حسينى على احمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   193813 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  

19228 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

115 - محمد عبدالدايم ابوالحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194638 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

21109 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

116 - وائل السيد محمد عراقي السيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   195177 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  

698 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

117 - محمد سعيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197241 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع  6787 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

118 - علء عبدالسلم سليمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   199354 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع  

13715 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

119 - فيصل عبدالمنعم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   69640 قيد فى 28-11-1992 برقم ايداع  

5202 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

120 - بسيمه عبدالمنعم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70079 قيد فى 27-02-1993 برقم ايداع  965 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

121 - سلوى عبدالسلم وشاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   73479 قيد فى 01-07-1995 برقم ايداع  2930 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا

122 - محمود منصور مرسى محمود البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   76835 قيد فى 15-03-1997 برقم 

ايداع  1389 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

123 - عمر عبد الحكيم سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   110367 قيد فى 22-03-2007 برقم ايداع  

2117 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

124 - زكريا زاكى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   113555 قيد فى 03-02-2008 برقم ايداع  794 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

125 - محمد جمال قطب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149642 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع  2859 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

126 - امين مسعد امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   156358 قيد فى 05-04-2017 برقم ايداع  4620 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

127 - مؤمن عمر محمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   160931 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع  

16910 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

128 - ايهاب عبدالعزيز سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166892 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  

13767 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

129 - محمد صبرى ابراهيم السجاعى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174932 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع  12629 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

130 - محمد متولى بيومى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   180162 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  

4123 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

131 - فوزية ابراهيم عبدالرازق سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185486 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  

17142 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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132 - محمد حمدى ابراهيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   193786 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع  

19167 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

133 - محمود جمال عزب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   195549 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  

11281 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

134 - احمد محمد حسنى حسن شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   197796 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  

8448 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

135 - كريم على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   198698 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع  11534 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

136 - احمد على فكرى حافظ على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   200962 قيد فى 28-09-2022 برقم 

ايداع  19058 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

137 - عاطف هنرى ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   63262 قيد فى 10-08-1989 برقم ايداع  3949 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا للوفاه

138 - محمد عبدالحفيظ شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   79910 قيد فى 30-03-1998 برقم ايداع  1849 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

139 - منذر محمد محمد حمدى ابراهيم عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   134979 قيد فى 20-02-2013 برقم 

ايداع  1453 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

140 - دعاء حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   139809 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع  4398 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

141 - محمود محمد حافظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   143433 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع  

2221 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

142 - سهام صبرى حسانين على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   144456 قيد فى 29-04-2015 برقم 

ايداع  4857 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

143 - حسن حمدى محمود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   148588 قيد فى 11-01-2016 برقم ايداع  

338 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

144 - محمد السيد اسماعيل صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   159983 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع  

14332 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

145 - عازه محمد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   169713 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع  

402 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

146 - مصطفى عباس مصطفى عباس مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   170407 قيد فى 2019-02-03 

برقم ايداع  1950 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

147 - وجيه عبدا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   178224 قيد فى 26-12-2019 برقم ايداع  

20756 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

148 - جهاد حسنى زكى محمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   191374 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

13902 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

149 - عبير حسن محمد ابراهيم نمير  تاجر فرد سبق قيده برقم   202216 قيد فى 17-11-2022 برقم ايداع  

23046 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

150 - سعيد احمد كمال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   65401 قيد فى 05-06-1990 برقم ايداع  2517 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة

151 - ناصر امام على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93863 قيد فى 01-09-2001 برقم ايداع  5965 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

152 - مروي محمد عبده ابو كبشه  تاجر فرد سبق قيده برقم   97056 قيد فى 21-09-2002 برقم ايداع  

5425 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

153 - الكردى عبداللطيف رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   111956 قيد فى 29-08-2007 برقم ايداع  

6137 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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154 - عبدالكريم ابراهيم محمود عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   116116 قيد فى 26-08-2008 برقم 

ايداع  6841 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

155 - محمد عبدالمنعم دياب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   131529 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع  

3941 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

156 - شيماء علء الدين حسين مشرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   132691 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

2661 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

157 - محمد عبدالمنعم دياب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   137007 قيد فى 16-09-2013 برقم ايداع  

7758 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

158 - مؤسسة السيد لتوزيع المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   141512 قيد فى 23-10-2014 برقم 

ايداع  8655 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

159 - وائل محمد منير عبدالمقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   154880 قيد فى 18-01-2017 برقم 

ايداع  783 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

160 - مزرعة ابوزيد للمواشى  تاجر فرد سبق قيده برقم   176611 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع  

16661 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

161 - عبداللطيف حامد عبداللطيف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   182438 قيد فى 10-09-2020 برقم 

ايداع  9538 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

162 - فهمى عثمان عبده اسماعيل طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   184360 قيد فى 15-11-2020 برقم ايداع  

13670 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

163 - اسماء ربيع محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   190193 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  

11129 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

164 - وفاء حامد عبد ربه عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   192557 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

16514 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

165 - ناصر امام على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   193461 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  18468 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

166 - احمد عبدا محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   197610 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع  7915 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التاجاره نهائيا

167 - محمد فتحي صالح كامل علي الحزين  تاجر فرد سبق قيده برقم   201555 قيد فى 24-10-2022 برقم 

ايداع  20949 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

168 - عواد ابراهيم عواد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   71390 قيد فى 16-01-1994 برقم ايداع  292 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

169 - اميمة السيد احمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   103479 قيد فى 01-03-2005 برقم ايداع  

1223 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا

170 - عايده على عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   109118 قيد فى 14-11-2006 برقم ايداع  

8170 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

171 - عادل على فهمى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   123221 قيد فى 06-06-2010 برقم ايداع  4495 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

172 - عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   126976 قيد فى 2011-05-29 

برقم ايداع  4087 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

173 - مريم محمد السعيد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   130335 قيد فى 29-01-2012 برقم ايداع  

938 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

174 - محمود محمد السيد احمد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   136090 قيد فى 26-05-2013 برقم 

ايداع  5276 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

175 - احمد السيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   138138 قيد فى 06-01-2014 برقم ايداع  158 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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176 - عبد الفتاح ابراهيم عبد الباقى طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   141370 قيد فى 2014-10-15 

برقم ايداع  8391 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

177 - محمد انور عبدالعزيز عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   153540 قيد فى 01-11-2016 برقم 

ايداع  13385 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

178 - هبه مصطفى كامل يوسف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156979 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع  

6215 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

179 - حسام فوزى مامون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   160809 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  

16576 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

180 - عبدالستار سعيد محمود عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   162611 قيد فى 28-02-2018 برقم 

ايداع  3380 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

181 - احمد سالم حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   174286 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع  

11125 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

182 - زياده عبدالعظيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   178314 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع  

20979 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

183 - عمر عبدالمنعم عبدالحفيظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   181201 قيد فى 21-07-2020 برقم 

ايداع  6842 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

184 - عبدالرحمن احمد سليم وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   190823 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  

12607 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

185 - هناء ثروت عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   191355 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

13871 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

186 - اماني خيري عليوه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201839 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع  

21823 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

187 - حماده حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   202108 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع  

22695 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

188 - على محمد على مصطفى الزهوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   42436 قيد فى 02-12-1980 برقم ايداع  

3552 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

189 - ابراهيم سعد محمود بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78041 قيد فى 21-08-1997 برقم ايداع  

4622 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

190 - باسم يسرى عبدالجواد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   87515 قيد فى 02-04-2000 برقم ايداع  

2130 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالب التجاره نهائيا

191 - احمد سعيد امين عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116443 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع  

7515 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

192 - ايهاب الفى رشدى حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   125175 قيد فى 12-01-2017 برقم ايداع  516 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

193 - ممدوح يوسف عبدالعظيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   145315 قيد فى 17-06-2015 برقم 

ايداع  6877 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

194 - امال عبدالحكيم سالم محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   151975 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع  

9461 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

195 - ثروت مصطفى رجب امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   153379 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع  

12965 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

196 - احمد عبدالغنى سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   158534 قيد فى 13-08-2017 برقم ايداع  

10295 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

197 - ابراهيم السيد حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   167608 قيد فى 23-10-2018 برقم ايداع  

15495 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
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198 - سارة يحيى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169004 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع  

19151 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

199 - منال احمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   171648 قيد فى 17-03-2019 برقم ايداع  

4766 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

200 - احمد صابر امام رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   175407 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع  

13824 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

201 - عادل عبدالفتاح عبدالفتاح نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   181644 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  

7799 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

202 - اشرف سعد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182291 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  9179 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

203 - عمرو ابراهيم رفعت محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   183041 قيد فى 30-09-2020 برقم 

ايداع  10826 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

204 - احمد سلمه عبدالعزيز عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   190585 قيد فى 02-08-2021 برقم 

ايداع  12046 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

205 - سعيد سمير عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194518 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

20830 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

206 - السيد محمد عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194519 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  

20831 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

207 - نجلء عبده حسين راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201088 قيد فى 04-10-2022 برقم ايداع  

19419 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

208 - مصطفي احمد مصطفي ابراهيم طواجن  تاجر فرد سبق قيده برقم   202049 قيد فى 2022-11-13 

برقم ايداع  22490 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

209 - عادل محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99232 قيد فى 16-08-2003 برقم ايداع  

4221 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

210 - خالد على محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   106422 قيد فى 27-02-2006 برقم ايداع  

1319 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

211 - رضا احمد محمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   109931 قيد فى 14-02-2007 برقم ايداع  943 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

212 - حسن فتحى على حسن صالح خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   121504 قيد فى 11-01-2010 برقم 

ايداع  222 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

213 - السيد عبدالمنعم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   129862 قيد فى 25-12-2011 برقم ايداع  

10837 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

214 - محمد محسن محجوب محمد حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   140995 قيد فى 15-09-2014 برقم 

ايداع  7513 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

215 - ابراهيم لطفى ابراهيم سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   171156 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  

3641 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

216 - محمد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   177594 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  19184 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

217 - حلمى عبدالمنعم عرابى سالم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   181579 قيد فى 10-08-2020 برقم 

ايداع  7661 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

218 - سوسو عبدالحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181962 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  8464 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

219 - محمود السيد محمود السيد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   184344 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  

13636 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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220 - عوف عبدالسميع مجاور حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   184476 قيد فى 18-11-2020 برقم ايداع  

13921 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

221 - وائل محمد عبدا قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   184808 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  

14599 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

222 - سمراحمد الصاوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   186398 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

1433 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

223 - منى جمال على محمد الحاج على  تاجر فرد سبق قيده برقم   190315 قيد فى 15-07-2021 برقم 

ايداع  11422 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

224 - محمد جمال عبدالعظيم والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   191234 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

13579 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

225 - على عطاا على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   192671 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

16741 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

226 - محمود محمد عبدالمنعم طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   197122 قيد فى 29-03-2022 برقم 

ايداع  6473 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

227 - احمد محمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   117252 قيد فى 02-12-2008 برقم ايداع  

9425 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

228 - هويدا مرسى عباس حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   140515 قيد فى 12-08-2014 برقم ايداع  

6316 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

229 - محمود جلل نبوى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   147145 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع  

10970 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

230 - ابوالسباع عبدالباسط حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   169591 قيد فى 02-01-2019 برقم 

ايداع  104 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

231 - مكتب مبارك مقبل عبد الجواد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

183517 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  11855 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب لعتزال التجاره نهائيا

232 - ابراهيم محمد على محمد العقده  تاجر فرد سبق قيده برقم   195308 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع  

1019 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

233 - طهرة نبيل محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101701 قيد فى 21-06-2004 برقم ايداع  3638 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

234 - طهرة نبيل محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101701 قيد فى 21-06-2004 برقم ايداع  3638 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

235 - اشرف احمد محمد على كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   130133 قيد فى 11-01-2012 برقم ايداع  

424 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب اعتزال التجاره نهائيا

236 - ابراهيم احمد السيد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   134544 قيد فى 15-01-2013 برقم 

ايداع  358 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

237 - سليمان حسين محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   137669 قيد فى 25-11-2013 برقم ايداع  

9541 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

238 - محمد سعيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   142514 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع  

11402 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

239 - سمير حسين حسن عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   150874 قيد فى 15-05-2016 برقم ايداع  

6261 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

240 - منه ا محمود زكى على زيتون  تاجر فرد سبق قيده برقم   156558 قيد فى 18-04-2017 برقم ايداع  

5133 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

241 - ايمن عنانى تهامى تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   160821 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  

16102 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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242 - منى احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   161531 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع  689 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

243 - محمد عيد صالح محمد الدبسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   172781 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع  

7370 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

244 - محمد عصام محمد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   177708 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

19484 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

245 - محمد على رشيدى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   182441 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  

9544 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

246 - عباس الداؤدى عباس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192360 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع  

16114 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

247 - البكرى الحصافى السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   200577 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

17781 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

248 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   201889 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع  25338 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

249 - خيرى السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   75755 قيد فى 15-10-1996 برقم ايداع  5487 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

250 - اسامة محمد مناع يوسف حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم   88097 قيد فى 16-05-2000 برقم ايداع  

3319 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

251 - سالى عصام الدين ابراهيم محمد قوره  تاجر فرد سبق قيده برقم   94500 قيد فى 06-11-2001 برقم 

ايداع  7513 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

252 - امين محمود السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   126476 قيد فى 19-04-2011 برقم ايداع  

2916 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

253 - احمد محمد سمير ابراهيم سحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   141399 قيد فى 16-10-2014 برقم ايداع  

8452 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

254 - محمد فتحى محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   152992 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع  

12026 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

255 - نبيل السيد على حسن الهللى  تاجر فرد سبق قيده برقم   158173 قيد فى 27-07-2017 برقم ايداع  

9370 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

256 - منار عادل عبده حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   164688 قيد فى 04-06-2018 برقم ايداع  

8552 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب اعتزال التجاره نهائيا

257 - منار عادل عبده حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   164688 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع  

4135 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

258 - هويده جمال محمد رشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169739 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع  472 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

259 - محمد صابر امام رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   173740 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع  

9769 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

260 - محمود السيد متولى يوسف عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   177777 قيد فى 11-12-2019 برقم 

ايداع  19692 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

261 - احمد السيد متولى يوسف عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   177817 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع  

19795 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

262 - جهاد ايهاب فتح ا قوره محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   183878 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  

12607 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

263 - غريب امام عبدالفتاح امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   186905 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

2825 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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264 - غريب امام عبدالفتاح امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   186905 قيد فى 01-06-2022 برقم ايداع  

10361 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

265 - عاطف محمد احمد العبيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   195867 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  

2494 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

266 - وائل ابو الفتوح محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   107204 قيد فى 10-05-2006 برقم ايداع  

3481 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

267 - عبدالحميد محمد حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   110260 قيد فى 14-03-2007 برقم ايداع  

1850 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

268 - لملوم على عبدالباسط حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   111862 قيد فى 20-08-2007 برقم ايداع  

5919 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

269 - عفيفى محمد محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   126503 قيد فى 20-04-2011 برقم ايداع  

2961 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

270 - اميرة السيد حلمى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   129206 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع  

9165 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

271 - صفية محمود اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   138690 قيد فى 04-03-2014 برقم ايداع  

1659 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

272 - فارس احمد فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   148450 قيد فى 03-01-2016 برقم ايداع  27 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

273 - محمد عبدالمنعم عطيه السيد خميس للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   155865 قيد فى 

12-03-2017 برقم ايداع  3328 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره 

نهائيا

274 - عادل حسين عبدالرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   158353 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

9777 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

275 - رحاب رمضان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   161277 قيد فى 31-12-2017 برقم ايداع  

17820 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

276 - عمرو عمر طلبه عمر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   163198 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع  

4790 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

277 - جهاد محمد عبدالسميع عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   168341 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع  

17488 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

278 - احمد ابراهيم محمد ابراهيم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   171321 قيد فى 04-03-2019 برقم 

ايداع  3969 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

279 - شريف محمد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   173160 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  

8236 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

280 - نجدى لطفى نجدى حسين قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   174874 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  

12511 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

281 - ممدوح محمد عبدالفتاح عبدالغفار محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   183233 قيد فى 2020-10-06 

برقم ايداع  11217 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

282 - احمد مصطفى السيد اسماعيل جاد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   190013 قيد فى 05-07-2021 برقم 

ايداع  10685 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

283 - اسماء محمد صبحى عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   191697 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  

14661 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

284 - شيماء محمد السيد محمد نعمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   193596 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

18745 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

285 - عمرو ياسين عطيه عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   198748 قيد فى 16-06-2022 برقم ايداع  

11699 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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286 - طارق عبدالسلم فهمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   201824 قيد فى 02-11-2022 برقم ايداع  

21751 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

287 - احمد عصام حسن كامل النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   113164 قيد فى 27-12-2007 برقم ايداع  

9100 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

288 - فاطمة السيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124502 قيد فى 11-10-2010 برقم ايداع  

7746 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

289 - على عاطف على نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   152907 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع  

11786 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

290 - حمدية السيد احمد عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   154029 قيد فى 27-11-2016 برقم ايداع  

14726 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

291 - حمديه السيد احمد عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   154029 قيد فى 20-05-2018 برقم ايداع  7823 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

292 - حمدية السيد احمد عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   154029 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع  2513 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

293 - محمود جمال عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156460 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع  

4896 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

294 - اشرف محمد البيومى محمد محمد عبيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   166056 قيد فى 2018-08-13 

برقم ايداع  11788 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

295 - هناء محمد احمد ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   175515 قيد فى 12-09-2019 برقم ايداع  

14102 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

296 - مصطفى محمد عبدالحميد محمد علم الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   178499 قيد فى 2020-01-08 

برقم ايداع  354 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

297 - احمد ابراهيم عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181587 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  

7673 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

298 - حازم حسن ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   183469 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  

11736 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

299 - خالد نورالدين ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   184173 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  

13236 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

300 - وليد محمد مصطفى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   190554 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  

11968 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

301 - احمد رمضان متولى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   191803 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

14908 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

302 - السيد شحاته حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   195440 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

1405 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - احمد السيد السيد صاحى السواح تاجر فرد سبق قيده برقم   111312 قيد فى 21-06-2007 برقم ايداع   

4409 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حسن السيد محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122249 قيد فى 15-03-2010 برقم ايداع   2163 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - منال السيد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   155330 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع   1889 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - هاني محمد صلح احمد محمد صبح تاجر فرد سبق قيده برقم   185842 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع   

189 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

5 - مؤمن زكريا محمد سليمان الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم   190638 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع   

12179 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - محمد محمد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   200898 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع   18792 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - عزت السيد محمد عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم   106216 قيد فى 09-02-2006 برقم ايداع   802 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد محمد زكى مشتهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   115436 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع   5277 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - منصور عبدالعال عبدالحق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   138800 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع   

1920 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

10 - هانى لطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   149260 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع   2004 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - فاطمه سعد محمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   149847 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع   

3405 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - حمدى محمد عبودى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   161930 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع   

1738 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - محمد اسامه هلل احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   169173 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع   

19517 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

14 - عمرو محمد سعيد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   171500 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع   

4389 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

15 - هانى محمد عبدالعزيز كمال تاجر فرد سبق قيده برقم   182633 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع   

9954 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - عبدالرحمن رشاد فتحى ابراهيم العسال تاجر فرد سبق قيده برقم   185300 قيد فى 14-12-2020 برقم 

ايداع   16703 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - احمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   190660 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع   12218 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - عايد عجايبى بشارة لويس تاجر فرد سبق قيده برقم   199518 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   

14350 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - حسين محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   63658 قيد فى 09-10-1989 برقم ايداع   4832 

فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - عادل عبدالفتاح عبدالخالق سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   144793 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع   

5595 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

21 - باسم خضر عيسى محمد درباله تاجر فرد سبق قيده برقم   173842 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع   

10022 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000
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22 - عمرو محمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   191928 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

15188 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

23 - مصطفى السيد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   195973 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع   

2785 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

24 - مختار عبدالفتاح عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   148382 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع   

13803 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

25 - صالح عبدالرحمن على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   149778 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع   

3229 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - احمد محمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   192763 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع   

16945 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

27 - جميلت علء عبدالمنعم محمد الظواهرى تاجر فرد سبق قيده برقم   196571 قيد فى 2022-03-08 

برقم ايداع   4657 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

28 - نورا عبده سليمان حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم   198140 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   9782 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

29 - حمدى السيد احمد القهران تاجر فرد سبق قيده برقم   130228 قيد فى 18-01-2012 برقم ايداع   682 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - اسماعيل محمد محمود عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   139615 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع   

3847 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - محمد جمال سليم عطيه عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   177325 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   

18453 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - سمر عطيه حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   177886 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع   19945 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

33 - جمال الدين عزت ابراهيم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   199444 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   

14057 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  80,000.000

34 - صقر خالد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   200614 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع   17888 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - ايمن عبد ا طه مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم   108440 قيد فى 27-08-2006 برقم ايداع   6497 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - مكتب امام محمد مدبولي ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

127512 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع   5126 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

37 - وائل عبدالرحمن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   178541 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع   460 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

38 - احمد محمد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   184744 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع   14465 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

39 - مبروك مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   187170 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   

3521 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

40 - كمال عبدالمنعم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   199400 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع   

13874 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

41 - احمد رمضان عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   202543 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   

24106 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

42 - هشام محمد عصام العوضى محمد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   135365 قيد فى 2013-03-25 

برقم ايداع   2556 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - عمر محمود مهدى البستاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   172800 قيد فى 05-05-2019 برقم ايداع   

7406 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - حسام احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   190119 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع   10958 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

45 - صفاء حسن محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   140158 قيد فى 30-06-2014 برقم ايداع   

5320 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

46 - احمد ابراهيم عبدالقادر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   141385 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع   

12923 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

47 - سيمون جرجس عزيز عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم   157756 قيد فى 05-07-2017 برقم ايداع   

8368 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

48 - وائل متولى عبدالمجيد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم   173949 قيد فى 07-07-2019 برقم ايداع   

10292 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - مكتب محمد صبحي مرسي علي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

175892 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع   14934 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  5,000.000

50 - بسمه عبدالمنعم على على معروف تاجر فرد سبق قيده برقم   195391 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع   

1265 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - السيد عبدالمعطى محمد مهيرى تاجر فرد سبق قيده برقم   131304 قيد فى 08-04-2012 برقم ايداع   

3410 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

52 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   134500 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع   257 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

53 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   134500 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع   6437 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

54 - محمد حسينى عبدالرحمن غنام تاجر فرد سبق قيده برقم   142176 قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع   

10284 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

55 - محمد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   167823 قيد فى 01-11-2018 برقم 

ايداع   16095 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,050,000.000

56 - محمد كمال محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   174565 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع   11802 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - سعيد محمد السيد احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   199601 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   

14619 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

58 - رفعت عيد رفعت شبانه تاجر فرد سبق قيده برقم   200780 قيد فى 21-09-2022 برقم ايداع   18429 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

59 - نبيلة عبد الخالق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   113764 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع   

1261 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - محمد سيد محمد سيد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   122388 قيد فى 25-03-2010 برقم ايداع   

2546 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

61 - عبدالرحمن محمود محمد المرصفاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   149134 قيد فى 09-02-2016 برقم 

ايداع   1653 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

62 - عبدالعاطى عبدا عيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   171160 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع   

3646 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

63 - محمد السعيد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم   189015 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   8069 

فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

64 - ابراهيم ناجى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   190073 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع   

10847 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - معرض حسين للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   104598 قيد فى 17-07-2005 برقم ايداع   4216 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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66 - محمود برهام برهام الهوارى تاجر فرد سبق قيده برقم   116073 قيد فى 21-08-2008 برقم ايداع   

6730 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

67 - احمد امين عبدا عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   158331 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع   

9733 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

68 - احمد ايوب بندارى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   168648 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع   

18341 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

69 - احمد ابراهيم احمد عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم   170179 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع   

1458 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

70 - يحيى محمد على محى تاجر فرد سبق قيده برقم   173399 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع   8790 

فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - منير محمد احمد احمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   188444 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع   

6665 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

72 - مدحت على محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   190687 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع   

12292 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

73 - كريمه محمد حسينى صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   199500 قيد فى 31-07-2022 برقم ايداع   

14264 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

74 - عيد رفعت شبانة عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   200890 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع   

18781 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

75 - اسامة محمود عبدالحليم عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   124815 قيد فى 04-11-2010 برقم ايداع   

8583 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

76 - ابراهيم محمد ابراهيم حسينى تاجر فرد سبق قيده برقم   191877 قيد فى 21-09-2021 برقم ايداع   

15078 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - محمد ابراهيم ابراهيم معالى تاجر فرد سبق قيده برقم   125716 قيد فى 27-01-2011 برقم ايداع   

924 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  9,000.000

78 - مكتب رضا فرج زكى داوود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   127679 

قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع   5484 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

79 - محمد يسرى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   135268 قيد فى 18-03-2013 برقم ايداع   2229 فى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - بشير عامر حسن حسين منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   169439 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع   

20122 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

81 - ابانوب كرم قدوس ميصال تاجر فرد سبق قيده برقم   190422 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع   

11637 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   

17728 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  650,000.000

83 - حسن شحاته رمضان شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   200524 قيد فى 12-09-2022 برقم ايداع   

17602 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

84 - جيهان مصطفي السيد احمد ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   201842 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع   

21844 فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

85 - محمد محمد على منصور جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   140273 قيد فى 13-07-2014 برقم ايداع   

5628 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

86 - عبدالحميد عبدالعزيز السيد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   142497 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع   

10568 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

87 - على صالح على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   160619 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع   16081 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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88 - محسن عبدالحميد خليل مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   171289 قيد فى 04-03-2019 برقم ايداع   

3902 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - ناديه محمود السيد عبدون تاجر فرد سبق قيده برقم   172312 قيد فى 10-04-2019 برقم ايداع   6329 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

90 - هانى صبحى ابراهيم امام تاجر فرد سبق قيده برقم   180237 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع   4319 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  110,000.000

91 - فاطمه محمود حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   188354 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع   6446 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

92 - شريهان ابراهيم وحيد محمد محمد بلل تاجر فرد سبق قيده برقم   202808 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع   25110 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

93 - محمود محمود محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   162591 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع   

3343 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,500,000.000

94 - تامر عبدالمعطى مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   125128 قيد فى 13-12-2010 برقم ايداع   

9434 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

95 - عبدالفتاح محمد الباز سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   134511 قيد فى 13-01-2013 برقم ايداع   

274 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - محمد السيد السيد قادوس تاجر فرد سبق قيده برقم   106304 قيد فى 16-02-2006 برقم ايداع   1022 

فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

97 - عبدالسلم محمد درويش مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   122044 قيد فى 28-02-2010 برقم ايداع   

1723 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - حسام الدين احمد الهادى عبدالودود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   122606 قيد فى 15-04-2010 برقم 

ايداع   3079 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

99 - صفاء عبدا طنطاوى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   145791 قيد فى 26-07-2015 برقم ايداع   

7869 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

100 - عاطف السيد عليوه دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم   70467 قيد فى 05-06-1993 برقم ايداع   

2402 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم   119846 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع   

5613 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

102 - مكتب امير جمال سالم علي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   146018 

قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع   8379 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

103 - عمرو سيد عراقى السعيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   153868 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع   

14244 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

104 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع   

17728 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,150,000.000

105 - سامح لطفي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   195575 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   

1711 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

106 - محمد سمير عبدالجواد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   202285 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع   

23288 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

107 - عبدالرحيم محمد لطفى عبدالعزيز سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   202587 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع   24293 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

108 - محمد متولى محمود العيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم   202867 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع   

25304 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

109 - حسام محمود منصور احمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   112827 قيد فى 21-11-2007 برقم 

ايداع   8206 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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110 - عامر ابراهيم احمد مرغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   136538 قيد فى 18-08-2013 برقم ايداع   

6938 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

111 - السيد السيد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   145332 قيد فى 17-06-2015 برقم ايداع   

6910 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

112 - بهاء الدين محمد متولى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   174175 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع   

10869 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

113 - نبيل عبدالعزيز عبدا عامر تاجر فرد سبق قيده برقم   131780 قيد فى 16-05-2012 برقم ايداع   

4527 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,010,000.000

114 - علء متولى مصطفى السيد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   133599 قيد فى 16-10-2012 برقم 

ايداع   8596 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

115 - عليان عبدالمام امبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   143320 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع   

1924 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,001,000.000

116 - علء الدين محمد محمد احمد المولد تاجر فرد سبق قيده برقم   152984 قيد فى 03-10-2016 برقم 

ايداع   11984 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  105,000.000

117 - احمد محمد عبدالعزيز محمد الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   154848 قيد فى 17-01-2017 برقم 

ايداع   704 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - احمد السيد السيد صاحى السواح تاجر فرد سبق قيده برقم    111312 قيد فى 21-06-2007 برقم ايداع    

4409 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي شارع الشعراوي بملك 

مسعد دخيل ا سعيد

2 - احمد عطيه سليمان السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    154945 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    

923 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش / صفوت فهمى - 

بملك حسن ابوبكر فتحى

3 - منال السيد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم    155330 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع    

1889 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش مدرسة القومية ش محمد 

رفعت الزقازيق بملك علي عبدالهادي عطية حماد

4 - هاني محمد صلح احمد محمد صبح تاجر فرد سبق قيده برقم    185842 قيد فى 05-01-2021 برقم 

ايداع    189 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه زكى-بساتين 

السماعيليه -بملك/ يسرى محمد عرابى السيد

5 - محمد محمد زكى مشتهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    115436 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع    

5277 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية النعامنه بملك السيد عبدا علي

6 - هانى لطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    149260 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    2004 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي عزبه حسني الحلميه بملك علء 

احمد محمد

7 - مكتب محمد السيد متولي يوسف عامر لنقل البضائع الداخليه تاجر فرد سبق قيده برقم    166880 قيد فى 

24-09-2018 برقم ايداع    13741 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعدل الي قرمله بملك سومه عبدالوهاب محمد

8 - احمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    190660 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    12218 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش سليمان افندي المتفرع من شش 

الجمهورية المشهور باسم شارع المكتبات بملك السيد احمد علي

9 - سماح علي عبدالنعيم علي تاجر فرد سبق قيده برقم    201155 قيد فى 09-10-2022 برقم ايداع    

19672 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المامون بملك شوقي محمود 

محمد الدسوقي

10 - محمد دياب سليمان غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    124361 قيد فى 20-01-2021 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع الشراف - حسن 

صالح - الزقازيق بملك محمد دياب سليمان

11 - محمد دياب سليمان غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    124361 قيد فى 27-09-2010 برقم ايداع    

7430 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل عنوان الرئيسى الخر 

المودع برقم 1087 فى 2021/1/20 ليصبح شارع الشراف - حسن صالح - الزقازيق بملك محمد دياب سليمان

12 - عوض جمعه عثمان عبدالرحمن رضا تاجر فرد سبق قيده برقم    126983 قيد فى 29-05-2011 برقم 

ايداع    4102 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الستغناء عن الفرع 

المودع برقم 999في 2016/12/5

13 - محمد صابر عبد السميع عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم    128238 قيد فى 31-07-2011 برقم 

ايداع    6781 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ابراهيم العايدى ـ 

بملك صابر عبد السميع عبد النبى

14 - محمود محمد محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    132710 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    

6731 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الرحبه- العدليه-بملك/ امانى 

محمد ابراهيم
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15 - السيد محمد البندارى النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    173668 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    

9598 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كوبري القصبي بملك السيد محمد 

اسماعيل

16 - احمد السيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    181019 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

6421 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بني صريد بملك فوزية اسماعيل 

محمد اسماعيل

17 - عمرو محمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    191928 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

15188 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه الحليطه - شعفوره - 

قصاصين الشرق بملك محمد علي عبدالحميد مصطفي

18 - مصطفى السيد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    195973 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

2785 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش مكتبه الهوانى بملك محمود 

محمد على

19 - جمال الشبراوى حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    199159 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع    

13048 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قصاصين الشرق ملك/محمد 

عوض صديق عوض السقا

20 - مختار عبدالفتاح عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    148382 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع    

13803 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش داير الناحيه بيشه عامر 

بملك سعاد عبدالحليم عبدالهادى

21 - صالح عبدالرحمن على عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    149778 قيد فى 10-03-2016 برقم ايداع    

3229 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي السنيطه بملك انتصار 

محمد محمد احمد

22 - عبدا احمد عزت عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    163620 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع    

5874 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع عسكر بملك احمد فخرى 

السيد

23 - احمد طلعت محمد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم    184784 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع    

14553 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الجيش بملك امنيه عبده 

محمد محمد

24 - نورا عبده سليمان حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم    198140 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

9782 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2  30شارع القوميه 

المساكن التعاونيه بملك عبدالغنى محمد عبدالغنى عبدالسلم

25 - مى محمد عبدالسلم عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم    199353 قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    

13712 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل الفرع المودع برقم 

17199 ليصبح ش البحر بملك السعيد فهمي عطية

26 - مى محمد عبدالسلم عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم    199353 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

17199 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح شارع البحر بملك 

السعيد فهمي عطية

27 - محمد عبدا عبدالسلم هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    199563 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

14476 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العارين عزبه راشد بملك عبدا 

عبدالسلم هاشم

28 - هايدى ايمن احمد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    200640 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع    

17927 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح محل رقم 83 

عماره19 مساكن بنك السكان و التعمير بملك الهام دسوقي عبدا ابراهيم

29 - محمد جمعه احمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    202307 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع    

23324 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه اليمان سهل الحسينيه 

بملك عبدالناصر علي عبدالغني
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30 - محمود عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    93003 قيد فى 20-06-2001 برقم ايداع    

3907 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش عطيه عبدالسلم حي المغازى 

ـ ملك/ نورالدين حسن على قطب

31 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الدكتور محمد عبدالمحسن-

بملك/ جمال فوزى راغب محمد العكل

32 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع للستغناء عنه

33 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع للستغناء عنه

34 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم    102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الدكتور محمد عبدالمحسن-

بملك/ جمال فوزى راغب محمد العكل

35 - تعدل الى / مكتب اسامه سمير عيسى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

133643 قيد فى 21-10-2012 برقم ايداع    8706 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية محل رقم 404 مول المركز العالمى قطعه mc3 -32 الردنيه بملك ايمن محمد سعيد

36 - عادل عبدالحافظ احمد عطال تاجر فرد سبق قيده برقم    137511 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    

9145 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المركز بملك عماد محمد 

محمد السيد

37 - السيد ابو بكر السيد العباسى تاجر فرد سبق قيده برقم    144462 قيد فى 30-04-2015 برقم ايداع    

4872 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ناحية خارج زمام بني سلمه قبلي 

الطريق القليمي و شرق الطريق الصحراوي الكيلو 71 مدق  فرح

38 - السيد على محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    163681 قيد فى 17-04-2018 برقم ايداع    6043 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي عزبه التوايهه بملك علي السيد 

تايه محمد

39 - سمر عطيه حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    177886 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    

19945 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الطويله بملك عزيزه محمد 

بيومى

40 - السيد حسن السيد محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم    194819 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

21513 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الزهراء بملك ممدوح محمد 

على ابراهيم

41 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    79046 قيد فى 15-12-1997 برقم ايداع    

7331 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم  4 بالدور العاشر 

بالعقار رقم 7 ابراج نقابه المهندسين كورنيش النيل

42 - حازم نبيل محمد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم    102937 قيد فى 18-12-2004 برقم ايداع    7229 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع للستغناء عنه

43 - عبدالهادى السيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    139718 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع    

4162 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مفارق ابو كراسيع قصاصين 

الشرق بملك احمد السيد محمد حسين

44 - وائل عبدالرحمن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    178541 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    

460 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية البيروم بملك حنان يوسف علي 

غريب

45 - السيد احمد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    182306 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    9214 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الخليله بملك وائل حسن احمد احمد
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46 - مبروك مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    187170 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    

3521 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ابو عريضه بملك ايمان محمد 

محمد احمد علي مرزوق

47 - السيد عبده احمد محمد مقبل تاجر فرد سبق قيده برقم    188196 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

6072 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شعفوره قصاصين الشرق بملك 

رياض عبده احمد محمد مقبل

48 - كمال عبدالمنعم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    199400 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

13874 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شوبك بسطه بملك سماح سعيد 

عبدالمنعم فرج

49 - احمد رمضان عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    202543 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

24106 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع عمر بن الخطاب 

شلشلمون بملك رمضان عبدا عطيه علي حموده

50 - عبدالملك محمد السيد مناصير تاجر فرد سبق قيده برقم    202753 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع    

24912 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر سلمه بشارة بملك رابحه 

محمد جوده عبدالنبي

51 - محمد السيد محمد الشغنوبي تاجر فرد سبق قيده برقم    198389 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

10546 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجعفريه بملك يسري محمد 

حواس صقر

52 - على السيد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    200677 قيد فى 18-09-2022 برقم ايداع    

18057 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه المناجاه الكبري بملك 

محمد محمد احمد ابراهيم

53 - احمد رمضان عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    202543 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

24106 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 شارع عمربن 

الخطاب - شلشلمون بملك رمضان عبدا  عطيه حموده

54 - عربى جلل عبد الستار تاجر فرد سبق قيده برقم    67008 قيد فى 20-04-1991 برقم ايداع    1628 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شلشلمون ملك جلل عبد الستار سيد احمد

55 - احمد بغدادى هجرس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    96040 قيد فى 15-05-2002 برقم ايداع    

2971 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي طريق القرين العزازي 

بجوار كبري المصانع القرين بملك وفاء فتحي حافظ حسين

56 - هشام محمود محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    123186 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع    

4401 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 12ش الحرية النحال بملك اماني 

وحيد اسماعيل سليمان

57 - مؤسسة ايهاب السيد لستيراد السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    128203 قيد فى 28-07-2011 برقم 

ايداع    6713 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل نشاط الرئيسى 

الخر المودع برقم 1148 فى 2016/1/28  ليصبح اكسسوار محمول

58 - محمد سميح محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    143677 قيد فى 16-03-2015 برقم ايداع    

2843 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 313 

لستغناء عنه

59 - محمود عبدالرحمن السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    149607 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع    

2772 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي شارع مصر بجوار فيل 

دياب كفر محمد حسين  بملك يوسف عبدالفتاح محمود

60 - احمد رشاد يوسف سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    163286 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    

4997 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ابو شلبى - فاقوس - 

بملك رشاد يوسف سيد احمد
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61 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

8489 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سلمنت بملك رضا محمود 

اسماعيل

62 - رضا حجازى عبدالحميد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    175977 قيد فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    15128 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش السيد العدلي 

النخاس بملك حسن حامد حسن احمد

63 - جمال الشيخ للتوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم    176331 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    

8983 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي تقسيم المعلمين برج 

الموازين بملك محمد خيري السيد

64 - جمال الشيخ لتجارة وتوزيع المنظفات الصناعيه تاجر فرد سبق قيده برقم    176331 قيد فى 

14-10-2019 برقم ايداع    15955 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

23 ش ابراهيم عيد حي الزهور بملك محمد نبيل انور احمد بكير

65 - جمال الشيخ لتجارة وتوزيع المنظفات الصناعيه تاجر فرد سبق قيده برقم    176331 قيد فى 

14-10-2019 برقم ايداع    15955 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعدل الي تقسيم المعلمين برج الموازين بملك محمد خيري السيد بنشاط توكيلت تجارية

66 - عبده يحيى محمد عشماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    191652 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

14552 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تل مفتاح - مركز ابو حماد - 

طريق البحر بملك زينب ابراهيم رفاعي

67 - اسلم ياسر توفيق احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    199125 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع    

12967 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الوحده المحليه انشاص 

الرمل بملك احمد شعبان محمد فلوجي

68 - بشيرعبدالعال محمدالعقباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    200079 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع    

16136 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة  4 ضمن مسلسل 1 

منطقة12 المنطقة الصناعية بساتين  السماعيلية

69 - معتصم محمود محمد محمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    81514 قيد فى 27-09-1998 برقم ايداع    

5829 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ميت ربيعه بملك معتصم محمود 

محمد محمد جاد

70 - محمد السيد ابو سريع نور على تاجر فرد سبق قيده برقم    112956 قيد فى 02-12-2007 برقم ايداع    

8522 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بردين بملك احمد محمود محمد

71 - احمد ابراهيم عبدالقادر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    141385 قيد فى 16-10-2014 برقم ايداع    

8425 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل عنوان الرئيسي الخر 

المودع برقم 12923 الي ميدان الطياره بجوار الباب الخلفي للكليه الجويه بملك نهله احمد امين

72 - احمد ابراهيم عبدالقادر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    141385 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

12923 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي ميدان الطياره بجوار 

الباب الخلفي للكليه الجويه بملك نهله احمد امين

73 - حارس قطب عبدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    169648 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدوحه سواده طريق الصالحيه 

الجديده بملك محمد قطب عبدا حسين

74 - اسامه جميل سعيد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم    172169 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    5994 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش رشيد بملك زينب رضا سليم محمد 

الحسيني

75 - منى عاطف عبدالعزيز محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    186177 قيد فى 19-01-2021 برقم 

ايداع    988 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش مساكن الجوت ملك/

امنه احمد شلقامى حماد
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76 - محمود محمد السيد البدوى محمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    201034 قيد فى 02-10-2022 برقم 

ايداع    19274 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المناصافور بملك 

فاطمه محمد عبدا

77 - السيد عبد العزيز السيد عافيه تاجر فرد سبق قيده برقم    77675 قيد فى 02-07-1997 برقم ايداع    

3642 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل الفرع المودع 

برقم3163 ليصبح 9ش السيوطي الحناوي النحال بملك مدحت فتحي محمد عوض

78 - السيد عبدالعزيز السيد عافية تاجر فرد سبق قيده برقم    77675 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع    

3163 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح 9  ش السيوطي 

الحناوي النحال بملك مدحت فتحي محمد عوض

79 - السيد عبدالمعطى محمد مهيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    131304 قيد فى 08-04-2012 برقم ايداع    

3410 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه 10صنعاء بملك 

عبدالمعطي محمد مهيري

80 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    134500 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي العقار رقم 30 مساكن 

التجنيد النحال بملك صبحية صلح عبدالسلم

81 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم    134500 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع    

257 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 1ش 15 حي الظهور بملك هناء 

عبد الحميد محمد

82 - مطيع فوزى محمد احمد عرنس تاجر فرد سبق قيده برقم    160645 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    

16160 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي كفر محمود جاويش 

بملك منار السيد محمد السيد

83 - امال الشافعى احمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    162719 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

3664 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 1458 

وذلك للستغناء عنه

84 - امال الشافعى احمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    162719 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

3664 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى طحلة بردين ملك/احمد 

احمد حفنى

85 - محمد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    167823 قيد فى 01-11-2018 برقم 

ايداع    16095 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية برج الجوهرة مول - 

الدور الثاني - الصالحية القديمه بملك هدي حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

86 - رشا سعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    174584 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع    

11843 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الملكيين البحريه-بملك/ حسام 

الحسينى محمد محمد حسن شعلن .

87 - احمد محمد محمود عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    175706 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    

14527 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاؤة للستغناء عنه محل 

رقم 23 قطعه رقم 24 المصرية سنتر 3 اول العاشر من رمضان ملك السيد محمد حسن السيد ندا واسلم حافظ 

حسن

88 - مؤسسه راتب للدوات الكهربائيه والمنزليه تاجر فرد سبق قيده برقم    191525 قيد فى 2021-09-08 

برقم ايداع    14230 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بجوار مسجد 

الرحمن كفر عتيق نشوة بملك زينب راتب محمد عبدالمحسن

89 - سعيد محمد السيد احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    199601 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

14619 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 سراج الدين بملك 

انور محمد السيد محمد
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90 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    201889 قيد فى 06-11-2022 برقم 

ايداع    21949 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الصاغه بملك محمد 

ابراهيم مكاوي

91 - نبيلة عبد الخالق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    113764 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع    

1261 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي 2 بجوار مسجد 

الرفاعي - انشاص الرمل بملك محمد ابراهيم السيد محمد

92 - محمد السيد عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    123165 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع    

4363 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش البايض سعدون بملك عطيات 

عامر هنداوي

93 - محمد السعيد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم    189015 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    

8069 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 2 شارع احمد اسماعيل بملك 

مسعد ابراهيم محمد

94 - محمود جمال عزب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    195549 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

1656 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 11281 للستغناء عنه

95 - رشا نفادى حماد مصبح تاجر فرد سبق قيده برقم    198622 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

11295 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطاوية بملك صلح ابراهيم 

حسن ابراهيم جمعه

96 - رشا نفادى حماد مصبح تاجر فرد سبق قيده برقم    198622 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    

11295 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحلمية بملك صلح ابراهيم 

حسن ابراهيم جمعه

97 - مكتب عاطف جوده احمد اسماعيل للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

75133 قيد فى 23-06-1996 برقم ايداع    2765 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة دمياط تم الغاء الفرع بدمياط المميز  المقيد برقم 63895 بايداع 3753 بتاريخ 10- 7 -2008 للستغناء 

عنه

98 - امير رمضان عبدالصادق تاجر فرد سبق قيده برقم    137548 قيد فى 14-11-2013 برقم ايداع    

9223 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية حى ثانى حى السلم شارع 

المخبز اللى بملك كمال حسن صالح

99 - مصطفى محمود عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    166134 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

11978 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي المنطقه الثامنه قطعه 

رقم 1 ضمن 71 المنطقه الصناعيه بساتين السماعيليه

100 - صلح على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    196060 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

3007 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية برج الزراعيين ش النتاج بملك 

محمد على محمد على

101 - شيماء علء الدين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    132691 قيد فى 13-08-2012 برقم ايداع    

6689 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الستغناء عنه

102 - هاجر كامل عبدالحميد صوان تاجر فرد سبق قيده برقم    134062 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع    

1279 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي القطعة166 حوض 

الجبل المستجد11 طريق بلبيس العاشر من رمضان بملك سلوي عطية محمد

103 - هاجر كامل عبدالحميد صوان تاجر فرد سبق قيده برقم    134062 قيد فى 29-11-2012 برقم ايداع    

9742 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي القطعة166 حوض 

الجبل المستجد11 طريق بلبيس العاشر من رمضان بملك سلوي عطية محمد

104 - كريم احمد ابراهيم احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    146144 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

8654 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح 2ش سعيد عبدالجليل 

من ش طلبة عويضة بملك وائل احمد ابراهيم احمد
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105 - على محمد رزق عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    177923 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    

20047 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مفارق سعود القبليه بملك 

عبدالعظيم منصور محمد

106 - اشرف عبدا ابراهيم العروسى تاجر فرد سبق قيده برقم    185727 قيد فى 30-11-2020 برقم ايداع    

17746 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العزيزيه بملك ابراهيم طه محمد

107 - رضا فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    200096 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

16207 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طيبة بملك الشحات  سعيد  

محمدي عبد الغني

108 - محمد سعيد عطا سليمان رحمه تاجر فرد سبق قيده برقم    201855 قيد فى 03-11-2022 برقم ايداع    

21864 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح ش المطار بلبيس 

بملك محمد سعيد عطا سليمان

109 - آيات سيد احمد محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    108779 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع    

7347 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي اسفلت طريق بحر 

بهنباي ش الزهور بنايوس بملك السيد سعيد عبدالعزيز نبوي

110 - مكتب محمد سمير على حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

138421 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل الى بير عمارة ملك/جمال سمير على حسين

111 - بشير عامر حسن حسين منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    169439 قيد فى 27-12-2018 برقم 

ايداع    20122 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الروضه بملك بشير 

عامر حسن حسين منصور

112 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

17728 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش 6 اكتوبر منشيه السادات 

بملك عبدالمنعم احمد كامل

113 - كمال محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    87534 قيد فى 03-04-2000 برقم ايداع    2180 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع داير الناحية جلفينا 3 مركز بلبيس 

بملك محمد كمال محمد حسن علي

114 - حسن احمد حسن احمد ابو شادى تاجر فرد سبق قيده برقم    97686 قيد فى 11-12-2002 برقم ايداع    

6976 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش ترعه سراج امام 

بنك مصر الحسينية - الشرقية - بملك عبدالرحيم الصادق ابراهيم

115 - ايهاب الفى رشدى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    125175 قيد فى 16-12-2010 برقم ايداع    

9534 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاؤة للستغناء عنه

116 - مصطفى ابراهيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    140556 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

6433 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية دوامه- بملك/ محمود ابراهيم 

محمد محارب.

117 - على صالح على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    160619 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    

16081 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الجلء المحطه بملك وائل 

كرم ا شند

118 - الفريده فودز تاجر فرد سبق قيده برقم    178189 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    20659 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الست عيون بملك احمد محمد محمد غريب

119 - هانى صبحى ابراهيم امام تاجر فرد سبق قيده برقم    180237 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    

4319 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه السداوى بملك صلح 

صبحى ابراهيم امام

120 - على محمد على احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    183525 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

11870 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى قصاصين الشرق - 

بملك اسلم عبدالرحمن محمد
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121 - فاطمه محمود حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    188354 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

6446 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سندنهور ملك/سعيد الحسينى بدر

122 - ام هاشم حمزه سليم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    175409 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

13830 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الشارع الكبير عزبه 10 صنعاء 

بملك احمد فهمي محمد الخضري

123 - صلح محمد محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    178758 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع    

927 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي كفر العزازي بملك سليم 

عبده سليم محمد

124 - عبدالهادى محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    126729 قيد فى 12-05-2011 برقم ايداع    

3563 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية داير الناحيه الجديده ملك غنيمى 

عبدالحميد غنيمى محمد

125 - احمد محمد عبدالرحمن السيد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    170169 قيد فى 23-01-2019 برقم 

ايداع    1427 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى - شارع 

الدروس - امام العدادية بنات - ملك الشبراوى محمد عبدا على العشرى

126 - محمد الحسينى محمد عسوى تاجر فرد سبق قيده برقم    200401 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

17203 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية نبتيت م مشتول السوق بملك 

السيد على عليوه محمد

127 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    201889 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع    25338 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحبش بملك 

محمود محمد عبدالرحمن

128 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    201889 قيد فى 2022-11-06 

برقم ايداع    21949 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع 

المودع برقم 25338 للستغناء عنه

129 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    201889 قيد فى 2022-11-06 

برقم ايداع    21949 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الصاغه بملك 

محمد ابراهيم مكاوي

130 - محمد عبدا حافظ سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    202791 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

25051 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينه نصر 4 شارع ابراهيم 

نوار

131 - كمال شعيب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    142556 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع    

11520 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع للستغناء عنه

132 - كمال شعيب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    142556 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع    

11520 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع للستغناء عنه

133 - غاده احمد حمدى مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    165710 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    

11016 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الوحده رقم 11 بالمنطقة 

الصناعية بمجمع غرب جرجا سوهاج بجرجا ببندر جرجا بملك/الهيئة العامه للتنميه الصناعية

134 - محمود محمد صالح ابو هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    185580 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

17359 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح شارع المشروع 

بملك حسن سعيد حسن

135 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

17728 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بجوار مستشفى العاصمه ملك/

هناء محمد جمال السيد

136 - سامح لطفي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    195575 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

1711 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 55 بساتين السماعليه 

/ المنطقه الصناعيه بملك جمال محمد محمد
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137 - عبدالرحيم محمد لطفى عبدالعزيز سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    202587 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع    24293 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سعدون المستشار 

ش الزهراء بملك معاذ عبدالرحيم محمد لطفي

138 - محمد متولى محمود العيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم    202867 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

25304 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 2 عزبه المقروطه النخاس 

ملك/وائل السيد حلبى

139 - احمد السيد كامل السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    135172 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    

1987 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 9 ش حسين الضوي حسن صالح 

بملك دينا محمد كمال عبدا

140 - امجد حماد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    162568 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

3280 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 11 شارع الرويني من شارع 

بورسعيد بملك جمال امين بدار بدور

141 - محمود عادل ابراهيم حسانين الكتع تاجر فرد سبق قيده برقم    165225 قيد فى 10-07-2018 برقم 

ايداع    9888 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العدليه بملك اسماعيل 

رزق عبدالعزيز

142 - احمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196237 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

3579 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية العقار رقم الكرنك - شارع احمد 

ماهر - قسم اول المنصورة بملك هاله برهام العدروسى

143 - اسلم محمود ابراهيم محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    103900 قيد فى 23-04-2005 برقم 

ايداع    2372 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بهجات بملك محمود 

ابراهيم محمد حسين

144 - ابراهيم الشبراوى مرسى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    130308 قيد فى 24-01-2012 برقم 

ايداع    873 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح شارع الشونه 

القديمه بملك اماظ حسين السيد السويركي

145 - نبيل عبدالعزيز عبدا عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    131780 قيد فى 16-05-2012 برقم ايداع    

4527 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طرق المطار الحجاجيه المستجده 

بملك السيد عبدالعال احمد عبدالرحمن

146 - عليان عبدالمام امبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    143320 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    

1924 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كوبرى المطار الروضه بملك 

السيد عبدالعال احمد عبدالرحمن

147 - علء الدين محمد محمد احمد المولد تاجر فرد سبق قيده برقم    152984 قيد فى 03-10-2016 برقم 

ايداع    11984 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المحطه - 

انشاص الرمل بملك احمد منصور على

148 - امال الشافعى احمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    162719 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

3664 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ميت ابو علي بملك احمد احمد 

حفني الجبري

149 - عبدالرحمن حمدى محمد محفوظ تاجر فرد سبق قيده برقم    169310 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

19856 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح ش ميامي بملك 

هدي محمد علي عراقي

150 - محمد رفعت احمد احمد الحمدى تاجر فرد سبق قيده برقم    186445 قيد فى 31-01-2021 برقم 

ايداع    1548 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع القاضي متفرع من 

ش الجلء بملك عبير صفوت حفني

151 - وليد حماده شعبان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    191807 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

14919 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المنشيه الجديده الطحاويه 

بملك حماده شعبان السيد
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النشاط

1 - مكتب ماجده سعد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  81419 قيد 

فى 17-09-1998 برقم ايداع    5602وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى 

والداخلى.

2 - مكتب وليد هاشم فتحى هاشم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  139467 قيد 

فى 05-05-2014 برقم ايداع    3379وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى

3 - مكتب احمد عبدالقادر عبدالجليل عمر للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141780 قيد فى 11-11-2014 برقم ايداع    9473وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري  

الداخلي و الدولي

4 - مكتب سعيد رشدى ابراهيم سالم حلوة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160788 قيد فى 10-12-2017 برقم ايداع    16531وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و  

الدولي

5 - احمد اشرف حامد الضبر تاجر فرد سبق قيده برقم  165054 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع    9513

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وانتاج بذور ومبيدات واسمده وتوكيلت 

تجاريه

6 - هاني محمد صلح احمد محمد صبح تاجر فرد سبق قيده برقم  185842 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    

189وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ غزل ونسيج

7 - مؤمن زكريا محمد سليمان الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم  190638 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    

12179وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه

8 - احمد خالد موسى محمد الشجاعى تاجر فرد سبق قيده برقم  200126 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع    

16315وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي محل بيع موبايلت واكسسوارات 

المحمول

9 - اسلم محمد محمد محمد الشغنوبي تاجر فرد سبق قيده برقم  201305 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع    

20115وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى.

10 - محمد محمد زكى مشتهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  115436 قيد فى 02-07-2008 برقم ايداع    

5277وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه بيع ماكينات اعلف

11 - منصور عبدالعال عبدالحق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  138800 قيد فى 11-03-2014 برقم ايداع    

1920وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  فرز واعداد غربله وتقشير الفول السودانى

12 - مكتب اسامه محمد حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  141704 

قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    9255وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

13 - مكتب عاطف علي محمد علي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  147953 

قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع    12785وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

14 - هانى لطفى السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  149260 قيد فى 16-02-2016 برقم ايداع    2004

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مدشه حبوب وتصنيع اعلف

15 - محمود احمد محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  158652 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع    

10657وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب داخلية ونقل عمال الشركات عدا 

الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى
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16 - مكتب سمير موسي معوض عبدالملك للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162845 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    3964وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

17 - محمد عبدالرحمن ناصر سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  171985 قيد فى 27-03-2019 برقم ايداع    

5544وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح تعبئة وتغليف مواد غذائية

18 - مكتب جمعه السيد علي اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

173466 قيد فى 12-06-2019 برقم ايداع    9004وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

19 - مكتب محمود عوض ا السيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178334 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    21032وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

20 - مكتب احمد جبرائيل سلمه احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

186463 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    1567وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

21 - عبدالحق ابراهيم عبدالحق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  187935 قيد فى 09-01-1984 برقم ايداع    

124وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب توريدات زراعيه عدا توريد العماله 

والحاسب اللي وعدا توريدات الدويه

22 - احمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  190660 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع    12218

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي خدمات محمول

23 - اسماء حمدان حلمى عجلن تاجر فرد سبق قيده برقم  193828 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19254وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مقاولت عامه

24 - مكتب ابراهيم عطيه محمد الشناوى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

103134 قيد فى 15-01-2005 برقم ايداع    274وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الدولى والداخلى

25 - مكتب منال ابو الفتوح احمد احمد سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

116440 قيد فى 25-09-2008 برقم ايداع    7510وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

26 - محمود محمد محمود سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  132710 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    6731

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ تجارة مواد غذائيه

27 - ماهر السيد على مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  147453 قيد فى 04-11-2015 برقم ايداع    11711

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقاله وتموين

28 - مكتب صالح طلعت قطب محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160651 قيد فى 03-12-2017 برقم ايداع    16181وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

29 - مكتب محمد عبدا السيد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

168266 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    17282وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم 

النقل البرى والداخلى والدولى

30 - مكتب حميدة محمد عبدالهادى كيلنى للرحلت الدخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

169758 قيد فى 10-01-2019 برقم ايداع    510وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و 

الداخلي و الدولي
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31 - مكتب احسنهم عبدالمنعم محمد محمد الباريقى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  177228 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع    18216وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم 

النقل البري و الداخلي و الدولي

32 - مكتب عبدالله خليل عبده خليل للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177936 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع    20084وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و  بعد موافقه جهلز تنظيم النقل 

البري و الداخلي و الدولي

33 - مكتب عبدالغني محمد ابراهيم محمد مطر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180875 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    6175وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

34 - مكتب تهامى للنظافة تاجر فرد سبق قيده برقم  186933 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    2888وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التوريدات العامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدوية

35 - عمرو محمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  191928 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

15188وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع مواسير بلستيك و لوازمها

36 - مصطفى السيد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  195973 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    

2785وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تدوير مخلفات ونقل واعدام مخلفات صلبه 

وتوريد مخلفات ار   دى اف   اس   ار )s r f d r( بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى وعدا 

توريد العمال ومجالت الحاسب اللى وبعد الحصول على التراخيص اللزم لذلك

37 - عبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  200919 قيد فى 27-09-2022 برقم ايداع    

18919وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجارة و توزيع المخللت

38 - مكتب عبدالقادر محمد عبدالقادر داوود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

127018 قيد فى 30-05-2011 برقم ايداع    4162وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

39 - صلح ابوزيد محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  148214 قيد فى 17-12-2015 برقم ايداع    

13366وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب توريدات عامه عدا توريد 

العماله والحاسب اللي وتوريدات الدويه

40 - مختار عبدالفتاح عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  148382 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع    

13803وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عامه

41 - رائد سليم فتحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170715 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    2700وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية

42 - مكتب صبحي صديق ابراهيم علي عيسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170912 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع    3115وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

43 - مكتب مرفت حامد علي محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174653 

قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    11993وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

44 - مكتب حماده احمد السيد جاد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  176346 قيد 

فى 14-10-2019 برقم ايداع    15988وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
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45 - مكتب السيد عبدالعزيز غنيم محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178111 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع    20508وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

46 - نورا عبده سليمان حبشى تاجر فرد سبق قيده برقم  198140 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    9782

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه ورشه للمنسوجات والمفارش المنزليه

47 - مى محمد عبدالسلم عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  199353 قيد فى 07-09-2022 برقم ايداع    

17199وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محل بيع حلوي

48 - محمد عبدا عبدالسلم هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  199563 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع    

14476وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي زيوت وشحومات

49 - محمود عمرو طه محمد عطية حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  201059 قيد فى 03-10-2022 برقم 

ايداع    19360وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /توزيع بويات.

50 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم  102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة وتصنيع مستحضرات تجميل 

محليه تصنيع محلى لدى الغير.

51 - محمد فوزى راغب محمد العكل تاجر فرد سبق قيده برقم  102918 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

7185وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تجارة وتصنيع مستحضرات تجميل 

محليه تصنيع محلى لدى الغير.

52 - مكتب رضا جوده السيد عويضه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

116343 قيد فى 16-09-2008 برقم ايداع    7342وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

53 - اسماعيل محمد محمود عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  139615 قيد فى 15-05-2014 برقم ايداع    

3847وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه اخشاب ميكانيكيه

54 - مكتب عبدالحميد ابراهيم رجب الصعيدي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141928 قيد فى 19-11-2014 برقم ايداع    9837وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

55 - مكتب مجدي فتحي السيد مراد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  142103 

قيد فى 02-12-2014 برقم ايداع    10267وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل االبري الداخلي 

والدولي

56 - مكتب محمد نظمي عبداللطيف السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

171010 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع    3309وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

57 - مكتب الفت حماد سعيد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  175548 قيد 

فى 15-09-2019 برقم ايداع    14173وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

58 - سمر عطيه حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  177886 قيد فى 16-12-2019 برقم ايداع    19945

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه ورشه نجاره

59 - مكتب ماجده كمال الدين محمد سلمه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182967 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    10693وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي
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60 - مكتب رامي حسن ابو خزيم حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

183124 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    10981وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

61 - الحاوى لجهزة التكييف والفلتر تاجر فرد سبق قيده برقم  183877 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    

12606وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح بيع اجهزه تكييف وفلتر و اجهزة 

كهربائية ومنزلية و قطع غيارهم وتوريدات عموميةعدا توريد العماله واجهزه الحاسب اللي والدويه

62 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  79046 قيد فى 15-12-1997 برقم ايداع    

7331وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه

63 - حسام على السيد عبد النبى تاجر فرد سبق قيده برقم  119769 قيد فى 14-07-2009 برقم ايداع    

5442وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه خراطه وتوريدات عموميه

64 - مصطفى احمد مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  145505 قيد فى 28-06-2015 برقم ايداع    

7252وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تدوير المخلفات الزراعية و التوريدات 

العامه

65 - محمد مصطفى عبدالحق عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  163837 قيد فى 22-04-2018 برقم ايداع    

6413وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بقاله

66 - تعدل الى مكتب سعاد احمد محمد محمد محمد الجندى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق 

قيده برقم  171731 قيد فى 19-03-2019 برقم ايداع    4985وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدى النشاط الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

67 - مكتب محمد صابر محمد عبدالمقصود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

173198 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع    8306وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

68 - وائل عبدالرحمن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  178541 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع    460

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا 

الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

69 - محمد على حسن على حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  185071 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع    

16174وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تصنيع وبيع حلويات

70 - مبروك مصطفى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187170 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    

3521وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مدشه حبوب واعلف

71 - السيد عبده احمد محمد مقبل تاجر فرد سبق قيده برقم  188196 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

6072وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال عدا 

الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

72 - محمود السيد محمد بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم  191289 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

13705وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب لتوريد العشاب والملبس والتصدير 

وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه وعدا الملبس العسكريه وعدا العشاب 

الطبيه وعدا تصدير المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه

73 - مكتب تامر عبدالحليم عبدالدايم محمد للرحلت الساحية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

194980 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    199وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

74 - كمال عبدالمنعم احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  199400 قيد فى 25-07-2022 برقم ايداع    

13874وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه نجاره
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75 - مكتب عبدالمنعم عبدالفتاح احمد عطا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

143094 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع    1341وفى تاريخ  10-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

76 - عبلة احمد احمد ابراهيم الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  126520 قيد فى 21-04-2011 برقم ايداع    

3005وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجارة الحبوب و البقول و تجارة محاصيل 

زراعيه و التقاوي بالتجزئه و تجارة و انتاج و غربله التقاوي لدي الغير و المحاصيل الزراعيه و الحبوب بالتجزئه

77 - مكاوى كمال مكاوى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  154849 قيد فى 17-01-2017 برقم ايداع    

710وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تعبئه خامات مستحضرات التجميل 

وتعبئه الزيوت الطبيعيه في عبوات مغلقه محليه عدا الطباعه

78 - كرم محمد رضا عبدالحميد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  170612 قيد فى 10-02-2019 برقم ايداع    

2427وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب جمع منزلي للقمامه

79 - مكتب اسماء عبدالواحد جوده محمود للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176731 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع    16907وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

و الداخلي و الدولي

80 - مكتب رضا عبدالعطي عبدا السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177207 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    18158وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

81 - مكتب احمد سمير محمود ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177769 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    19671وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

82 - محمد السيد محمد الشغنوبي تاجر فرد سبق قيده برقم  198389 قيد فى 02-06-2022 برقم ايداع    

10546وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه الوميتال

83 - ايمن صابر محمود صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  202355 قيد فى 23-11-2022 برقم ايداع    

23494وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه دهانات ونجاره وتنجيد

84 - احمد رمضان عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  202543 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

24106وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع و جرش مواد العلف و العطاره عدا 

العشاب الطبيه

85 - احمد رمضان عبدا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  202543 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع    

24939وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع و جرش مواد العلف و العطاره عدا 

العشاب الطبيه

86 - مكتب محمد حمدى حسن حسن رضوان للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

116321 قيد فى 15-09-2008 برقم ايداع    7291وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

و الداخلي و الدولي

87 - هشام محمود محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  123186 قيد فى 02-06-2010 برقم ايداع    4401

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بقالة  ومدفوعات الكترونية

88 - ايهاب السيد محمد عبدالحميد محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  128203 قيد فى 28-01-2016 برقم 

ايداع    1148وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي اكسسوار محمول

89 - هشام محمد عصام العوضى محمد الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  135365 قيد فى 25-03-2013 برقم 

ايداع    2556وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مقاولت عموميه واداره مطاعم 

وكافيهات
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90 - مكتب نجوى محمد احمد بيومى الشامى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

138233 قيد فى 20-01-2014 برقم ايداع    291وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

91 - منصور محمد منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144431 قيد فى 29-04-2015 برقم ايداع    

4787وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره ادوات السباكه والعزل

92 - مكتب السيد عبدالمقصود زغلول عبدالمقصود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  160936 قيد فى 14-12-2017 برقم ايداع    16921وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عد الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي

93 - مكتب محمد محمد محمد خليل صقر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162454 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع    3017وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

94 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

8489وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مقاولت عموميه

95 - حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174292 قيد فى 

02-12-2020 برقم ايداع    14895وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

96 - حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174292 قيد فى 

21-07-2019 برقم ايداع    11147وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

97 - رضا حجازى عبدالحميد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  175977 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع    

15128وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي معمل لتصنيع الزيتون والمخللت

98 - جمال الشيخ للتوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم  176331 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع    

8983وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي توكيلت تجارية

99 - مكتب محمد شعبان محمد علي الحليفي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177269 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع    18320وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

100 - تعدل الي مكتب عبير رمضان محمد عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  178611 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    605وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي 

و الدولي

101 - حسام احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  190119 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

10958وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط خدمات بيئيه في اعمال النظافه عدا 

توريد العماله وتدوير المخلفات المتمثله في تكسير البلستيك ومتعهد استئجار اراضي من الدوله بغرض اعاده 

تاجيرها للغير بنظام سوق اليوم الواحد

102 - سمير محمد سعيد محمد عفيفي الكيلني تاجر فرد سبق قيده برقم  201976 قيد فى 08-11-2022 برقم 

ايداع    22236وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح مكتب وكيلت تجارية 

واستيراد

103 - صفاء حسن محمد عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  140158 قيد فى 30-06-2014 برقم ايداع    

5320وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط دفع الكتروني
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104 - علء محمد عبدربه عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم  167940 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

16353وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تدوير مخلفات هالك المصانع الغذائيه 

والخبوزات وتحويلها الي اعلف غير تقليديه

105 - مكتب مبارك عبده حسن موسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

169223 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    19641وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

106 - اسامه جميل سعيد جوده تاجر فرد سبق قيده برقم  172169 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    5994

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العماله والحاسب 

اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

107 - مكتب محمد صبحي مرسي علي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

175892 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع    14934وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

108 - منى عاطف عبدالعزيز محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  186177 قيد فى 19-01-2021 برقم 

ايداع    988وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب توريدات عدا توريد 

العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه

109 - مكتب ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل الشيلوى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق 

قيده برقم  186637 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    1991وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم 

النقل البري و الداخلي و الدولي

110 - احمد عبدالعزيز احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187472 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    

4242وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال 

الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و الداخلي و الدولي

111 - عبير زهير السيد احمد السيد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  196938 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

5838وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تشكيل معادن وصناعات هندسيه

112 - مكتب عبد ا احمد عبد الحميد حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

113269 قيد فى 06-01-2008 برقم ايداع    136وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و 

الداخلي و الدولي

113 - مكتب سعيد ماهر سعيد عبد الحميد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

117416 قيد فى 23-12-2008 برقم ايداع    9822وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

114 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  134500 قيد فى 10-01-2013 برقم ايداع    257

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب اعمال النقل الداخلي واعمال نظافة و التوريدات

115 - سعيد ابراهيم فرج بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  134500 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع    

6437وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب اعمال النقل الداخلي واعمال نظافة و 

التوريدات

116 - مكتب امال محمد ابراهيم علي علن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141501 قيد فى 22-10-2014 برقم ايداع    8632وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي
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117 - تعدل الي مكتب هدي مرجان عبدالمنعم مرجان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  154223 قيد فى 08-12-2016 برقم ايداع    15229وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي

118 - مكتب عبدالعزيز سليم عبدالعزيز غنيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160456 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع    15638وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

119 - محمد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  167823 قيد فى 01-11-2018 برقم 

ايداع    16095وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه ادوات منزليه و مفروشات

120 - مكتب مؤمن محمد عبدالرحمن احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182013 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع    8606وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

121 - كمال الدين عاطف محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  184030 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع    

12949وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب اعمال محاجر وليجوز 

ممارسه النشاط البعد الحصول علي موافقه الشركه المصريه للتعدين واداره استغلل الملحات

122 - مكتب هبه السيد عزت محمد سعد الدين للرحلت الداهلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

184262 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    13433وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية  ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي 

و الدولي

123 - مكتب صلح متولي حسين اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

189220 قيد فى 06-06-2021 برقم ايداع    8589وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

124 - سعيد محمد السيد احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  199601 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع    

14619وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مزرعه لتربيه الدواجن و تسمين الدواجن

125 - شروق احمد ابراهيم السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  202787 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع    

25043وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريد وتركيب اجهزة انذار الحريق 

عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه.

126 - نبيلة عبد الخالق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  113764 قيد فى 18-02-2008 برقم ايداع    

1261وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي محل ملبس و مفروشات عدا الملبس 

العسكرية

127 - محمد السيد عبداللطيف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  123165 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع    

4363وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مقاولت عامه و توريدات عدا توريد العماله 

و مجالت الحاسب اللي و الدوية

128 - مكتب محمد ثابت عبدالرحمن السيد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

147351 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع    11469وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البر و 

الداخلي و الدولي

129 - مكتب عبدا محمد منصور محمد العبسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157181 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع    6845وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

Page 100 of 166 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

130 - محمد مصطفى السيد مصطفى النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  159895 قيد فى 26-10-2017 برقم 

ايداع    14087وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مقاولت عموميه وتوريدات 

عامه عدا توريد العماله والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

131 - مكتب ابراهيم عبدالقوى احمد محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

161362 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع    192وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

132 - محمد عبدالباسط ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  169457 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

20159وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تصنيع اعلف

133 - مكتب عبدالله عبدا علي سعيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177437 قيد فى 28-11-2019 برقم ايداع    18733وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقلل البري 

الداخلي والدولي

134 - مكتب حامد مصطفى السيد محمد بحيرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

184442 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع    13822وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

135 - محمد السعيد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  189015 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع    8069

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية

136 - مكتب حسام سعيد عبدالسميع محمد للرحلت الداخليه ونقل عمل الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

194884 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع    21680وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب حسام سعيد عبدالسميع محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد 

موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

137 - مكتب ماجده عبدالغني محمد احمد لنقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  202102 قيد فى 

14-11-2022 برقم ايداع    22679وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب نقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

138 - مكتب عاطف جوده احمد اسماعيل للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

75133 قيد فى 23-06-1996 برقم ايداع    2765وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و 

الداخلي و الدولي

139 - مكتب عاطف جوده احمد اسماعيل للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

75133 قيد فى 09-03-2011 برقم ايداع    1771وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري و 

الداخلي و الدولي

140 - معرض حسين للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  104598 قيد فى 17-07-2005 برقم ايداع    

4216وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي معرض سيارات

141 - فاروق احسان احسان محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  124625 قيد فى 19-10-2010 برقم ايداع    

8083وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه توريد المستلزمات الطبيه عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللي و الدوية

142 - مكتب منى فتحى محمد محمود فودة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

136297 قيد فى 17-06-2013 برقم ايداع    5912وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.
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143 - مكتب اماني ثروت فتحي عزب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

167544 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    15365وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي  الدولي

144 - احمد ايوب بندارى جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  168648 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

18341وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه توريدات عموميه و خدمات بيئيه و تشمل 

اعمال النظافه و رفع المخلفات عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية

145 - احمد ابراهيم احمد عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  170179 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    

1458وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عدا 

توريد العماله والحاسب اللي ومجالته وتوريدات الدويه

146 - مكتب محمد ابراهيم احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

174682 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع    12078وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى

147 - منير محمد احمد احمد دسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  188444 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

6665وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره وتعبئه وتغليف الكيماويات

148 - احمد محمد احمد ابراهيم فليفل تاجر فرد سبق قيده برقم  97946 قيد فى 25-01-2003 برقم ايداع    

411وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  لحوم وكبده مجمده

149 - عصام عبدالعلى عبدالحسيب تاجر فرد سبق قيده برقم  118844 قيد فى 23-04-2009 برقم ايداع    

3119وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ بيع بذور زراعيه ومخصبات وأسمدة 

ومبيدات زراعيه.

150 - مكتب فاطمه السيد محمد برعى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

127445 قيد فى 15-06-2011 برقم ايداع    4972وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى

151 - كريم احمد ابراهيم احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  146144 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

8654وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت و توريدات عمومية عدا 

توريد العماله و الحاسب اللي

152 - مكتب ناهد السيد عبدالنبى ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

168628 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    18281وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى

153 - مكتب السيد محمد محمد مجاهد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

184200 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع    13302وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى 

والدولى

154 - احمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  184606 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

14207وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت عامه وتوريدات عمومية 

عدا توريد العماله و اجهزه الحاسب اللي

155 - مكتب ايمان مصطفي السيد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

193466 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    18476وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

156 - رضا فتحى محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  200096 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع    

16207وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع درجات هوائية
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157 - اسلم محمد نجيب السيد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  201400 قيد فى 17-10-2022 برقم 

ايداع    20427وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي توريدات عامه وتوكيلت 

تجاريه ومقاولت والتصدير والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 وعدا المواد المشعه 

والمواد ذات الطبيعه الشعاعيه وعدا توريد العماله والحاسب اللي ومجالته والدويه

158 - محمد ابراهيم ابراهيم معالى تاجر فرد سبق قيده برقم  125716 قيد فى 27-01-2011 برقم ايداع    

924وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مبيدات ومخصبات وتقاوي

159 - مكتب رضا فرج زكى داوود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  127679 

قيد فى 27-06-2011 برقم ايداع    5484وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

160 - مكتب محمد سمير على حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  138421 

قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    795وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

161 - مكتب ايه ياسر عبدالحليم ابراهيم عامر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150260 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع    4492وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الدولى والداخلى.

162 - مكتب محمد محمد حسن السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  168597 

قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع    18222وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

163 - مكتب حسن اسماعيل محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180614 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    5661وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

164 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

17728وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه مصنع طرح

165 - محمد عطيه عبدالجليل عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  199247 قيد فى 17-07-2022 برقم ايداع    

13321وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مصنع لتصنيع ادوات نظافه بلستيكيه 

وصحيه

166 - كمال محمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  87534 قيد فى 03-04-2000 برقم ايداع    2180

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط نقل وتجارة مخلفات المصانع

167 - مكتب عاطف جلل محمدى سليمان للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

121900 قيد فى 14-02-2010 برقم ايداع    1291وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

168 - مصطفى ابراهيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  140556 قيد فى 14-08-2014 برقم ايداع    

6433وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى.

169 - مكتب عزيزه السيد محمدى عبدالجليل للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149054 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع    1479وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

و الداخلي و الدولى
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170 - مكتب اسماء ابو بكر السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166536 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع    12905وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

171 - محمد رجب السيد مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  172173 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    5999

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مكتب نقل عمال داخلي عدا الرحلت 

السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

172 - مكتب اكرام علي احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174712 

قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    12167وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

173 - مكتب حسن سويلم محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177784 قيد فى 11-12-2019 برقم ايداع    19710وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

174 - الفريده فودز تاجر فرد سبق قيده برقم  178189 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    20659وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره مواد غذائيه وخامات حلويات

175 - هانى صبحى ابراهيم امام تاجر فرد سبق قيده برقم  180237 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    

4319وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه كاوتش و بطاريات و قطع غيار سيارات

176 - فاطمه محمود حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  188354 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

6446وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

177 - مكتب هاله عبدالظاهر على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

192107 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع    15618وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

178 - مكتب محمد فوزي ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

147733 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع    12255وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

179 - مكتب اميره سعد محمد محمد خليفه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160988 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    17058وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

180 - مكتب نصره ابراهيم محمد زكي مصطفي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176755 قيد فى 29-10-2019 برقم ايداع    16961وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

181 - مكتب جيهان السيد عبدالعزيز عوض سلمه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  182790 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    10276وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البري الداخلي والدولي

182 - مكتب فاطمه احمد محمود محمد حسبو للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

183373 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    11529وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي 

و الدولي
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183 - سناء ابراهيم حفنى ابراهيم بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  184130 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    

13134وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بيع اجهزه كهربائيه عدا اجهزه 

الحاسب اللي ومجالته بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

184 - مكتب محمد محمد ابراهيم محرم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

138234 قيد فى 20-01-2014 برقم ايداع    292وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى 

والخارجى

185 - مكتب جمال يوسف ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144184 قيد فى 14-04-2015 برقم ايداع    4169وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

186 - مكتب هاني محمد الشحات محمد قاسم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159826 قيد فى 24-10-2017 برقم ايداع    13915وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

187 - مكتب احمد هاشم احمد هاشم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  163437 

قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع    5323وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي

188 - السيد محمد السيد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  169975 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    

1019وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الستائر

189 - مكتب عمرو مختار عبدالحميد الجعفري للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

183458 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع    11721وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

190 - مكتب نوال حامد حسنى مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185243 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    16559وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

191 - محمد احمد رياض على حسين درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  188092 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    5879وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت وتوريدات عمومية 

عدا توريد العماله وأجهزة الحاسب اللي و مجالته و الدوية

192 - خيرية السيد فرج حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  200600 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع    

17804وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مخبز طباقي مرغوف علي رده

193 - محمد السيد السيد قادوس تاجر فرد سبق قيده برقم  106304 قيد فى 16-02-2006 برقم ايداع    

1022وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي صيدليه بشريه والستيراد فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6

194 - مكتب نجيه منير نصيف تادرس للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140660 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    6705وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

195 - مكتب السيد مجاهد محمد مجاهد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141758 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع    9401وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل النشاط الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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196 - مكتب خالد محمد احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  175231 

قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع    13269وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

197 - مكتب محمد السيد على حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  176451 

قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع    16247وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

198 - هبه راضي محمد علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  201694 قيد فى 27-10-2022 برقم ايداع    

21344وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عامه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدوية

199 - شريهان ابراهيم وحيد محمد محمد بلل تاجر فرد سبق قيده برقم  202808 قيد فى 12-12-2022 برقم 

ايداع    25110وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط استيراد عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير فيما عدا تصدير المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه

200 - مكتب هشام عبدالخالق احمد علي للمقاولت والتوريدات العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  106660 قيد 

فى 16-03-2006 برقم ايداع    1934وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

المقاولت والتوريدات العامه عدا توريد العماله والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

201 - مكتب ابراهيم عبدالحميد عرابي حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

107596 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع    4438وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

202 - كمال شعيب محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  142556 قيد فى 31-12-2014 برقم ايداع    

11520وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ توريد البلدورة والخرسانه

203 - مكتب امير جمال سالم علي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  146018 

قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع    8379وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

204 - مكتب عزت محمد عادل يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

161110 قيد فى 24-12-2017 برقم ايداع    17377وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

205 - غاده احمد حمدى مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  165710 قيد فى 31-07-2018 برقم ايداع    

11016وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة تعبئه وتغليف مواد غذائيه

206 - ايمان محمد فتحى محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  184973 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

14970وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تعبئة وتغليف المنظفات 

الصناعيه يدويا والتوريدات العموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه

207 - مكتب عمرو رجب السيد عبدا الجابرى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185484 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    17138وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

208 - احمد محمد عباس عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  193120 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    

17728وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعه 6 والتصدير وعدا تصدير المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية

209 - سامح لطفي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  195575 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

1711وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع مراتب و اسفنج و ريبوند
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210 - السيد جوده محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199587 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    

14584وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن 

طريق الدش وخدمات دش فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه

211 - محمد متولى محمود العيوطى تاجر فرد سبق قيده برقم  202867 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    

25304وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مكتب رحلت داخلية ونقل عمال عدا 

الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

212 - احمد السيد كامل السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  135172 قيد فى 11-03-2013 برقم ايداع    

1987وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت عموميه

213 - مكتب وائل ابوالفتوح محمد غريب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

163384 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    5199وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

214 - محمد على حسن احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  191287 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    

13701وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وتوزيع وتوريد وتغليف وتعبئه 

المواد الغذائيه يدوين فقط

215 - مكتب احمد محمد محمد عبدالهادى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195710 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع    2076وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

216 - محمد عثمان عبدالعال حسن محمد شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  199981 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع    15841وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات حاسب الي 

ومستلزماتها فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات السيلكيه والنترنت بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه

217 - مكتب سامح سلمة عطاا سلمة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

130626 قيد فى 20-02-2012 برقم ايداع    1701وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

218 - نبيل عبدالعزيز عبدا عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  131780 قيد فى 16-05-2012 برقم ايداع    

4527وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مكتب نقل بضائع داخلى لحساب الغير مبرد 

غير مبرد عدا خدمات البريد السريع وعدا نقل الطرود وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

219 - مكتب احسان علي مصطفي عيسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141416 قيد فى 19-10-2014 برقم ايداع    8499وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

220 - مكتب احسان علي مصطفي عيسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141416 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع    10085وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

221 - عليان عبدالمام امبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  143320 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    

1924وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مكتب نقل داخلى لصالح الغير مبرد وغير 

مبرد بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

222 - مكتب فر السيد ابراهيم محمد سنبل للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144849 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    5708وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت  السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى و الداخلى و الدولى
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223 - مكتب سامح ابراهيم سعد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

152543 قيد فى 30-08-2016 برقم ايداع    10869وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

224 - علء الدين محمد محمد احمد المولد تاجر فرد سبق قيده برقم  152984 قيد فى 03-10-2016 برقم 

ايداع    11984وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مكتب مقاولت عامه

225 - مكتب تامر محمود احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162162 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    2279وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

226 - مكتب محمد عبدالرحمن السيد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177115 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    17917وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

227 - محمد رفعت احمد احمد الحمدى تاجر فرد سبق قيده برقم  186445 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    

1548وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي منفذ بيع مواد غذائيه بالجمله

228 - وليد حماده شعبان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  191807 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

14919وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي بقاله

229 - مكتب سماح محمد زكي احمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195359 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع    1169وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

الكيان القانوني

Page 108 of 166 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

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   81419 وتم ايداعه بتاريخ   

17-09-1998  برقم ايداع 5,602.000 الى : مكتب ماجده سعد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات.

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139467 وتم ايداعه بتاريخ   

05-05-2014  برقم ايداع 3,379.000 الى : مكتب وليد هاشم فتحى هاشم للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141780 وتم ايداعه بتاريخ   

11-11-2014  برقم ايداع 9,473.000 الى : مكتب احمد عبدالقادر عبدالجليل عمر للرحلت الداخليه و نقل 

عمال الشركات

4 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160788 وتم ايداعه بتاريخ   

10-12-2017  برقم ايداع 16,531.000 الى : مكتب سعيد رشدى ابراهيم سالم حلوة للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

5 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   165054 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-07-2018  برقم ايداع 9,513.000 الى : مؤسسه ايجيبت تريد للتوكيلت التجاريه

6 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   169039 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2018  برقم ايداع 19,232.000 الى : السلم لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه

7 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201374 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2022  برقم ايداع 20,363.000 الى : الصفا لتوريد المستلزمات الطبيه

8 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202228 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2022  برقم ايداع 23,070.000 الى : الماسه لباده الحشرات والقوارض وتعقيم خزانات 

المياه واعمال اللند سكيب والتوريدات ومستلزمات المن الصناعي

9 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141704 وتم ايداعه بتاريخ   

05-11-2014  برقم ايداع 9,255.000 الى : مكتب اسامه محمد حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

10 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147953 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2015  برقم ايداع 12,785.000 الى : مكتب عاطف علي محمد علي للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

11 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162845 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2018  برقم ايداع 3,964.000 الى : مكتب سمير موسي معوض عبدالملك للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

12 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   166880 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-09-2018  برقم ايداع 13,741.000 الى : مكتب الكنج لنقل البضائع الداخليه

13 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166880 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-09-2018  برقم ايداع 13,741.000 الى : مكتب محمد السيد متولي يوسف عامر لنقل البضائع 

الداخليه

14 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173466 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2019  برقم ايداع 9,004.000 الى : مكتب جمعه السيد علي اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

15 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178334 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2019  برقم ايداع 21,032.000 الى : مكتب محمود عوض ا السيد احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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16 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186463 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2021  برقم ايداع 1,567.000 الى : مكتب احمد جبرائيل سلمه احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

17 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   187935 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-1984  برقم ايداع 124.000 الى : تعدل الي مكتب مصر للتوريدات الزراعيه

18 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103134 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-01-2005  برقم ايداع 274.000 الى : مكتب ابراهيم عطيه محمد الشناوى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

19 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   116440 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2008  برقم ايداع 7,510.000 الى : مكتب منال ابو الفتوح احمد احمد سالم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

20 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160651 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2017  برقم ايداع 16,181.000 الى : مكتب صالح طلعت قطب محمد حسين للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

21 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168266 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2018  برقم ايداع 17,282.000 الى : مكتب محمد عبدا السيد ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

22 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169758 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2019  برقم ايداع 510.000 الى : مكتب حميدة محمد عبدالهادى كيلنى للرحلت الدخليه و 

نقل عمال الشركات

23 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177228 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2019  برقم ايداع 18,216.000 الى : مكتب احسنهم عبدالمنعم محمد محمد الباريقى 

للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات

24 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177936 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-12-2019  برقم ايداع 20,084.000 الى : مكتب عبدالله خليل عبده خليل للرحلت الداخليه و 

نقل عمال الشركات

25 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180875 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-07-2020  برقم ايداع 6,175.000 الى : مكتب عبدالغني محمد ابراهيم محمد مطر للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

26 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194533 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2021  برقم ايداع 20,867.000 الى : تم الغاء السمة التجارية

27 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194533 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2021  برقم ايداع 20,867.000 الى : غنيم للمقاولت العامه والتوريدات العامه

28 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127018 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2011  برقم ايداع 4,162.000 الى : مكتب عبدالقادر محمد عبدالقادر داوود للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

29 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170912 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2019  برقم ايداع 3,115.000 الى : مكتب صبحي صديق ابراهيم علي عيسي للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

30 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174653 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2019  برقم ايداع 11,993.000 الى : مكتب مرفت حامد علي محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

31 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176346 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2019  برقم ايداع 15,988.000 الى : مكتب حماده احمد السيد جاد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات
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32 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178111 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2019  برقم ايداع 20,508.000 الى : مكتب السيد عبدالعزيز غنيم محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

33 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   179279 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 2,195.000 الى : مكتب نجوى محمد صالح احمد السيد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

34 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   179279 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 2,195.000 الى : مكتب الشمس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات 

عدا السياحية

35 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184784 وتم ايداعه 

black and white بتاريخ   26-11-2020  برقم ايداع 14,553.000 الى : بلك اند وايت

36 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199353 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-09-2022  برقم ايداع 17,199.000 الى : سيتي سويت

37 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201813 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2022  برقم ايداع 21,723.000 الى : المؤسسه الدوليه للتوريدات العموميه

38 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202482 وتم ايداعه 

new miracle بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 23,931.000 الى : نيو ميريكال للثاث المكتبي

39 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   116343 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-09-2008  برقم ايداع 7,342.000 الى : مكتب رضا جوده السيد عويضه للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

40 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130228 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2012  برقم ايداع 682.000 الى : المعلم لتوريد المواد البتروليه

41 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141928 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2014  برقم ايداع 9,837.000 الى : مكتب عبدالحميد ابراهيم رجب الصعيدي للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

42 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141938 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2014  برقم ايداع 9,861.000 الى : مكتب ايمان حسن احمد على عطيه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

43 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142103 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2014  برقم ايداع 10,267.000 الى : مكتب مجدي فتحي السيد مراد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

44 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171010 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-02-2019  برقم ايداع 3,309.000 الى : مكتب محمد نظمي عبداللطيف السيد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

45 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175548 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2019  برقم ايداع 14,173.000 الى : مكتب الفت حماد سعيد حسن للرحلت الداخليه ونقل 

عمال شركات

46 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   177325 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2019  برقم ايداع 18,453.000 الى : مؤسسه اوتو كلتش لقطع غيار فتيس وزيت فتيس

47 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182967 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-09-2020  برقم ايداع 10,693.000 الى : مكتب ماجده كمال الدين محمد سلمه للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

48 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183124 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2020  برقم ايداع 10,981.000 الى : مكتب رامي حسن ابو خزيم حسن للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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49 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201847 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2022  برقم ايداع 21,853.000 الى : الرحاب لتصنيع كسوه السلندرات وتبطين التنكات

50 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   202723 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2022  برقم ايداع 24,771.000 الى : محمد عبد الحميد محمد محمد الخضيرى

51 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119769 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2009  برقم ايداع 5,442.000 الى :  مركز الحسام للخراطه والتوريدات العموميه

52 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127512 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-06-2011  برقم ايداع 5,126.000 الى : مكتب امام محمد مدبولي ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

53 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145505 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2015  برقم ايداع 7,252.000 الى : مؤسسة نماء لتدوير المخلفات الزراعية و التوريدات 

العامه

54 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171731 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-03-2019  برقم ايداع 4,985.000 الى : تعدل الى مكتب سعاد احمد محمد محمد محمد الجندى 

للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

55 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173198 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2019  برقم ايداع 8,306.000 الى : مكتب محمد صابر محمد عبدالمقصود للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

56 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194980 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2022  برقم ايداع 199.000 الى : مكتب تامر عبدالحليم عبدالدايم محمد للرحلت الساحية 

ونقل عمال الشركات

57 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   197062 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2022  برقم ايداع 6,251.000 الى : مؤسسه رضوان لبيع الدوات المنزليه

58 -  فى تاريخ    10-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143094 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2015  برقم ايداع 1,341.000 الى : مكتب عبدالمنعم عبدالفتاح احمد عطا للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

59 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114347 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2008  برقم ايداع 2,658.000 الى : محمد علي احمد علي سلم

60 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145445 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2015  برقم ايداع 7,132.000 الى : معرض النهار للسيارات

61 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   154849 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-01-2017  برقم ايداع 710.000 الى : مؤسسه الحمد لتجاره الكيماويات وتعبئه وبيع خامات 

مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعيه في عبوات مغلقه محليه

62 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163416 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2018  برقم ايداع 5,273.000 الى : اليسر موتورز

63 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176731 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-10-2019  برقم ايداع 16,907.000 الى : مكتب اسماء عبدالواحد جوده محمود للرحلت 

الداخليه و نقل عمال الشركات

64 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177207 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-11-2019  برقم ايداع 18,158.000 الى : مكتب رضا عبدالعطي عبدا السيد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

65 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177769 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2019  برقم ايداع 19,671.000 الى : مكتب احمد سمير محمود ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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66 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   116321 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2008  برقم ايداع 7,291.000 الى : مكتب محمد حمدى حسن حسن رضوان للرحلت 

الداخليه و نقل عمال الشركات

67 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138233 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2014  برقم ايداع 291.000 الى : مكتب نجوى محمد احمد بيومى الشامى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

68 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   144431 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-04-2015  برقم ايداع 4,787.000 الى : العامريه لتجاره ادوات السباكه والعزل

69 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149607 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2016  برقم ايداع 2,772.000 الى : بيونيرز كيتشن pioneers kitchen  لللوميتال

70 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160936 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2017  برقم ايداع 16,921.000 الى : مكتب السيد عبدالمقصود زغلول عبدالمقصود 

للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

71 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162454 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2018  برقم ايداع 3,017.000 الى : مكتب محمد محمد محمد خليل صقر للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

72 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174292 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2019  برقم ايداع 11,147.000 الى : حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

73 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174292 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2020  برقم ايداع 14,895.000 الى : حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

74 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176331 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-06-2021  برقم ايداع 8,983.000 الى : جمال الشيخ للتوكيلت التجارية

75 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177269 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-11-2019  برقم ايداع 18,320.000 الى : مكتب محمد شعبان محمد علي الحليفي للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

76 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178611 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-01-2020  برقم ايداع 605.000 الى : تعدل الي مكتب عبير رمضان محمد عطية للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

77 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185902 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2021  برقم ايداع 341.000 الى : مؤسسه زناتي للمقاولت العامه والتوريدات العموميه

78 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199868 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2022  برقم ايداع 15,513.000 الى : مؤسسه بدايه واي زد y z للمقاولت والتوريدات 

العامه

79 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201976 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-11-2022  برقم ايداع 22,236.000 الى : المؤسسة الدولية للتوكيلت التجارية و الستيراد فيما 

عدا المجموعة 19 و الفقره 36 من المجموعه 6

80 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202407 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2022  برقم ايداع 23,662.000 الى : اضافة السمه التجارية - العاصمه ميديكال لتوريد 

المستلزمات الطبية

81 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140158 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-06-2014  برقم ايداع 5,320.000 الى : الصافي سنتر لخدمات المحمول والدفع اللكتروني

82 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   167853 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2018  برقم ايداع 16,146.000 الى : معرض النور للسيارات
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83 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169223 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2018  برقم ايداع 19,641.000 الى : مكتب مبارك عبده حسن موسي للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

84 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172169 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2019  برقم ايداع 5,994.000 الى : البيان للمقاولت والتوريدات

85 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175892 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2019  برقم ايداع 14,934.000 الى : مكتب محمد صبحي مرسي علي للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

86 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186177 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2021  برقم ايداع 988.000 الى : بيراميدز للمقاولت العامه

87 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186637 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2021  برقم ايداع 1,991.000 الى : مكتب ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل الشيلوى 

للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات

88 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191525 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2021  برقم ايداع 14,230.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

89 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191525 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2021  برقم ايداع 14,230.000 الى : مؤسسه راتب للدوات الكهربائيه والمنزليه

90 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195391 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2022  برقم ايداع 1,265.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح /مؤسسة ماجيستيك جولد 

majestic gold

91 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196938 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-03-2022  برقم ايداع 5,838.000 الى : فيوتشر لتشكيل المعادن والصناعات الهندسيه

92 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   113269 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2008  برقم ايداع 136.000 الى : مكتب عبد ا احمد عبد الحميد حسن للرحلت الداخليه و 

نقل عمال الشركات

93 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   117416 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-12-2008  برقم ايداع 9,822.000 الى : مكتب سعيد ماهر سعيد عبد الحميد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

94 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   134500 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2013  برقم ايداع 257.000 الى : تعدل الي المؤسسة العربية للنقل الداخلي و أعمال النظافة

95 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   134500 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2016  برقم ايداع 6,437.000 الى : تعدل الي المؤسسة العربية للنقل الداخلي و أعمال 

النظافة

96 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141501 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2014  برقم ايداع 8,632.000 الى : مكتب امال محمد ابراهيم علي علن للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

97 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154223 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2016  برقم ايداع 15,229.000 الى : تعدل الي مكتب هدي مرجان عبدالمنعم مرجان 

للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

98 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160456 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2017  برقم ايداع 15,638.000 الى : مكتب عبدالعزيز سليم عبدالعزيز غنيم للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

99 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   176590 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2019  برقم ايداع 16,614.000 الى : ايجيبت للمقاولت العامه وتوريد مواد البناء
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100 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182013 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-2020  برقم ايداع 8,606.000 الى : مكتب مؤمن محمد عبدالرحمن احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

101 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184030 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2020  برقم ايداع 12,949.000 الى : التوحيد للمقاولت العامه والتوريدات العامه 

والتوكيلت التجاريه واعمال المحاجر

102 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184262 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2020  برقم ايداع 13,433.000 الى : مكتب هبه السيد عزت محمد سعد الدين للرحلت 

الداهلية ونقل عمال الشركات

103 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   189220 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2021  برقم ايداع 8,589.000 الى : مكتب صلح متولي حسين اسماعيل للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

104 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202206 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2022  برقم ايداع 23,019.000 الى : اليمان لتسويق للخدمات الطبيه

105 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202787 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2022  برقم ايداع 25,043.000 الى : الطايف للمقاولت والتوريدات العامه وتوريد وتركيب 

اجهزة انذار الحريق.

106 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113764 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2008  برقم ايداع 1,261.000 الى : العالمية للملبس و المفروشات

107 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147351 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-10-2015  برقم ايداع 11,469.000 الى : مكتب محمد ثابت عبدالرحمن السيد للرحلت الداخليه 

و نقل عمال الشركات

108 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157181 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2017  برقم ايداع 6,845.000 الى : مكتب عبدا محمد منصور محمد العبسي للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

109 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   161362 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-2018  برقم ايداع 192.000 الى : مكتب ابراهيم عبدالقوى احمد محمود للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

110 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   165730 وتم ايداعه 

epicبتاريخ   31-07-2018  برقم ايداع 11,059.000 الى : إبك للمقاولت

111 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   169457 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2018  برقم ايداع 20,159.000 الى : واحه المعادي لتصنيع العلف

112 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177437 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2019  برقم ايداع 18,733.000 الى : مكتب عبدالله عبدا علي سعيد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

113 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184442 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2020  برقم ايداع 13,822.000 الى : مكتب حامد مصطفى السيد محمد بحيرى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

114 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194884 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-12-2021  برقم ايداع 21,680.000 الى : مكتب حسام سعيد عبدالسميع محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمل الشركات

115 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   202102 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2022  برقم ايداع 22,679.000 الى : مكتب ماجده عبدالغني محمد احمد لنقل عمال 

الشركات
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116 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   75133 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-03-2011  برقم ايداع 1,771.000 الى : مكتب عاطف جوده احمد اسماعيل للرحلت الداخليه و 

نقل عمال الشركات

117 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75133 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-1996  برقم ايداع 2,765.000 الى : الغاء السمه التجارية

118 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   75133 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-06-1996  برقم ايداع 2,765.000 الى : مكتب عاطف جوده احمد اسماعيل للرحلت الداخليه و 

نقل عمال الشركات

119 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   104598 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2005  برقم ايداع 4,216.000 الى : معرض حسين للسيارات

120 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136297 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2013  برقم ايداع 5,912.000 الى : مكتب منى فتحى محمد محمود فودة للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

121 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   167544 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-10-2018  برقم ايداع 15,365.000 الى : مكتب اماني ثروت فتحي عزب للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

122 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   170179 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-01-2019  برقم ايداع 1,458.000 الى : اليسر للمقاولت العموميه والتوريدات

123 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174682 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-08-2019  برقم ايداع 12,078.000 الى : مكتب محمد ابراهيم احمد محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

124 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188444 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2021  برقم ايداع 6,665.000 الى : مؤسسه توب كيميكا لتجاره وتعبئه وتغليف الكيماويات

125 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127445 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-06-2011  برقم ايداع 4,972.000 الى : مكتب فاطمه السيد محمد برعى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

126 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168628 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2018  برقم ايداع 18,281.000 الى : مكتب ناهد السيد عبدالنبى ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

127 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184200 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-11-2020  برقم ايداع 13,302.000 الى : مكتب السيد محمد محمد مجاهد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

128 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184606 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-11-2020  برقم ايداع 14,207.000 الى : الحضاره للمقاولت العامه و التوريدات العمومية

129 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   193466 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-11-2021  برقم ايداع 18,476.000 الى : مكتب ايمان مصطفي السيد محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

130 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197835 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 8,634.000 الى : الكيان للمقاولت عامه

131 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127679 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-06-2011  برقم ايداع 5,484.000 الى : مكتب رضا فرج زكى داوود للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

132 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138421 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-02-2014  برقم ايداع 795.000 الى : مكتب محمد سمير على حسين للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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133 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150260 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2016  برقم ايداع 4,492.000 الى : مكتب ايه ياسر عبدالحليم ابراهيم عامر للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

134 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168597 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2018  برقم ايداع 18,222.000 الى : مكتب محمد محمد حسن السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

135 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180614 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-06-2020  برقم ايداع 5,661.000 الى : مكتب حسن اسماعيل محمد حسن للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

136 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   200325 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2022  برقم ايداع 16,950.000 الى : رمضان موتورز

137 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   200325 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2022  برقم ايداع 16,950.000 الى : معرض الياسمين للسيارات

138 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   201842 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2022  برقم ايداع 21,844.000 الى : اليمان لبيع مستلزمات الموبيليا والخشاب وتنجيد 

المراتب

139 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202501 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 23,994.000 الى : ذاد الخير للمقاولت

140 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121900 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2010  برقم ايداع 1,291.000 الى : مكتب عاطف جلل محمدى سليمان للرحلت الداخلية  

ونقل عمال الشركات

141 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140556 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2014  برقم ايداع 6,433.000 الى : مؤسسه الهلل للرحلت الداخليه

142 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149054 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-02-2016  برقم ايداع 1,479.000 الى : مكتب عزيزه السيد محمدى عبدالجليل للرحلت الداخلية 

و نقل عمال الشركات

143 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166536 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2018  برقم ايداع 12,905.000 الى : مكتب اسماء ابو بكر السيد محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

144 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172173 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2019  برقم ايداع 5,999.000 الى : جينرال باور للمقاولت العامه والتوريدات ونقل العمال 

الداخلي

145 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174712 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2019  برقم ايداع 12,167.000 الى : مكتب اكرام علي احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

146 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177784 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2019  برقم ايداع 19,710.000 الى : مكتب حسن سويلم محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

147 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192107 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-09-2021  برقم ايداع 15,618.000 الى : مكتب هاله عبدالظاهر على محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

148 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147733 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2015  برقم ايداع 12,255.000 الى : مكتب محمد فوزي ابراهيم محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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149 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160988 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2017  برقم ايداع 17,058.000 الى : مكتب اميره سعد محمد محمد خليفه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

150 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176755 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-10-2019  برقم ايداع 16,961.000 الى : مكتب نصره ابراهيم محمد زكي مصطفي للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

151 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182790 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-09-2020  برقم ايداع 10,276.000 الى : مكتب جيهان السيد عبدالعزيز عوض سلمه للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

152 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183373 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2020  برقم ايداع 11,529.000 الى : مكتب فاطمه احمد محمود محمد حسبو للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

153 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138234 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2014  برقم ايداع 292.000 الى : مكتب محمد محمد ابراهيم محرم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

154 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144184 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2015  برقم ايداع 4,169.000 الى : مكتب جمال يوسف ابراهيم محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

155 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159826 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-10-2017  برقم ايداع 13,915.000 الى : مكتب هاني محمد الشحات محمد قاسم للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

156 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   163437 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2018  برقم ايداع 5,323.000 الى : مكتب احمد هاشم احمد هاشم للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

157 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183458 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2020  برقم ايداع 11,721.000 الى : مكتب عمرو مختار عبدالحميد الجعفري للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

158 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185243 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2020  برقم ايداع 16,559.000 الى : مكتب نوال حامد حسنى مصطفى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

159 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140660 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2014  برقم ايداع 6,705.000 الى : مكتب نجيه منير نصيف تادرس للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

160 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141758 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2014  برقم ايداع 9,401.000 الى : مكتب السيد مجاهد محمد مجاهد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

161 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175231 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2019  برقم ايداع 13,269.000 الى : مكتب خالد محمد احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

162 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176451 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2019  برقم ايداع 16,247.000 الى : مكتب محمد السيد على حسين للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

163 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202522 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-2022  برقم ايداع 24,044.000 الى : الموده لتوريد المستلزمات الطبيه
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164 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202808 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2022  برقم ايداع 25,110.000 الى : مؤسسه جولد ستار للستيراد والتصدير

165 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   203120 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2022  برقم ايداع 26,203.000 الى : احمد فوزى حسن جلهوم

166 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   203132 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2022  برقم ايداع 26,254.000 الى : السيد فتح الدين عبد الراضى

167 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106660 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2006  برقم ايداع 1,934.000 الى : مكتب هشام عبدالخالق احمد علي للمقاولت والتوريدات 

العامه

168 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106660 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2006  برقم ايداع 1,934.000 الى : الفجر للمقاولت والتوريدات العامه

169 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   107596 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-06-2006  برقم ايداع 4,438.000 الى : مكتب ابراهيم عبدالحميد عرابي حسين للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

170 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142556 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-12-2014  برقم ايداع 11,520.000 الى : مكتب الكمال لتوريد البلدورة والخرسانه

171 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146018 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2015  برقم ايداع 8,379.000 الى : مكتب امير جمال سالم علي للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

172 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   161110 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2017  برقم ايداع 17,377.000 الى : مكتب عزت محمد عادل يوسف للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

173 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185484 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2020  برقم ايداع 17,138.000 الى : مكتب عمرو رجب السيد عبدا الجابرى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

174 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   185484 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2020  برقم ايداع 17,138.000 الى : مكتب الصفا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

175 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   203155 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2022  برقم ايداع 26,374.000 الى : احمد محمد عبدالرحمن عشماوي

176 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203155 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2022  برقم ايداع 26,374.000 الى : المصرية للدشت

177 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   163384 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2018  برقم ايداع 5,199.000 الى : مكتب وائل ابوالفتوح محمد غريب للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

178 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   164563 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-05-2018  برقم ايداع 8,179.000 الى : مكتب اس-ام-جى s-m-g لتجارة السيارات

179 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195710 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2022  برقم ايداع 2,076.000 الى : مكتب احمد محمد محمد عبدالهادى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

180 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199410 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2022  برقم ايداع 13,904.000 الى : مكتب النور للمقاولت العامه

181 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   130626 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2012  برقم ايداع 1,701.000 الى : مكتب سامح سلمة عطاا سلمة للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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182 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133599 وتم ايداعه 

alnemr بتاريخ   16-10-2012  برقم ايداع 8,596.000 الى : مكتب النمر للمقاولت العامة

183 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141416 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2014  برقم ايداع 8,499.000 الى : مكتب احسان علي مصطفي عيسي للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

184 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141416 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-11-2014  برقم ايداع 10,085.000 الى : مكتب احسان علي مصطفي عيسي للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

185 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144849 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2015  برقم ايداع 5,708.000 الى : مكتب فر السيد ابراهيم محمد سنبل للرحلت الداخليه 

و نقل عمال الشركات

186 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152543 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2016  برقم ايداع 10,869.000 الى : مكتب سامح ابراهيم سعد ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

187 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162162 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2018  برقم ايداع 2,279.000 الى : مكتب تامر محمود احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

188 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177115 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2019  برقم ايداع 17,917.000 الى : مكتب محمد عبدالرحمن السيد على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

189 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   192040 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2021  برقم ايداع 15,435.000 الى : اضافة السمه التجارية لتصبح مكتب النيل للمقاولت 

العمومية والتوريدات

190 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195359 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2022  برقم ايداع 1,169.000 الى : مكتب سماح محمد زكي احمد ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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الشخاص

1 - فاطمة محمود  عبدالسلم  ابراهيم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   44340 وتم ايداعه بتاريخ  

20-12-1981 برقم ايداع    6516تم التأشير فى تاريخ   20-12-1981   بــ  

2 - محمد علء عبد الفتاح عبد المجيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   102918 وتم ايداعه بتاريخ  

14-12-2004 برقم ايداع    7185تم التأشير فى تاريخ   14-12-2004   بــ  صيدلى حر

3 - محمد علء عبد الفتاح عبد المجيد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   102918 وتم ايداعه بتاريخ  

14-12-2004 برقم ايداع    7185تم التأشير فى تاريخ   14-12-2004   بــ  صيدلى حر

4 - محمد  علي  حامد  علي  محمد عبدالحميد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   126520 وتم ايداعه بتاريخ  

21-04-2011 برقم ايداع    3005تم التأشير فى تاريخ   21-04-2011   بــ  تعدل الي تعيين السيد / محمد 

علي حامد علي وكيل  مفوضا بناء علي طلب صاحب الشأن

5 - محمد عبد الحميد محمد محمد الخضيري  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   202723 وتم ايداعه بتاريخ  

07-12-2022 برقم ايداع    24771تم التأشير فى تاريخ   07-12-2022   بــ  

6 - رجب سليمان محمود شحاته  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   202743 وتم ايداعه بتاريخ  

08-12-2022 برقم ايداع    24852تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  

7 - محمد عبدالواحد احمد ابراهيم خطاب  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   203074 وتم ايداعه بتاريخ  

22-12-2022 برقم ايداع    26050تم التأشير فى تاريخ   22-12-2022   بــ  

8 - احمد فوزي حسن جلهوم  مدير فرع المقيد برقم قيد   203120 وتم ايداعه بتاريخ  26-12-2022 برقم 

ايداع    26203تم التأشير فى تاريخ   26-12-2022   بــ  

9 - احمد محمد عبدالرحمن عشماوي  مدير فرع المقيد برقم قيد   203155 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-27 

برقم ايداع    26374تم التأشير فى تاريخ   27-12-2022   بــ  

10 - احمد ماجد السيد هلل  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   203225 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-29 

برقم ايداع    26588تم التأشير فى تاريخ   29-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - ش ايمان طلعت حرب محمود فراج و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    101516 قيدت فى 

02-06-2004 برقم ايداع   3190 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه 

وتصفيتها واستلم كل شريك حقه وليس للشركه اى فروع اخرى داخل ج م ع

2 - شركة  محمد صلح الدين السيد حسن وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    164392 قيدت فى 

30-10-2019 برقم ايداع   17060 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء 

عنه

3 - شركة  محمد صلح الدين السيد حسن وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم    164392 قيدت فى 

17-05-2018 برقم ايداع   7732 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه و 

تصفيتها و استلم كل شريك حقه و ليس للشركه اي فروع اخري داخل ج م ع

4 - شركة  محمد صلح الدين السيد حسن وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم    164392 قيدت فى 

17-05-2018 برقم ايداع   7732 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه و 

تصفيتها و استلم كل شريك حقه و ليس للشركه اي فروع اخري داخل ج م ع

5 - ش نجيه اسماعيل عطيه و شركاها   شركة سبق قيدها برقم    141210 قيدت فى 28-09-2014 برقم 

ايداع   7984 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك حقة .وليس للشركه فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

6 - شركة احمد موسى احمد سالم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    156421 قيدت فى 09-04-2017 برقم 

ايداع   4491 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة واتمام تصفيتها واستلم كل 

شريك حقوقه لدى الشركه

7 - ش محمد سالم عبدا سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    177651 قيدت فى 08-12-2019 برقم 

ايداع   19333 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه و تصفيتها و استلم كل 

شريك حقه و ليش للشركه اي فروع اخري داخل ج م ع

8 - شركه / عبدالعزيز محمد رشاد العصر واولده   شركة سبق قيدها برقم    85161 قيدت فى 

26-02-2001 برقم ايداع   1373 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

9 - شركه / عبدالعزيز محمد رشاد العصر واولده   شركة سبق قيدها برقم    85161 قيدت فى 

04-09-1999 برقم ايداع   5665 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها واستلم كل شريك حقه وليس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

10 - شركة  محمد السيد عبدالحميد غنيمى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    185814 قيدت فى 

04-01-2021 برقم ايداع   120 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها واستلم كل شريك حقه وليس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

11 - شركة محمد كمال محمد وشريكه هشام سامى منير   شركة سبق قيدها برقم    142242 قيدت فى 

30-05-2018 برقم ايداع   8360 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

12 - اكاديميه ام واى اف للدراسات والتدريب   شركة سبق قيدها برقم    142242 قيدت فى 2018-05-30 

برقم ايداع   8357 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

13 - شركه محمد كمال محمد وشريكه هشام سامى منير   شركة سبق قيدها برقم    142242 قيدت فى 

30-05-2018 برقم ايداع   8357 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

14 - شركة ابراهيم مصطفى عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    38330 قيدت فى 1978-08-24 

برقم ايداع   2734 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل 

شريك حقه و ليست للشركة اي فروع اخرى داخل ج . م . ع

15 - شركه اسمي فهمي نمير وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم    84661 قيدت فى 21-07-1999 برقم 

ايداع   462 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك 

حقه وليس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع
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16 - ش اسماء عبدالجليل عبده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    93488 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع   5131 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة واستلم كل شريك حقه وليس 

للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

17 - شركة  محمد يحيى شافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    174484 قيدت فى 29-07-2019 برقم 

ايداع   11602 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل 

شريك حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل  ج م ع .

18 - ورثة عبدالسلم صادق الشرقاوى   شركة سبق قيدها برقم    18790 قيدت فى 24-03-1958 برقم ايداع   

270 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه و تصفيتها و استلم كل شريك حقه و 

ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع .

19 - ورثه عبدالسلم صادق الشرقاوي   شركة سبق قيدها برقم    18790 قيدت فى 01-07-1986 برقم ايداع   

2976 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

20 - ورثه عبدالسلم صادق الشرقاوي   شركة سبق قيدها برقم    18790 قيدت فى 01-07-1986 برقم ايداع   

2977 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

21 - شركة  ايمان السيد السيد متولى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    173759 قيدت فى 2019-06-26 

برقم ايداع   9813 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها واستلم كل 

شريك حقه وليس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

رأس المال

1 - شركه خليل السيد خليل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     155527 قيدت فى 21-02-2017 برقم ايداع    

2376وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - شركة محمد عبداللطيف وشريكة شركة سبق قيدها برقم     154214 قيدت فى 08-12-2016 برقم ايداع    

15208وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - شركة احمد محمد محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     103804 قيدت فى 12-04-2005 برقم ايداع    

2142وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

4 - شركه / هشام سامي منير ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     142242 قيدت فى 2014-12-11 

برقم ايداع    10676وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

5 - شركة محمد السيد محمد عبدالرحيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     83564 قيدت فى 1999-04-13 

برقم ايداع    2192وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

6 - ش صبحى محمود محمد سليم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     151951 قيدت فى 28-07-2016 برقم 

ايداع    9417وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

7 - محمد سليمان حسينى عبدا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     186722 قيدت فى 10-02-2021 برقم 

ايداع    2233وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية a 6 الدور الرضي و المحل 

رقم )103( الدور الول بعد الرضي بالمركز التجاري بفندق سان ستيفانو للستثمار العقاري

2 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية )42( شارع القائد جوهرة 

المنشية

3 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 33 مستجد شارع طريق 

مطروح منطقه ابو تلت بعد كوبري الكيلو 21 طريق اسكندرية مطروح الكيلو 22 بحري الطريق

4 - السيد عبدالحميد محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     185659 قيدت فى 28-12-2020 برقم 

ايداع    17554وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي القطعه رقم 65 

ب - جمعيه المهندسين العرب - خارج زمام بساتين السماعيليه

5 - شركه احمد محمد فهمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     164034 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع    

6892وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى القطعه 32 المنطقه 

الصناعية الثالثه بساتين السماعيلية بملك الشركة

6 - شركة سامح عبدالحميد حسن على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     78492 قيدت فى 1997-10-15 

برقم ايداع    5833وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نادى وادى دجله فرع 

c.c6 اكتوبر 1 بمنطقة

7 - شركة احمد محمد محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     103804 قيدت فى 12-04-2005 برقم ايداع    

2142وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي شارع باب السلم - قسم 

ثان - الزقازيق

8 - شركه / هشام سامي منير ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     142242 قيدت فى 2014-12-11 

برقم ايداع    10676وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي مقر نقابة 

المعلمين بالزقازيق - ش المحافظة

9 - شركه / هشام سامي منير ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     142242 قيدت فى 2014-12-11 

برقم ايداع    10676وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المقيد 

برقم 142242 بايداع 8357 بتاريخ 2018-5-30

10 - شركه / هشام سامي منير ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     142242 قيدت فى 2014-12-11 

برقم ايداع    10676وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المقيد 

برقم 142242 بايداع 8360 بتاريخ 2018-5-30

11 - شركة محمد السيد محمد عبدالرحيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     83564 قيدت فى 1999-04-13 

برقم ايداع    2192وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 302 - 

نموذج ب -المنطقه الجنوبية 6 مليون-  مجمع 2-

12 - شركه / رضا محمد طحيمر اسماعيل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     202314 قيدت فى 

22-11-2022 برقم ايداع    23352وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا مركز 

ابو قرقاص - 2 عنبر بلنصوره - وصله ابو قرقاص من الصحراوى الغربى طريق بلنصوره - عرب بلنصوره 

بملك ولء  السيد محمد محجوب
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13 - محمد سليمان حسينى عبدا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     186722 قيدت فى 10-02-2021 برقم 

ايداع    2233وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان المركز العام 

الي 3 ش مسجد التوحيد - تقسيم المهندسين

14 - شركه  عبدالعزيز على طه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     191711 قيدت فى 15-09-2021 برقم 

ايداع    14693وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منطقه حوض الجبل 

ضمن القطعه 166 من القطعه رقم 9 اصليه طريق بلبيس العاشر الصحراوى بملك كل من عبدالعزيزعلى طه 

عبدالعزيز ومنال عليوه محمد مصباح ومحمد رمضان حسين مصطفى
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النشاط

1 - البنك العقارى المصرى ش . م. م شركة سبق قيدها برقم     102854 قيدت فى 06-12-2004 برقم ايداع    

6964 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح /القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه 

بالبنوك و على وجه الخصوص ما يلى : ) أ ( قبول الودائع و فتح الحسابات الجاريه و الحصول على التمويل من 

الداخل او الخارج بكافة اشكاله و تقديم التمويل و التسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مقابل مختلف انواع 

الضمانات او بدونها و فقا للوائح الداخليه للبنك و الضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى ) ب ( فتح و 

تعزيز و تبليغ العتمادات المستنديه بكافة انواعها و اصدار كافة انواع خطابات الضمان و الكفالت ) ج ( القيام 

بتلقى الكتتابات العامه و قبولها و القيام بترويج و تغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص 

مزاولة هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه و موافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا 

الشأن ) د ( تحصيل و دفع الوامر و اذون الصرف و غيرها من الوراق ذات القيمه ) هـ ( اصدار السندات و 

الكمبيالت و الشيكات و الذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وقت 

الطلب و كذلك خصم و تداول الكمبيالت و الشيكات و السندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او فى 

الخارج ) و ( اجراء و قبول التحويلت د اخل مصر و خارجها ) ز ( شراء و بيع الوراق الماليه بسوق الوراق 

الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء و مباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله و القيام 

بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 

95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه و موافقه البنك المركزى ) ح ( استثمار الموال فى رؤس اموال الشركات و 

المساهمه فى انشاء شركات الستثمار و الموال بمراعاه احكام القوانين و اللوائح الساريه ووفقا للضوابط المقرره 

فى هذا الشأن من قبل البنك المركزى ) ط ( مباشره اعمال المشتقات الماليه بغرض تأمين البنك و عملئه من 

مخاطر تقلبات اسعار الصرف و الفائده و الطاقه وفقا للوضاع و القواعد التى يقررها البنك المركزى و بعد 

الحصول على موافقه الجهات المختصه ) ى ( القيام باعمال تأجير الخزائن ) ك ( القيام بوظائف امناء الستثمار 

نيابه من الغير ) ل ( تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ) م ( مباشره اعمال الصرف الحنبى ) ن ( مباشره نشاط 

صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد 

الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه )س(  مباشره العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال 

البنك و على وجه العموم مباشره جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير 

فضل عن ذلك ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقرره فى هذا الشأن من 

قبل البنك المركزى و يجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او 

الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او خارجها او 

ان  يندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه و تكون مباشره البنك لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا 

لحكام القوانين و اللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره البنك

2 - شركة السيد ابو سمره واولده شركة سبق قيدها برقم     116284 قيدت فى 10-09-2008 برقم ايداع    

7217 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي مصنع لتصنيع العلف بجميع انواعها و 

معصره بذرة قطن

3 - شركه / بطرس وليم يوسف تقاوي و شركاه شركة سبق قيدها برقم     162510 قيدت فى 2018-02-26 

برقم ايداع    3173 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي مقاولت و توريدات عامه 

عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللي و الدوية

4 - السيد عبدالحميد محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     185659 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    

17554 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي تجارة و توزيع الخامات الغذائيه و 

توريدها و تجارة الحبوب الغذائية بكافه انواعها بالتجزئه و تجارة و توزيع  و تجهيز و تعبئه و تغليف المواد 

الغذائيه
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5 - شركة محمد احمد محمد حسنين درويش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152904 قيدت فى 

27-09-2016 برقم ايداع    11781 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط 

تصدير ليصبح الستيراد و التصدير لتجارة و توزيع المكيفات و اجهزه التبريد عدا المجموعه 19 من الفقرة 39 

من المجموعه 6 و عدا استيراد و تصدير المواد المشعه

6 - الكفراوى للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     93581 قيدت فى 07-08-2001 برقم ايداع    5347 وفى 

تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه اعمال رصف الطرق

7 - شركة محمد السيد محمد عبدالرحيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     83564 قيدت فى 1999-04-13 

برقم ايداع    2192 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه تصنيع و تجميع كشافات ليد 

السيارات - لمبات ليد تيوب - لمبات ليد بالب - بالست الكترونى - انفرتر - لوحات استدعاء مصاعد

الكيان القانونى

1 - محمد سليمان حسينى عبدا و شريكه شركة سبق قيدها برقم     186722 قيدت فى 10-02-2021 برقم 

ايداع    2233 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 67575   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-1991 برقم ايداع    4223 الى   شركه / فادي نبيل رؤوف  انطونيوس و شركاه

2 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 162510   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2018 برقم ايداع    3173 الى   شركه / بطرس وليم يوسف تقاوي و شركاه

3 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140297   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-07-2014 برقم ايداع    5717 الى   شركه احمد العزوني و شركاه

4 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 142242   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2014 برقم ايداع    10676 الى   شركه / هشام سامي منير ابراهيم و شريكته
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الشخاص

1 - طارق عبدالحميد محمد الجندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47172   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-1983 برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 27-04-1983  بــ :  ج-تعدل حق الدارة والتوقيع 

لرئيس مجلس الدارة حق التوقيع منفردا على الشيكات والسحب واليداع والقتراض وجميع المعاملت البنكيه 

والتوقيع على النماذج والمستندات وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على العقود عن الشركة والعضو المنتدب له 

الحق التوقيع مجتمع على الشيكات والسحب واليداع والتوقيع على النماذج والمستندات وجميع المعاملت البنكيه 

والتوقيع على العقود عن الشركه والمدير المالى له حق التوقيع مجتمع على الشيكات والسحب واليداع والتوقيع 

على النماذج والمستندات وجميع المعاملت البنكيه .وتفويض الستاذ/احمد حافظ السيد دراز مدير الشئون القانونيه 

فى القرار والنكار والتصالح وعمل توكيلت عامة وخاصه بالشهر العقارى عن الشركة فى القضايا

2 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50910   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-1985 برقم ايداع   692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-1985  بــ :  

3 - دلل فيليب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    1988-11-26 

برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  

4 - البرتو  ماراستوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    1988-11-26 

برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  ممثل عن شركة سوجيفه فيلترين

5 - انطون اسكندر ميخائيل الدوينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1988 برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  خرج لوفاته ـ خروج المهندس / 

صليب ذكريا بالستقاله ـ

6 - طلعت غبور ميلد غبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1988 برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  و العضو المنتدب

7 - الفريد طلعت غبور ميلد غبور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1988 برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  

8 - ماريان طلعت غبور ميلد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1988 برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  

9 - باسم منير غبور حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    1988-11-26 

برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  

10 - هاديه صادق  حنا  غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61380   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1988 برقم ايداع   5602 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1988  بــ :  

11 - طارق محمد محمد محمد ابوالعينين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-1992 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

12 - هناء محمد محمد ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1992 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

13 - فيروز محمد محمد ابوالعينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1992 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

14 - دانيل ربو تينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    1992-11-26 

برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

15 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    1992-11-26 

برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

16 - عبداللطيف محمد ابو العنين علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1992 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  

17 - عزيزه محمد محمد ابو العنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69634   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-1992 برقم ايداع   5173 تم التأشير فى تاريخ 26-11-1992  بــ :  
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18 - ماجده  رشاد  عبدالغنى  ابوالعل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59206   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1988 برقم ايداع   216 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1995  بــ :  

19 - عبدالعظيم شحاته احمدالسيد الربع  تحميل   المقيد برقم قيد    59206   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-1988 برقم ايداع   216 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1995  بــ :  

20 - محمد احمد محمد حسنين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    152904   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2016 برقم ايداع   11781 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2016  بــ :  ج - تعدل حق الدارة و التوقيع 

و المسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / محمد احمد محمد حسنين و له الحق منفرد في التعامل باسم 

الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و توقيع علي الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و له الحق منفرد في الفراج عن راس المال و كافه 

صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصوال الشركه و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و 

الموتسيكلت و كذلك له الحق منفرد في ابرام كافه العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بنشاط الشركه و 

كذلك له الحق منفرد في التسويق و البيع لصالح الشركه و ابرام عقود البيع و التسويق و التوقيع عليها و استلم 

جميع الشيكات الخاصه بالبيع و التسويق

21 - محمد وجيه عنانى عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    136275   وتم ايداعه بتاريخ    13-06-2013 برقم 

ايداع   5848 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  خرج واستلم كافة مستحقاته

22 - عصام صبحى عيد محمد نصر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    136275   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2013 برقم ايداع   5848 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  ج-تعدل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للدكتور/عصام صبحى عيد محمد نصر منفردا حق الدارة والتوقيع امام الهيئة العامة للخدمات البيطريه 

وللطرف الول منفردا السيد/اسامه عماد صبحى عيد محمد نصر بجانب الدارة والتوقيع حق التعامل منفردا مع 

جميع المصالح الحكومية والجهات الحكومية والخاصة وغير الحكومية ويحق للشريك المتضامن الطرف الول 

منفردا التعامل مع جميع البنوك الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك الخاصه والستثماريه سواء بفتح الحسابات 

وغلقها وتسليم واستلم الشيكات وتسليم واستلم جميع المعاملت البنكية والنقدية والورقية

23 - عمر خالد محمود احمد الخشن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    175360   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2019 برقم ايداع   13608 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  ج- حق الدارة والتوقيع 

يضاف اختصاصات للشركاء الثلثه مجتمعين او اثنان منهم على القل ان يكون الطرف الثانى اساسى فى جميع 

الحالت وهو/عمر خالد محمود احمد الخشن وهى لهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من رهن او 

قرض او اعتمادات مستندية او تسهيلت ائتمانية وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهم حق التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة 

بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك ولهم 

الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وذلك لهم 

حق اعمال التصرف فى بيع وشراء السيارات باسم الشركة اما بيع اصول الشركة فيكون بموافقة الشركاء الثلثه 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

24 - عبدالمجيد  السيد  عبدالحميد  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    185659   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   17554 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  بوليه والده

25 - وليد حمدى محمدى ابوزيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    185659   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   17554 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

26 - احمد سميح محمد محمد جمعه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    186722   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   2233 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  استلم جميع حقوقه

27 - احمد  مصطفى  على  احمد  الشربينى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    186722   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2021 برقم ايداع   2233 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  ج - تعديل الدارة و 

التوقيع للطرفين الول و الثالث مجتمعين او منفردين
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28 - اسماء  طارق  السيد  عرفه  مدير معين   المقيد برقم قيد    186722   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   2233 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  تعيين الدكتورة / اسماء طارق 

السيد عرفه كمديرة مسئولة ااشركة من الناحية الطبية و ذلك بدل من الدكتور / احمد فوزى محمد محمود

29 - زينب عبدالعظيم محمد ابراهيم  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

30 - احمد ابراهيم محمد اباظة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  ج - تعديل حق الدارة و التوقيع 

لتصبح  للشركاء ) السيد / احمد ابراهيم محمد اباظه والسيد / محمد ابراهيم محمد اباظه و السيد / عبدالعظيم 

ابراهيم محمد ابراهيم اباظه ( مجتمعين او منفردين  بالضافه الي الختصاصات السابقه  الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع  جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي 

الشيكات و فتح الحساب و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافه صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها و 

لهم الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ 

و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجارية و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل و تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر

31 - نجلء ابراهيم محمد ابراهيم  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-12 

برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

32 - نسرين ابراهيم محمد ابراهيم اباظه  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

33 - مروة ابراهيم محمد ابراهيم  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-12 

برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

34 - راندا ابراهيم محمد ابراهيم اباظه  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

35 - حياة ابراهيم محمد ابراهيم اباظة  تحميل   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

36 - محمد ابرهيم محمد اباظة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

37 - عبدالعظيم ابراهيم محمد ابراهيم اباظه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

38 - ساره  فادي  نبيل  رؤوف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    67575   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-1991 برقم ايداع   4223 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

39 - رؤوف  فادي  نبيل  رؤوف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    67575   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-1991 برقم ايداع   4223 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

40 - نبيل رؤوف انطونيوس  دميان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67575   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-1991 برقم ايداع   4223 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خرج لوفاته
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41 - ميريام نبيل رؤوف انطونيوس دميان رزق ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    67575   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-08-1991 برقم ايداع   4223 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تعدل الي حق الداره 

و التوقيع لتصبح للطرف الثاني المهندس / فادي نبيل رؤف انطونيوس و الطرف الثالث المهندسه / ميريام نبيل 

رؤف انطونيوس مجتمعين او منفردين و لهما حق التوقيع علي معاملت الشركه و تعهداتها منفردين او مجتمعين 

باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافه اشكالها و كذلك التعامل مع البنوك من سحب و ايداع و فتح حسابات و التوقيع علي الشيكات 

و ابرام كافه العقود و الصفقات التي تتعلق بنشاط الشركه و لهم الحق في تعيين و عزل مديري و مستخدمي 

الشركه كما يحق لهما القتراض من البنوك و رهن و بيع اموال و اصول الشركه تامينا و ضمانا لسداد هذه 

القروض علي ان تكون جميع العمال التي تصدر منهم باسم الشركه و ضمن اغراضها و لهما الحق في التصرف 

في الشراء  بيع اصول و ممتلكات و سيارات الشركه و كما يحق لهما توكيل الغير في كل او بعض كل 

الختصاصات و المسئوليات و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها

42 - ميخائيل  صفوت  لبيب  حنا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    162510   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2018 برقم ايداع   3173 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل بند الدارة و التوقيع / 

اتفق الشركاء علي ان بند ادارة الشركة تكون للشركاء الثلثه مجتمعين او منفردين و هما المسئولن عن الشركة و 

تمثيلها امام جميع الجهات الحكومية و الشركات و الهيئات و الفراد و البنوك و حق القتراض من البنوك و ذلك 

بدون مقابل

43 - محمد اسامه جمال الدين امام العزونى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    140297   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2014 برقم ايداع   5717 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

44 - احمد  اسامه  جمال الدين  امام  العزوني  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    140297   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-07-2014 برقم ايداع   5717 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ج - تعديل حق 

الدارة و التوقيع عن الشركه ليصبح للشريك احمد اسامه جمال الدين امام العزوني حق التوقيع و له جميع 

السلطات و الصلحيات اللزمه لذلك و تمثيل الشركه في علقاتها مع الغير ز كذلك امام كافه الجهات الجكومية و 

البنوك علي كافه انواعها و له حق تفويض و توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

45 - احمد عزت عبدالعزيز دهينة  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    130891   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   25371 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

46 - كمال عزت عبد العزيز دهينه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    130891   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   25371 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

47 - سلوى  سامى  منير  ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    142242   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2014 برقم ايداع   10676 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

48 -  محمد كمال محمد احمد عبده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    142242   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2014 برقم ايداع   10676 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج و استلم جميع حقوقه 

بالشركه

49 - هشام سامى منير ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    142242   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2014 برقم ايداع   10676 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  ج- تعدل حق الدارة و التوقيع 

موكله للطرف الول / هشام سامي منير ابراهيم منفردا و له وحده حق الدارة و التوقيع نيابة عن الشركة و هو 

الممثل القانوني لها
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تجديد افراد

1 - صلح احمد ابراهيم المحلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66882   قيدت فى   19-03-1991 برقم 

ايداع    1297 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

2 - محمد السيد على سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67082   قيدت فى   07-05-1991 برقم ايداع    

1896 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

3 - مسعد محمود امين احمد طعيمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67162   قيدت فى   22-05-1991 برقم 

ايداع    2120 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

4 - عمرو احمد حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78856   قيدت فى   25-11-1997 برقم ايداع    

6807 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

5 - فكرى عبدالخبير سلمه شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79033   قيدت فى   14-12-1997 برقم 

ايداع    7299 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

6 - هناء حمدى ابراهيم ابو هيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91248   قيدت فى   16-01-2001 برقم ايداع    

362 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

7 - بسام كمال حسن عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106001   قيدت فى   18-01-2006 برقم ايداع    

281 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

8 - السيد ابراهيم السيد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107676   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    

4617 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

9 - مؤسسة العوضى للستيراد والتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107676   قيدت فى   2010-12-02 

برقم ايداع    9150 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-01

10 - ماجدة سلمة عيسى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109249   قيدت فى   28-11-2006 برقم 

ايداع    8518 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-27

11 - احمد السيد السيد صاحى السواح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111312   قيدت فى   21-06-2007 برقم 

ايداع    4409 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

12 - محمود عبدالرحمن حسنين حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111449   قيدت فى   2007-07-05 

برقم ايداع    4776 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

13 - جهيان محمد صلح محمد النجدى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114270   قيدت فى   

30-03-2008 برقم ايداع    2480 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-29

14 - تامر محمد فؤاد ابراهيم القرشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116616   قيدت فى   16-10-2008 برقم 

ايداع    7963 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-15

15 - السيد عبدا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119092   قيدت فى   13-05-2009 برقم ايداع    

3686 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-12

16 - محمد سعد الدين احمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125848   قيدت فى   20-02-2011 برقم 

ايداع    1260 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

17 - محمد طلبه محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130753   قيدت فى   28-02-2012 برقم ايداع    

2052 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

18 - علء محمود عبدالعظيم عيداروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131272   قيدت فى   2012-04-04 

برقم ايداع    3328 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

19 - السيد على السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132599   قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    

6523 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

20 - عبدا محمد عبدالحليم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133762   قيدت فى   

05-11-2012 برقم ايداع    8997 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-04
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21 - مجدى عادل محمد المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133850   قيدت فى   12-11-2012 برقم 

ايداع    9219 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

22 - عبدالرحمن حسنين حسنين حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143202   قيدت فى   2015-02-16 

برقم ايداع    1636 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

23 - محمد عبدالمعز احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144633   قيدت فى   11-05-2015 برقم 

ايداع    5255 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

24 - محمود سعد عبده محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149057   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    1487 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

25 - صفيه فتحى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151220   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    

7182 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

26 - ممدوح محمد عبده السيد العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153879   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    14281 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

27 - حمدى محمد احمد على الرملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154552   قيدت فى   28-12-2016 برقم 

ايداع    16154 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

28 - شادى ابراهيم سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154942   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    915 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

29 - احمد عطيه سليمان السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154945   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    923 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

30 - عبدالرؤف عبدالمعطى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157149   قيدت فى   2017-05-21 

برقم ايداع    6754 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

31 - السيد عيد السيد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158807   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    

11143 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

32 - سعد سعد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159445   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

12864 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

33 - محمد سليمان يوسف بنديرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159634   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    13391 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

34 - عبده محمد حسينى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159824   قيدت فى   2017-10-24 

برقم ايداع    13910 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

35 - نصره محمد محمد محمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160708   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    16325 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

36 - مختار محمد محمود السيوطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42505   قيدت فى   14-12-1980 برقم 

ايداع    3693 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

37 - محمد احمد نور الدين السيد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68278   قيدت فى   01-01-1992 برقم 

ايداع    8 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

38 - مركز د  خالد عبدالعزيز للشعة ) سونو سكان (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75215   قيدت فى   

02-04-2012 برقم ايداع    3245 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-01

39 - محمد الشبراوى عبدالمجيد عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85022   قيدت فى   03-12-2017 برقم 

ايداع    16194 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

40 - مصطفى احمد مصطفى حسن الساعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86158   قيدت فى   1999-11-23 

برقم ايداع    7877 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-22

41 - ايمن جمعه احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95478   قيدت فى   23-03-2002 برقم ايداع    

1703 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

42 - احمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103003   قيدت فى   26-12-2004 برقم ايداع    

7431 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-25
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43 - عواطف سعيد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103459   قيدت فى   27-02-2005 برقم ايداع    

1171 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-26

44 - رومانى جبران مرقص ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106552   قيدت فى   08-03-2006 برقم 

ايداع    1648 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

45 - سامى فتحى عبد الفتاح سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108748   قيدت فى   24-09-2006 برقم 

ايداع    7278 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-23

46 - علء عبد القادر مغاورى مغاورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109463   قيدت فى   2006-12-19 

برقم ايداع    9138 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

47 - امين محمد فهمى السيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109973   قيدت فى   18-02-2007 برقم 

ايداع    1055 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

48 - امين محمد فهمى السيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109973   قيدت فى   10-08-2016 برقم 

ايداع    10032 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

49 - محمود فرحات عبد ا فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112887   قيدت فى   26-11-2007 برقم 

ايداع    8367 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

50 - فاطمة عبد الحميد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113323   قيدت فى   13-01-2008 برقم 

ايداع    255 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-12

51 - محمد محمد زكى مشتهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115436   قيدت فى   02-07-2008 برقم 

ايداع    5277 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

52 - سعدية عبدالدايم سليم عليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117577   قيدت فى   08-01-2009 برقم 

ايداع    181 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

53 - الهام ابراهيم محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121088   قيدت فى   22-11-2009 برقم 

ايداع    8648 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-21

54 - محجوب ابراهيم رحيم محمد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125081   قيدت فى   

08-12-2010 برقم ايداع    9288 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-07

55 - حمدى السيد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125686   قيدت فى   26-01-2011 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

56 - احمد صابر ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126336   قيدت فى   10-04-2011 برقم ايداع    

2602 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-09

57 - فادى سمير فوزى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134351   قيدت فى   26-01-2012 برقم ايداع    

10437 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

58 - عادل عبدالحافظ احمد عطال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137511   قيدت فى   12-11-2013 برقم 

ايداع    9145 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

59 - ونيس فوزى عزمى بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138284   قيدت فى   22-01-2014 برقم 

ايداع    420 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-21

60 - محمد السيد الشوادفى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139371   قيدت فى   27-04-2014 برقم 

ايداع    3139 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

61 - السيد محمد السيد ابراهيم القهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139561   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    3571 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

62 - السيد محمد السيد ابراهيم القهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139561   قيدت فى   2014-05-12 

برقم ايداع    3623 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

63 - ابراهيم محمد عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143065   قيدت فى   05-02-2015 برقم 

ايداع    1287 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

64 - رضا محمد السعيد عبدالجليل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144301   قيدت فى   2015-04-21 

برقم ايداع    4459 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-20
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65 - محمد محمد سالم القرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146239   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    

8892 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

66 - جمال احمد حميد مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148310   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

13613 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

67 - نجلء قاسم محمد احمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148825   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    926 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

68 - ابراهيم حامد عبدالسلم محمود الجيار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148909   قيدت فى   

28-01-2016 برقم ايداع    1138 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-27

69 - هانى لطفى السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149260   قيدت فى   16-02-2016 برقم ايداع    

2004 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-15

70 - اسلم اسامه احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153599   قيدت فى   03-11-2016 برقم ايداع    

13551 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

71 - ماهر محمد محمد سالم القرع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154743   قيدت فى   09-01-2017 برقم 

ايداع    409 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

72 - صباح سامى سعد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156446   قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    

4871 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

73 - احمد عثمان ابراهيم السيد السحت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158363   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    9801 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

74 - محمود احمد محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158652   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    10657 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

75 - ابراهيم احمد محمد بكرش للرحلت ونقل العمال داخليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160021   قيدت فى   

01-11-2017 برقم ايداع    14439 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-31

76 - عبدا امين الياس اسطس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160671   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    

16232 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

77 - طارق محمد بهاءالدين عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62594   قيدت فى   27-04-1989 برقم 

ايداع    2309 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

78 - سعيد مصطفى احمد الجاويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67192   قيدت فى   27-05-1991 برقم 

ايداع    2191 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-26

79 - احمد صبرى احمد مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67912   قيدت فى   27-10-1991 برقم ايداع    

5483 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

80 - نصر السيد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79035   قيدت فى   14-12-1997 برقم ايداع    

7302 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

81 - عاطف محمد جوده حسين العيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79088   قيدت فى   1997-12-20 

برقم ايداع    7455 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

82 - عبدالمنعم محمد احمد احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87457   قيدت فى   27-03-2000 برقم 

ايداع    1994 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

83 - صفاء احمد الهادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95536   قيدت فى   25-08-2003 برقم ايداع    

4460 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

84 - اشرف السيد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99776   قيدت فى   19-10-2003 برقم ايداع    

5614 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

85 - طارق محمد رجاء الدين محمد محمد داؤد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109754   قيدت فى   

28-01-2007 برقم ايداع    456 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-27
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86 - احمد رجب عبدالغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110123   قيدت فى   04-03-2007 برقم 

ايداع    1436 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

87 - صابر محمود محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113587   قيدت فى   04-02-2008 برقم 

ايداع    855 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-03

88 - شوقى مخلص وديع جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119221   قيدت فى   26-05-2009 برقم 

ايداع    4100 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

89 - محمد صابر عبد السميع عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128238   قيدت فى   2011-07-31 

برقم ايداع    6781 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

90 - هشام محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129327   قيدت فى   30-10-2011 برقم ايداع    

9453 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

91 - عثمان احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130343   قيدت فى   29-01-2012 برقم ايداع    

959 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

92 - وليد على محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130734   قيدت فى   27-02-2012 برقم ايداع    

2004 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

93 - فاطمة عبدالحميد عطية حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131015   قيدت فى   15-03-2012 برقم 

ايداع    2689 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

94 - ابورجب للحبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132004   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

5032 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

95 - محمود محمد محمود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132710   قيدت فى   14-08-2012 برقم ايداع    

6731 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

96 - علء متولى مصطفى السيد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133599   قيدت فى   2012-10-16 

برقم ايداع    8596 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

97 - احمد يوسف محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140579   قيدت فى   17-08-2014 برقم ايداع    

6471 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

98 - وليد محمد فؤاد صالح محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141078   قيدت فى   2014-09-21 

برقم ايداع    7693 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

99 - سيلفيا رافت شكرى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147202   قيدت فى   22-10-2015 برقم ايداع    

11117 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-21

100 - محمود سعد حسن حسن غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147747   قيدت فى   18-11-2015 برقم 

ايداع    12295 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

101 - محمود عبدالرحمن السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149607   قيدت فى   02-03-2016 برقم 

ايداع    2772 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

102 - هشام احمد محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153251   قيدت فى   18-10-2016 برقم ايداع    

12672 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

103 - مصطفى محمد محمد زريق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155004   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    1073 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

104 - السيد عطية حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155167   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

1503 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

105 - محمد سيد ميزار روبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156473   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

4939 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

106 - عزه ابراهيم محمد حسن الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156733   قيدت فى   2017-04-30 

برقم ايداع    5597 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

107 - محمد ابراهيم محمد امين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157884   قيدت فى   13-07-2017 برقم 

ايداع    8749 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12
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108 - محمد السيد احمد محمد الخميسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159400   قيدت فى   2017-10-03 

برقم ايداع    12723 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

109 - مكتب صالح طلعت قطب محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

160651   قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    16181 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-02

110 - علء محمود حفنى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45484   قيدت فى   13-02-1988 برقم ايداع    

810 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-12

111 - محمد عزت محمد الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53179   قيدت فى   05-01-1986 برقم ايداع    

71 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

112 - محمد متولى محمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56755   قيدت فى   28-03-1987 برقم 

ايداع    1706 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

113 - نور الهدى احمد ابراهيم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56844   قيدت فى   1987-04-07 

برقم ايداع    1882 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

114 - محمد احمد عبدالحليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63682   قيدت فى   11-10-1989 برقم 

ايداع    4891 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

115 - السيد محمد السيد رحمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75961   قيدت فى   13-11-1996 برقم ايداع    

6213 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

116 - صلح ابو هاشم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79182   قيدت فى   30-12-1997 برقم ايداع    

7700 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

117 - ياسر ربيع السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94507   قيدت فى   07-11-2001 برقم ايداع    

7551 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

118 - محمد عبدالعظيم السيد مندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106049   قيدت فى   25-01-2006 برقم 

ايداع    419 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-24

119 - احمد عبدالعليم سيد احمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106879   قيدت فى   

04-04-2006 برقم ايداع    2565 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-03

120 - احمد عبدالعليم سيد احمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106879   قيدت فى   2008-04-22 

برقم ايداع    3280 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

121 - محمد حسن منصور ابراهيم النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112465   قيدت فى   2007-10-22 

برقم ايداع    7289 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

122 - عبد ا السيد ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112626   قيدت فى   05-11-2007 برقم 

ايداع    7711 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

123 - عبد الفتاح محمد عبد الخالق الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113028   قيدت فى   2007-12-06 

برقم ايداع    8701 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

124 - عبد الفتاح محمد عبد الخالق الغراب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113028   قيدت فى   2007-12-06 

برقم ايداع    8702 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

125 - امل عبدالفتاح حسن حسين القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113222   قيدت فى   2008-01-01 

برقم ايداع    19 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

126 - وائل سليم على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118858   قيدت فى   26-04-2009 برقم ايداع    

3169 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-25

127 - نسمه محمد عطيه سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119626   قيدت فى   01-07-2009 برقم ايداع    

5130 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

128 - شهاب الدين محمد نجيب عبدالحميد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122727   قيدت فى   

27-04-2010 برقم ايداع    3318 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-26
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129 - صباح على عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125209   قيدت فى   20-12-2010 برقم 

ايداع    9629 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

130 - محفوظ احمد وجدى فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125936   قيدت فى   02-03-2011 برقم 

ايداع    1556 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-01

131 - صبرى عبدالمنعم قطب ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127013   قيدت فى   2011-05-30 

برقم ايداع    4151 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

132 - محمد محروس محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127908   قيدت فى   10-07-2011 برقم 

ايداع    5986 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

133 - عبدا السيد عبدا دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127991   قيدت فى   13-07-2011 برقم ايداع    

6187 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

134 - مجدى سعد عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129821   قيدت فى   20-12-2011 برقم 

ايداع    10749 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

135 - احمد ناصر سليمان طلعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130222   قيدت فى   18-01-2012 برقم 

ايداع    655 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

136 - السيد حسن حسن ابراهيم عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132125   قيدت فى   2012-06-14 

برقم ايداع    5338 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

137 - قمر حسين حسن عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134291   قيدت فى   20-12-2012 برقم 

ايداع    10292 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

138 - عبدالفتاح محمود منصور رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134630   قيدت فى   2013-01-22 

برقم ايداع    606 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-21

139 - هناء السيد السيد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141105   قيدت فى   22-09-2014 برقم ايداع    

7763 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-21

140 - احمد ايمن عبدالقادر صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146168   قيدت فى   08-02-2016 برقم 

ايداع    1576 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

141 - احمد ايمن عبدالقادر صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146168   قيدت فى   18-08-2015 برقم 

ايداع    8716 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-17

142 - شعبان محمد احمد البوهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146498   قيدت فى   06-09-2015 برقم 

ايداع    9448 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-05

143 - محمد عبدا عبدالقادر عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148087   قيدت فى   10-12-2015 برقم 

ايداع    13075 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

144 - صلح ابوزيد محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148214   قيدت فى   17-12-2015 برقم 

ايداع    13366 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

145 - طه حسين عبدا غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150179   قيدت فى   03-04-2016 برقم ايداع    

4290 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

146 - اندرو ماهر لبيب جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150893   قيدت فى   15-05-2016 برقم ايداع    

6302 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

147 - عبدالعاطى احمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152172   قيدت فى   09-08-2016 برقم 

ايداع    9935 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

148 - بلل على محمد محمد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152322   قيدت فى   2016-08-17 

برقم ايداع    10332 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

149 - ياسر محمد متولى جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153351   قيدت فى   23-10-2016 برقم ايداع    

12887 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

150 - مشيرة السيد موسى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153614   قيدت فى   06-11-2016 برقم 

ايداع    13579 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05
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151 - عصام محمد يوسف عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155868   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    3334 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

152 - ياسمين محمد صبرى عبدالمنعم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157113   قيدت فى   

17-05-2017 برقم ايداع    6615 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-16

153 - عبدالرازق عبدالجابر على عوض ا هزاع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157992   قيدت فى   

18-07-2017 برقم ايداع    8970 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

154 - رمضان عبدالفتاح سليم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158218   قيدت فى   2017-07-30 

برقم ايداع    9451 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

155 - علء اسماعيل عبدالعاطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158364   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    9802 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

156 - عبده رزق عبدالسميع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158555   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    10369 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

157 - احمد حسينى عطيه بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158634   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    10600 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

158 - ايه طارق راضى عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159345   قيدت فى   01-10-2017 برقم 

ايداع    12566 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

159 - نسيم بسطا حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59858   قيدت فى   22-03-1988 برقم ايداع    1535 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-21

160 - هناء محمد شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74678   قيدت فى   30-03-1996 برقم ايداع    

1372 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

161 - مبروك دياب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80867   قيدت فى   22-07-1998 برقم ايداع    

4264 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

162 - حميده السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87826   قيدت فى   26-04-2000 برقم ايداع    

2797 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

163 - صفاء احمد الهادى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95536   قيدت فى   26-03-2002 برقم 

ايداع    1389 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

164 - حسن عبدالحميد السيد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107841   قيدت فى   2006-08-03 

برقم ايداع    4981 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-02

165 - احمد عبد ا عبد المقصود سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110699   قيدت فى   2007-04-26 

برقم ايداع    2943 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

166 - فاطمه فرج عبد الرؤف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113937   قيدت فى   03-03-2008 برقم 

ايداع    1706 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-02

167 - ابراهيم حسين ابراهيم نور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116574   قيدت فى   13-10-2008 برقم 

ايداع    7858 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-12

168 - محمد صالح محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121031   قيدت فى   15-11-2009 برقم 

ايداع    8490 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-14

169 - محمد ابراهيم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127781   قيدت فى   03-07-2011 برقم 

ايداع    5705 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

170 - حمدى السيد احمد القهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130228   قيدت فى   18-01-2012 برقم 

ايداع    682 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

171 - تقوى ابراهيم كامل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132221   قيدت فى   27-06-2012 برقم 

ايداع    5593 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26
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172 - عبدالرازق محمد فرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133549   قيدت فى   14-10-2012 برقم 

ايداع    8494 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-13

173 - مكتب عبدالحميد ابراهيم رجب الصعيدي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   141928   قيدت فى   19-11-2014 برقم ايداع    9837 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-11-18

174 - اوسامه احمد ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142181   قيدت فى   08-12-2014 برقم 

ايداع    10498 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-07

175 - محمد حاتم عبدالجليل العياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142574   قيدت فى   04-01-2015 برقم 

ايداع    37 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

176 - محمد محمود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144096   قيدت فى   08-04-2015 برقم ايداع    

4002 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

177 - محمد مرعى نوير مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147004   قيدت فى   11-10-2015 برقم 

ايداع    10623 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

178 - السيد محمود السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148181   قيدت فى   2015-12-16 

برقم ايداع    13300 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

179 - فريد محمد احمد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151846   قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    

9136 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

180 - خالد ابراهيم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152929   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    11826 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

181 - عبدا حسام شوقى على غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159430   قيدت فى   2017-10-04 

برقم ايداع    12829 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

182 - الدواش لبيع الجهزة الكهربائية والتكييفات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160614   قيدت فى   

29-11-2017 برقم ايداع    16068 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

183 - هشام محمد سليمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160941   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

16938 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

184 - فحتى على ابراهيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39918   قيدت فى   11-07-1979 برقم 

ايداع    2104 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-10

185 - محاسن امين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66948   قيدت فى   02-04-1991 برقم ايداع    

1477 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

186 - طارق حسينى محمد المسلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69484   قيدت فى   27-10-1992 برقم 

ايداع    4649 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-26

187 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79046   قيدت فى   1997-12-15 

برقم ايداع    7331 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-14

188 - فرحات محمود عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91702   قيدت فى   20-02-2001 برقم 

ايداع    1216 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

189 - محمد فاروق محمد محمد عبده زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91830   قيدت فى   2001-03-01 

برقم ايداع    1472 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

190 - محمد ابراهيم السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94501   قيدت فى   24-08-2002 برقم ايداع    

4840 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

191 - مريم حربى مكارى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96095   قيدت فى   22-05-2002 برقم ايداع    

390 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

192 - على سيد عمر المختارعلى محمد ابراهيم القادرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106051   قيدت فى   

19-02-2006 برقم ايداع    1078 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-18
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193 - احمد محمد حسين متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107266   قيدت فى   16-05-2006 برقم ايداع    

3637 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

194 - نهله محمد مختار نصرا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107931   قيدت فى   2006-07-10 

برقم ايداع    5263 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

195 - ابراهيم احمد محمد احمد الفالوجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108020   قيدت فى   2006-07-17 

برقم ايداع    5516 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

196 - ايمن عبد ا طه مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108440   قيدت فى   27-08-2006 برقم ايداع    

6497 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

197 - اشرف صفوت حفنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109100   قيدت فى   12-11-2006 برقم 

ايداع    8114 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-11

198 - يوسف عبدالحافظ فرغلى عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109273   قيدت فى   2006-11-30 

برقم ايداع    8597 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

199 - صبرى ابراهيم احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109411   قيدت فى   14-12-2006 برقم 

ايداع    8994 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

200 - صيدلية الدكتور احمد رفعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114348   قيدت فى   03-04-2008 برقم 

ايداع    2660 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

201 - حسنية يحيى عبدالباقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119475   قيدت فى   17-06-2009 برقم 

ايداع    4745 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

202 - هايدى احمد ثابت عبد الخالق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120195   قيدت فى   2009-08-20 

برقم ايداع    6437 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

203 - محمد عبدالسلم عبدالغفار مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123731   قيدت فى   2010-07-21 

برقم ايداع    5895 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

204 - محمد عطية زايد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127369   قيدت فى   12-06-2011 برقم ايداع    

4804 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

205 - امير محمد السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130521   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

1455 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

206 - عنايات سعيد عطية نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132020   قيدت فى   06-06-2012 برقم 

ايداع    5071 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

207 - ايمن محمد السيد عبدالمنعم محمد نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145532   قيدت فى   

29-06-2015 برقم ايداع    7321 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-28

208 - احمد فريد ابراهيم فهمى شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146549   قيدت فى   2015-09-08 

برقم ايداع    9563 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

209 - ابراهيم مغورى حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146634   قيدت فى   13-09-2015 برقم 

ايداع    9756 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

210 - حسام محمد احمد على بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151098   قيدت فى   25-05-2016 برقم 

ايداع    6862 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

211 - ياسر السيد عبدالمعبود سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152997   قيدت فى   03-10-2016 برقم 

ايداع    12032 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

212 - وائل عبدالمنعم على على معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154654   قيدت فى   2017-01-03 

برقم ايداع    186 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

213 - عفاف حسن عبدالعزيز على للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155387   قيدت فى   

14-02-2017 برقم ايداع    2027 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13
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214 - محمود احمد سعد احمد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156246   قيدت فى   29-03-2017 برقم 

ايداع    4259 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

215 - حماده محمد حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158822   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

11188 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

216 - محمد سعد ابوالعزم حسن الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161163   قيدت فى   2017-12-26 

برقم ايداع    17524 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

217 - عبدالعزيز صالح عبدالعزيز صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161414   قيدت فى   2018-01-08 

برقم ايداع    296 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

218 - سامى محمد دياب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59304   قيدت فى   03-06-1990 برقم ايداع    

2474 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-02

219 - سامى محمد دياب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59304   قيدت فى   30-05-2001 برقم ايداع    

3401 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

220 - سامى محمد دياب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59304   قيدت فى   30-05-2001 برقم ايداع    

3402 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

221 - سعيد ابراهيم عبدالرازق خضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69756   قيدت فى   1992-12-19 

برقم ايداع    5588 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

222 - السيد عبداللطيف عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80669   قيدت فى   1998-06-25 

برقم ايداع    3710 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

223 - ايهاب محمود وجدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93748   قيدت فى   20-08-2001 برقم 

ايداع    5671 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19

224 - محمد حسن عبدا حسن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99694   قيدت فى   2003-10-11 

برقم ايداع    5432 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-10

225 - هابى عبد الملك مجلى يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106807   قيدت فى   29-03-2006 برقم 

ايداع    2361 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

226 - هيثم محمد محمد غريب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108649   قيدت فى   13-09-2006 برقم 

ايداع    7018 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

227 - محمد متولى حسن متولى الغتيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112845   قيدت فى   2007-11-22 

برقم ايداع    8243 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

228 - السيد محمود يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118193   قيدت فى   25-02-2009 برقم 

ايداع    1497 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-24

229 - نبيلة السيد احمد محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128080   قيدت فى   2011-07-19 

برقم ايداع    6421 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

230 - منتصر اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128710   قيدت فى   2011-09-15 

برقم ايداع    7949 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

231 - سعيد فتحى محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128785   قيدت فى   21-09-2011 برقم ايداع    

8130 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

232 - مكتب سامح سلمة عطاا سلمة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

130626   قيدت فى   20-02-2012 برقم ايداع    1701 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-19

233 - سمير عبدالرؤوف عبدالعزيز حمودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134261   قيدت فى   

18-12-2012 برقم ايداع    10219 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

234 - احمد السعيد عبدالمحسن منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140922   قيدت فى   2014-09-09 

برقم ايداع    7347 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-08
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235 - احمد محمد فؤاد عبدالحميد غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145414   قيدت فى   2015-06-23 

برقم ايداع    7068 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-22

236 - ثروت السيد حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146351   قيدت فى   27-08-2015 برقم ايداع    

9120 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

237 - ايمان محمد موسى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151693   قيدت فى   12-07-2016 برقم 

ايداع    8387 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

238 - شريف ماجيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155757   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    3002 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

239 - محمد راضى سباعى عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157349   قيدت فى   31-05-2017 برقم 

ايداع    7299 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

240 - صلح سالم عطيه نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158384   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    9839 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

241 - عبده محمد عبدالحفيظ يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159436   قيدت فى   04-10-2017 برقم 

ايداع    12844 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

242 - محمد جمال محمد مسلم عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159643   قيدت فى   2017-10-16 

برقم ايداع    13421 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

243 - عربى جلل عبد الستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67008   قيدت فى   20-04-1991 برقم ايداع    

1628 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

244 - خالد عبدالقادر عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69199   قيدت فى   26-08-1992 برقم ايداع    

3561 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

245 - عزيز فوزى صليب نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95533   قيدت فى   26-03-2002 برقم ايداع    

1834 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

246 - غالى منير غالى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97368   قيدت فى   21-10-2002 برقم ايداع    

6125 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-20

247 - على عبد الستار على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110091   قيدت فى   28-02-2007 برقم 

ايداع    1358 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

248 - عماد احمد على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120728   قيدت فى   19-10-2009 برقم ايداع    

7711 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-18

249 - عماد احمد على عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120728   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

10513 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

250 - محمد احمد زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120963   قيدت فى   09-11-2009 برقم ايداع    

8325 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-08

251 - سامح كميل فهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126032   قيدت فى   09-03-2011 برقم ايداع    

1798 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

252 - ابراهيم السيد احمد محمد حامول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126730   قيدت فى   2011-05-12 

برقم ايداع    3564 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

253 - ايهاب السيد محمد عبدالحميد محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128203   قيدت فى   

28-01-2016 برقم ايداع    1148 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-27

254 - مؤسسة ايهاب السيد لستيراد السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128203   قيدت فى   

28-07-2011 برقم ايداع    6713 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-27

255 - عبدالحميد محمد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134436   قيدت فى   2013-01-03 

برقم ايداع    88 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02
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256 - هشام محمد عصام العوضى محمد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135365   قيدت فى   

25-03-2013 برقم ايداع    2556 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-24

257 - ضياء ابراهيم الدسوقى عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148734   قيدت فى   2016-01-19 

برقم ايداع    719 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

258 - غانم للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153514   قيدت فى   31-10-2016 برقم 

ايداع    13312 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

259 - ناجى عطيه عبدالجليل عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157712   قيدت فى   2017-07-04 

برقم ايداع    8271 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

260 - وائل محمد احمد الراعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160181   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

14844 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

261 - محمد عادل محمود محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160727   قيدت فى   2017-12-06 

برقم ايداع    16384 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

262 - منال عبدالجليل احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160888   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    16805 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

263 - مكتب السيد عبدالمقصود زغلول عبدالمقصود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   160936   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    16921 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

264 - جمعه فتحى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39079   قيدت فى   27-01-1979 برقم ايداع    

302 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

265 - سعيد محفوظ محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66338   قيدت فى   08-12-1990 برقم 

ايداع    5244 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

266 - عرفه احمد على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78275   قيدت فى   21-09-1997 برقم ايداع    

5264 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-20

267 - سامى السيد كامل مصطفى زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79798   قيدت فى   19-03-1998 برقم 

ايداع    1599 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

268 - عبد ا عبد القادر على الكيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87548   قيدت فى   04-04-2000 برقم 

ايداع    2213 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-03

269 - محمد كمال امين يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88537   قيدت فى   13-06-2000 برقم ايداع    

4170 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-12

270 - شريف احمد عبد الحليم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107185   قيدت فى   09-05-2006 برقم 

ايداع    3419 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

271 - عواطف موسى نصر سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108901   قيدت فى   11-10-2006 برقم 

ايداع    7624 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

272 - عماد محمد على ابراهيم ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111804   قيدت فى   14-08-2007 برقم 

ايداع    5760 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

273 - عماد محمد على ابراهيم ياسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111804   قيدت فى   11-12-2007 برقم 

ايداع    8792 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

274 - احمد محمد عبد الرازق محمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112747   قيدت فى   

14-11-2007 برقم ايداع    8000 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-13

275 - محمد السيد ابو سريع نور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112956   قيدت فى   2007-12-02 

برقم ايداع    8522 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

276 - سامى سمير فتحى عبد الفتاح باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128833   قيدت فى   2011-09-26 

برقم ايداع    8259 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25
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277 - ابراهيم سميح عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129474   قيدت فى   16-11-2011 برقم 

ايداع    9828 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

278 - محمد زكى محمد ابو شناف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129768   قيدت فى   13-12-2011 برقم 

ايداع    10625 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

279 - ايمان فهمى عبدالرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130966   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    2581 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

280 - حمادة السيد ابراهيم بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131394   قيدت فى   15-04-2012 برقم 

ايداع    3607 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

281 - هيثم محمد حسن عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133977   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    

9541 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

282 - شريف محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137560   قيدت فى   17-11-2013 برقم 

ايداع    9268 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-16

283 - لمياء محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144913   قيدت فى   24-05-2015 برقم ايداع    

5829 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

284 - سامح سمير فتحى عبدالفتاح باز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148973   قيدت فى   2016-02-01 

برقم ايداع    1304 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

285 - اسلم صالح حمدان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153393   قيدت فى   24-10-2016 برقم 

ايداع    13000 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

286 - عبده محمد عبده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154900   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    

819 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

287 - محمود على عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155098   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

1321 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

288 - سيمون جرجس عزيز عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157756   قيدت فى   2017-07-05 

برقم ايداع    8368 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

289 - محمد عبدالظاهر محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158150   قيدت فى   26-07-2017 برقم 

ايداع    9317 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

290 - رامى السيد حسين حسن بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158889   قيدت فى   2017-09-05 

برقم ايداع    11357 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

291 - احمد وجيه السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159334   قيدت فى   28-09-2017 برقم ايداع    

12533 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

292 - ابراهيم محمود محمد محمود النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159602   قيدت فى   2017-10-15 

برقم ايداع    13308 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

293 - هانى محمد عطيه محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159913   قيدت فى   2017-10-29 

برقم ايداع    14147 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

294 - مجدى محمد حسين الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160035   قيدت فى   02-11-2017 برقم 

ايداع    14478 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

295 - مكتب محمود السيد احمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

160562   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    15937 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-26

296 - تعدل الى مكتب انتصار سعيد عبدالعزيز السيد الفلكى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   160928   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    16904 وفى تاريخ  2022-12-13  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

297 - نفوسه ابراهيم منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161034   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    17179 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19
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298 - محمد جابر  يونس بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45069   قيدت فى   06-04-1982 برقم ايداع    

1450 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

299 - نجيب احمد محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65592   قيدت فى   14-07-1990 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

300 - بوتاى عزيز بدوى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74907   قيدت فى   21-05-1996 برقم 

ايداع    2084 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

301 - جمال عيسى حسانين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77657   قيدت فى   01-07-1997 برقم 

ايداع    3599 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

302 - السيد عبد العزيز السيد عافيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77675   قيدت فى   02-07-1997 برقم 

ايداع    3642 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

303 - عبدالمنعم احمد فؤاد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78619   قيدت فى   02-11-1997 برقم 

ايداع    6191 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

304 - حسن احمد حسن احمد ابو شادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97686   قيدت فى   2002-12-11 

برقم ايداع    6976 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

305 - فرح رزق ميخائيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99074   قيدت فى   26-07-2003 برقم ايداع    

3767 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-25

306 - عاطف محمد السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101776   قيدت فى   2004-06-29 

برقم ايداع    3841 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-28

307 - جمال جودة طنطاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108051   قيدت فى   19-07-2006 برقم 

ايداع    5594 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

308 - عبد ا رجب عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108471   قيدت فى   29-08-2006 برقم 

ايداع    6581 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

309 - بهاء محمد باهر على حسن عزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108497   قيدت فى   2017-04-24 

برقم ايداع    5382 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

310 - بهاء محمد باهر على حسن عزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108497   قيدت فى   2006-08-31 

برقم ايداع    6650 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

311 - حسام رجب رمضان شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112824   قيدت فى   21-11-2007 برقم 

ايداع    8203 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

312 - السيد عبد العزيز السيد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113179   قيدت فى   30-12-2007 برقم 

ايداع    9131 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

313 - مكتب عبد ا احمد عبد الحميد حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113269   قيدت فى   06-01-2008 برقم ايداع    136 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-05

314 - سعيد سعد سعيد على البطلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122901   قيدت فى   09-05-2010 برقم 

ايداع    3718 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-08

315 - امين خيرى محمد محمود سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132562   قيدت فى   2012-08-02 

برقم ايداع    6451 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

316 - عفاف محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133834   قيدت فى   11-11-2012 برقم 

ايداع    9181 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

317 - ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134227   قيدت فى   

16-12-2012 برقم ايداع    10143 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-15

318 - ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134227   قيدت فى   

02-11-2017 برقم ايداع    14451 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-01
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319 - سعيد ابراهيم فرج بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134500   قيدت فى   10-01-2013 برقم 

ايداع    257 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

320 - سعيد ابراهيم فرج بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134500   قيدت فى   17-05-2016 برقم 

ايداع    6437 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

321 - محمد عبدالمولى محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141170   قيدت فى   25-09-2014 برقم 

ايداع    7917 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-24

322 - احمد السيد احمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142613   قيدت فى   2015-01-06 

برقم ايداع    142 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-05

323 - امين مسعد امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156358   قيدت فى   05-04-2017 برقم ايداع    

4620 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

324 - سنيه عبدالعزيز احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158876   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    11312 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

325 - مكتب عبدالعزيز سليم عبدالعزيز غنيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

160456   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    15638 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-21

326 - مطيع فوزى محمد احمد عرنس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160645   قيدت فى   2017-12-03 

برقم ايداع    16160 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

327 - امين سلمه امين ابراهيم عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160789   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    19532 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

328 - ادهم ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160830   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    16637 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

329 - حسين ماهر عبدالعزيز عبدالوهاب جاويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160977   قيدت فى   

18-12-2017 برقم ايداع    17034 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-17

330 - سمير عزب بدوى عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47697   قيدت فى   25-08-1983 برقم ايداع    

2995 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-24

331 - فيصل عبدالمنعم مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69640   قيدت فى   28-11-1992 برقم ايداع    

5202 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

332 - بسيمه عبدالمنعم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70079   قيدت فى   27-02-1993 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-26

333 - سلوى عبدالسلم وشاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73479   قيدت فى   01-07-1995 برقم ايداع    

2930 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-30

334 - محمود منصور مرسى محمود البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76835   قيدت فى   1997-03-15 

برقم ايداع    1389 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

335 - حامد عبد اللطيف حامد احمد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88329   قيدت فى   2000-05-30 

برقم ايداع    3752 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

336 - حامد عبد اللطيف حامد احمد راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88329   قيدت فى   2007-06-21 

برقم ايداع    4441 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

337 - ناصر امام على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93863   قيدت فى   01-09-2001 برقم ايداع    

5965 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

338 - ايمن محمد محمود منصور الجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95200   قيدت فى   12-02-2002 برقم 

ايداع    952 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

339 - محمد احمد عبدالسلم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103332   قيدت فى   13-02-2005 برقم 

ايداع    811 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-12
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340 - احمد رشاد محمد ابراهيم عرفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108723   قيدت فى   2006-09-20 

برقم ايداع    7200 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

341 - محمد عيسى حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109323   قيدت فى   06-12-2006 برقم 

ايداع    8766 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

342 - عمر عبد الحكيم سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110367   قيدت فى   22-03-2007 برقم 

ايداع    2117 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

343 - عطية عثمان عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129089   قيدت فى   2011-10-12 

برقم ايداع    8884 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

344 - حسين مصطفى كمال عزب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132178   قيدت فى   2012-06-21 

برقم ايداع    4574 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

345 - علء الدين محمد محمد فهمى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138762   قيدت فى   

10-03-2014 برقم ايداع    1839 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-09

346 - مؤسسة محمود سلم لمواد البناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140360   قيدت فى   2014-07-21 

برقم ايداع    5864 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

347 - سالم محمد احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142941   قيدت فى   29-01-2015 برقم ايداع    

968 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-28

348 - علء عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149472   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

2475 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

349 - سعيد احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153236   قيدت فى   17-10-2016 برقم ايداع    

12635 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

350 - حاتم حسينى ابراهيم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154685   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    259 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

351 - صابر جمال الدين السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157206   قيدت فى   23-05-2017 برقم 

ايداع    6900 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

352 - محمد مصطفى السيد مصطفى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159895   قيدت فى   

26-10-2017 برقم ايداع    14087 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-25

353 - جمال صابر السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159958   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

14274 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

354 - محمد السيد مصطفى سليمان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160099   قيدت فى   2017-11-06 

برقم ايداع    14645 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

355 - مكتب مسعد محمد عبدالمنعم عجمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

160332   قيدت فى   15-11-2017 برقم ايداع    15289 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-14

356 - مؤمن عمر محمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160931   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    16910 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

357 - محمود محمد اسماعيل الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161135   قيدت فى   24-12-2017 برقم 

ايداع    17450 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

358 - سيد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30295   قيدت فى   24-09-1972 برقم ايداع    

2492 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

359 - عاطف هنرى ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63262   قيدت فى   10-08-1989 برقم ايداع    

3949 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

360 - نعمات عبدالمجيد طايع سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69064   قيدت فى   20-07-1992 برقم 

ايداع    3015 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19
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361 - محمد محمد ابراهيم حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76708   قيدت فى   25-02-1997 برقم ايداع    

920 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-24

362 - معرض حسين للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104598   قيدت فى   17-07-2005 برقم ايداع    

4216 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

363 - احمد صلح السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109322   قيدت فى   06-12-2006 برقم 

ايداع    8762 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

364 - امير محمود ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109457   قيدت فى   18-12-2006 برقم 

ايداع    9118 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

365 - محمد عبدالستار محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123345   قيدت فى   16-06-2010 برقم 

ايداع    4769 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-15

366 - احمد توفيق السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126091   قيدت فى   16-03-2011 برقم ايداع    

1969 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

367 - محمد محمد السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130454   قيدت فى   06-02-2012 برقم ايداع    

1270 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

368 - حسن حمدى محمود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148588   قيدت فى   11-01-2016 برقم 

ايداع    338 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-10

369 - عادل محمود محمدى عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152784   قيدت فى   2016-09-19 

برقم ايداع    11457 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

370 - هشام محمد السيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153063   قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    

12197 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

371 - رضا عبدالسلم السيد سلمه للرحلت الداخليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154657   قيدت فى   

04-01-2017 برقم ايداع    190 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

372 - محمد عبدالسلم السيد سلمه للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154658   قيدت فى   

04-01-2017 برقم ايداع    198 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-03

373 - ايمن سعيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159082   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

11876 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

374 - عبدالحميد السيد الشحات على نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159244   قيدت فى   2017-09-26 

برقم ايداع    12287 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

375 - محمد السيد اسماعيل صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159983   قيدت فى   31-10-2017 برقم 

ايداع    14332 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

376 - رأفت عبدالسلم حسن حسين شميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160180   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    14843 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

377 - محمد جمال عبدالحكيم عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160829   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    16633 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

378 - ابوبكر محمد عبدالحليم منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30521   قيدت فى   29-11-1972 برقم 

ايداع    2889 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

379 - نبيل رشاد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41156   قيدت فى   13-02-1980 برقم ايداع    

609 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-12

380 - سعيد احمد كمال عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65401   قيدت فى   05-06-1990 برقم ايداع    

2517 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

381 - مروي محمد عبده ابو كبشه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97056   قيدت فى   21-09-2002 برقم 

ايداع    5425 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-20
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382 - احمد محمد احمد ابراهيم فليفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97946   قيدت فى   25-01-2003 برقم 

ايداع    411 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-24

383 - حسن مبروك حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105006   قيدت فى   04-09-2005 برقم ايداع    

5306 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

384 - الكردى عبداللطيف رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111956   قيدت فى   29-08-2007 برقم 

ايداع    6137 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

385 - اشرف حسينى محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112562   قيدت فى   30-10-2007 برقم 

ايداع    7542 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

386 - على محمد عبد النبى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113068   قيدت فى   2007-12-12 

برقم ايداع    8821 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

387 - احمد محمد صبرى عبد الحميد مصطفى احمد حبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113188   قيدت فى   

30-12-2007 برقم ايداع    9167 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-29

388 - عبدالكريم ابراهيم محمود عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116116   قيدت فى   2008-08-26 

برقم ايداع    6841 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

389 - عصام عبدالعلى عبدالحسيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118844   قيدت فى   23-04-2009 برقم 

ايداع    3119 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

390 - نبيل نبوى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123161   قيدت فى   30-05-2010 برقم ايداع    

4348 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-29

391 - محمد عبدالمنعم دياب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131529   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    3941 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

392 - ابراهيم العربى ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133589   قيدت فى   15-10-2012 برقم 

ايداع    8575 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

393 - محمد عبدالحميد عبدالعزيز شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134282   قيدت فى   2012-12-20 

برقم ايداع    10280 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

394 - محمد عبدالمنعم دياب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137007   قيدت فى   16-09-2013 برقم 

ايداع    7758 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-15

395 - محمد صلح على عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138935   قيدت فى   20-03-2014 برقم 

ايداع    2228 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

396 - عبدالرحمن فتحى عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149834   قيدت فى   2016-03-15 

برقم ايداع    3376 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

397 - سماح سعيد محمد السيد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154597   قيدت فى   

02-01-2017 برقم ايداع    53 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-01

398 - وائل محمد منير عبدالمقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154880   قيدت فى   2017-01-18 

برقم ايداع    783 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

399 - سنيه محمد صلح عيسى محمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161257   قيدت فى   

28-12-2017 برقم ايداع    17772 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-27

400 - احمد ابراهيم محمود رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161287   قيدت فى   01-01-2018 برقم 

ايداع    6 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

401 - عواد ابراهيم عواد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71390   قيدت فى   16-01-1994 برقم ايداع    

292 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-15

402 - طارق عبدالرحمن الغريب ديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75033   قيدت فى   18-02-2015 برقم 

ايداع    1721 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

Page 150 of 166 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

403 - مركز الديب للطراف الصناعية والجهزه التعويضية ,  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75033   قيدت فى   

09-06-1996 برقم ايداع    2475 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-08

404 - جمال محمدعبدالفتاح على ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86462   قيدت فى   1999-12-22 

برقم ايداع    8562 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

405 - محمد ابراهيم السيد خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94501   قيدت فى   06-11-2001 برقم 

ايداع    7517 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

406 - حسن حسن محمد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97576   قيدت فى   17-11-2002 برقم 

ايداع    6691 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-16

407 - عايده على عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109118   قيدت فى   14-11-2006 برقم 

ايداع    8170 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

408 - هالة البدرى متولى على عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111699   قيدت فى   02-08-2007 برقم 

ايداع    5433 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

409 - السيد محمد السيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111753   قيدت فى   08-08-2007 برقم ايداع    

5583 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

410 - عادل على فهمى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123221   قيدت فى   06-06-2010 برقم ايداع    

4495 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-05

411 - عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126976   قيدت فى   

29-05-2011 برقم ايداع    4087 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-28

412 - مريم محمد السعيد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130335   قيدت فى   29-01-2012 برقم 

ايداع    938 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

413 - احمد محمد عرفة مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131676   قيدت فى   09-05-2012 برقم 

ايداع    4279 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

414 - محمود محمد السيد احمد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136090   قيدت فى   2013-05-26 

برقم ايداع    5276 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

415 - احمد السيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138138   قيدت فى   06-01-2014 برقم ايداع    

158 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

416 - احمد محمد منصور مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140908   قيدت فى   08-09-2014 برقم 

ايداع    7313 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-07

417 - محمد جلل محمد امين نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143814   قيدت فى   24-03-2015 برقم 

ايداع    3161 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

418 - مايكل كرم ابراهيم عطية رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146577   قيدت فى   2017-01-26 

برقم ايداع    1161 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

419 - مايكل كرم ابراهيم عطيه رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146577   قيدت فى   2015-09-09 

برقم ايداع    9636 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-08

420 - على محمد مهدى قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148690   قيدت فى   17-01-2016 برقم ايداع    

607 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

421 - محمد سعيد زكى الشبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151942   قيدت فى   27-07-2016 برقم 

ايداع    9391 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

422 - محمود جمال عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156460   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    4896 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

423 - هبه مصطفى كامل يوسف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156979   قيدت فى   2017-05-11 

برقم ايداع    6215 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10
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424 - رحاب محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158650   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    10655 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

425 - محمد ممدوح محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159043   قيدت فى   14-09-2017 برقم 

ايداع    11761 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

426 - حسام فوزى مامون محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160809   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    16576 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

427 - ابراهيم سعد محمود بندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78041   قيدت فى   21-08-1997 برقم 

ايداع    4622 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

428 - باسم يسرى عبدالجواد عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87515   قيدت فى   02-04-2000 برقم 

ايداع    2130 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-01

429 - انتصار محمد معوض عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111657   قيدت فى   2007-07-30 

برقم ايداع    5335 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

430 - احمد سعيد امين عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116443   قيدت فى   25-09-2008 برقم 

ايداع    7515 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-24

431 - عبدالفتاح عباس محمد على العليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127188   قيدت فى   2011-06-05 

برقم ايداع    4459 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-04

432 - عماد جمال عطية ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128824   قيدت فى   25-09-2011 برقم 

ايداع    8231 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

433 - محمد عاطف محمد محمد خشبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130372   قيدت فى   2012-01-30 

برقم ايداع    1032 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

434 - محفوظ ابراهيم عبدالسميع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132021   قيدت فى   2012-06-06 

برقم ايداع    5072 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

435 - زلط لخدمات المحمول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132828   قيدت فى   28-08-2012 برقم ايداع    

6961 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

436 - وحيد حسنى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133030   قيدت فى   09-09-2012 برقم ايداع    

7373 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

437 - خالد محمد سليمان ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139277   قيدت فى   16-04-2014 برقم ايداع    

2895 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-15

438 - محمد محمد على منصور جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140273   قيدت فى   13-07-2014 برقم 

ايداع    5628 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-12

439 - احمد السيد عبدالخالق شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141898   قيدت فى   18-11-2014 برقم 

ايداع    9762 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

440 - محمد صلح حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144080   قيدت فى   07-04-2015 برقم ايداع    

3977 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

441 - سعودى محمود اسماعيل باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146021   قيدت فى   12-05-2016 برقم 

ايداع    6184 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-11

442 - سعودى محمود اسماعيل باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146021   قيدت فى   10-08-2015 برقم 

ايداع    8384 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

443 - على احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149857   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    

3428 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

444 - محمد عبدالرحيم عبدالمجيد محمود زردق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152637   قيدت فى   

05-09-2016 برقم ايداع    11102 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-04

445 - ثروت مصطفى رجب امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153379   قيدت فى   24-10-2016 برقم 

ايداع    12965 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23
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446 - محمد محمد سليم خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155475   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

2227 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

447 - مى محمد اسماعيل محمد اسماعيل الكفراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155981   قيدت فى   

16-03-2017 برقم ايداع    3619 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-15

448 - عادل احمد حمدى محمد البربرى للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156212   قيدت 

فى   28-03-2017 برقم ايداع    4185 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

449 - احمد عبدالغنى سليمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158534   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    10295 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

450 - محمد عبدالفتاح سعودى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158805   قيدت فى   2017-08-28 

برقم ايداع    11131 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

451 - حسنى محمد عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159302   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

12442 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

452 - محروس خميس بيومى عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160216   قيدت فى   2017-11-12 

برقم ايداع    14935 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

453 - ولء محمد ابراهيم محمد الجميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160493   قيدت فى   2017-11-23 

برقم ايداع    15763 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

454 - على صالح على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160619   قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    

16081 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-28

455 - عبدا السيد حسين السيد السحت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161255   قيدت فى   2017-12-28 

برقم ايداع    17770 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

456 - عادل محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99232   قيدت فى   16-08-2003 برقم 

ايداع    4221 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-15

457 - ياسر احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102712   قيدت فى   06-11-2004 برقم ايداع    

6450 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-05

458 - رضا احمد محمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109931   قيدت فى   14-02-2007 برقم ايداع    

943 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

459 - حسن فتحى على حسن صالح خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121504   قيدت فى   

11-01-2010 برقم ايداع    222 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-10

460 - امير محمد ابراهيم عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128777   قيدت فى   21-09-2011 برقم 

ايداع    8117 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

461 - السيد عبدالمنعم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129862   قيدت فى   25-12-2011 برقم 

ايداع    10837 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

462 - رضا كمال الدبركى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133722   قيدت فى   31-10-2012 برقم 

ايداع    8915 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

463 - مكتب حسين السيد حسين سرور يونس للرحلت الداخلية ونقل عمال  الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   134394   قيدت فى   30-12-2012 برقم ايداع    10554 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-29

464 - اشرف شعبان رمضان عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147307   قيدت فى   2015-10-27 

برقم ايداع    11360 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

465 - دسوقى عبدا سليمان عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147627   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    12028 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11
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466 - محمد محمد احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155989   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    3636 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

467 - احمد محمد احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156205   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    4156 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

468 - حسين السيد يوسف السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157999   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

8985 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

469 - احمد الهادى عبدالفتاح السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159657   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    13468 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

470 - صبيح خليل ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159910   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    14144 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

471 - ساميه احمد عبدالوهاب مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160250   قيدت فى   2017-11-13 

برقم ايداع    15047 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

472 - صبحى محمد ابراهيم ابوهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160320   قيدت فى   15-11-2017 برقم 

ايداع    15260 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

473 - مكتب اميره سعد محمد محمد خليفه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

160988   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    17058 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-17

474 - عبد الرحمن محمد حميد محمد معمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   27953   قيدت فى   1971-07-18 

برقم ايداع    1764 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

475 - مدحت ناجى غالى عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69777   قيدت فى   22-12-1992 برقم 

ايداع    5678 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-12-21

476 - اسماعيل عبد الحكيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73870   قيدت فى   26-09-1995 برقم 

ايداع    4313 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-25

477 - مصيلحى عبدالغفار مصيلحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110903   قيدت فى   

14-05-2007 برقم ايداع    3445 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

478 - فتحية محمد عبد ا الفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115559   قيدت فى   14-07-2008 برقم ايداع    

5568 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-13

479 - ابراهيم عبدالفتاح عثمان يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127149   قيدت فى   2011-06-02 

برقم ايداع    4387 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

480 - محمد عبدالحميد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130383   قيدت فى   31-01-2012 برقم 

ايداع    1056 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

481 - محمد عبدالحميد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130383   قيدت فى   03-04-2013 برقم 

ايداع    2844 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

482 - ولء عدوى طه عدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131280   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    

3341 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

483 - وليد سليم عبدا بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133390   قيدت فى   03-10-2012 برقم ايداع    

8139 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

484 - يحيى محمد احمد جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134129   قيدت فى   05-12-2012 برقم 

ايداع    9910 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

485 - نبيل محمد محمد محمد السيد سرايا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138954   قيدت فى   2014-03-23 

برقم ايداع    2289 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

486 - هويدا مرسى عباس حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140515   قيدت فى   12-08-2014 برقم 

ايداع    6316 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-11
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487 - ياسر محمد جمال جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146210   قيدت فى   20-08-2015 برقم ايداع    

8825 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

488 - محمود جلل نبوى غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147145   قيدت فى   20-10-2015 برقم ايداع    

10970 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

489 - محمد احمد السيد محمد الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158635   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    10602 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

490 - نجوى تونى احمد مرسى منصور للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159079   قيدت 

فى   17-09-2017 برقم ايداع    11869 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-16

491 - مكتب هاني محمد الشحات محمد قاسم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

159826   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    13915 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-23

492 - محمد عبدالمقصود محمد خفاجى للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161504   

قيدت فى   11-01-2018 برقم ايداع    628 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-10

493 - محمود عبدالحميد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40731   قيدت فى   20-12-1979 برقم ايداع    

4073 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-19

494 - على عبدالعظيم اسماعيل عبد الهادى النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61836   قيدت فى   

30-01-1989 برقم ايداع    542 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-29

495 - وائل فؤاد محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66081   قيدت فى   27-10-1990 برقم 

ايداع    4475 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

496 - حسن محمد مهدى نوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67149   قيدت فى   20-05-1991 برقم ايداع    

2092 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-19

497 - فيصل عبدالسلم وشاحى عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75947   قيدت فى   1996-11-11 

برقم ايداع    6160 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

498 - ناصر سليمان ابراهيم سليمان الدش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81312   قيدت فى   1998-09-07 

برقم ايداع    5347 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

499 - كريمة عبدالعزيز مصيلحى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96961   قيدت فى   10-09-2002 برقم 

ايداع    5197 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

500 - طهرة نبيل محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101701   قيدت فى   21-06-2004 برقم ايداع    

3638 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

501 - احمد فيصل السيد محمد عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110004   قيدت فى   2007-02-20 

برقم ايداع    1129 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

502 - زينب سعيد امام بهنساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112949   قيدت فى   02-12-2007 برقم 

ايداع    8515 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

503 - السيد فهمى عوض عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127331   قيدت فى   09-06-2011 برقم ايداع    

4719 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

504 - اشرف احمد محمد على كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130133   قيدت فى   11-01-2012 برقم 

ايداع    424 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

505 - ابراهيم احمد السيد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134544   قيدت فى   2013-01-15 

برقم ايداع    358 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

506 - محمد سعيد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142514   قيدت فى   29-12-2014 برقم ايداع    

11402 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28
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507 - حسام حسن عبدالعزيز عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149664   قيدت فى   2017-01-31 

برقم ايداع    1384 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

508 - حسام حسن عبدالعزيز عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149664   قيدت فى   2016-03-06 

برقم ايداع    2915 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

509 - عبدا السيد عبدا عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150402   قيدت فى   14-04-2016 برقم 

ايداع    4961 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

510 - رضا محمد عبدالهادى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153014   قيدت فى   04-10-2016 برقم 

ايداع    12066 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

511 - السيد عامر محمود عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154832   قيدت فى   16-01-2017 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

512 - عبدالعزيز محمد رزق محمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155995   قيدت فى   2017-03-19 

برقم ايداع    3657 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

513 - ابوزيد للحدايد والبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156207   قيدت فى   28-03-2017 برقم ايداع    

4161 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

514 - اميرة بدوى بدوى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157163   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

6786 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

515 - حسن السيد متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157895   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

8769 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

516 - مصطفى السيد احمد السيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158687   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    10781 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

517 - ايمن عنانى تهامى تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160821   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    16102 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

518 - منى احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161531   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    

689 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

519 - علي احمد ابراهيم دسوقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   202831   قيدت فى   17-01-2012 برقم 

ايداع    1000003 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

520 - امام فرحان امام فرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69442   قيدت فى   18-10-1992 برقم ايداع    

4465 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

521 - خيرى السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75755   قيدت فى   15-10-1996 برقم ايداع    

5487 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

522 - اسامة محمد مناع يوسف حجاج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88097   قيدت فى   16-05-2000 برقم 

ايداع    3319 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

523 - اسامه بهاء الدين عبدالجليل عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88246   قيدت فى   

24-05-2000 برقم ايداع    3579 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-23

524 - سالى عصام الدين ابراهيم محمد قوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94500   قيدت فى   2001-11-06 

برقم ايداع    7513 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

525 - عبدالهادى محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95097   قيدت فى   02-02-2002 برقم 

ايداع    677 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

526 - ماهر محمد السيد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108176   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

5861 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

527 - محمد حسن محمد نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109841   قيدت فى   05-02-2007 برقم ايداع    

690 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04
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528 - ابراهيم رضوان عبدربه رضوان السماحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111998   قيدت فى   

02-09-2007 برقم ايداع    6231 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-01

529 - معرض السماحى لتجاره السيارات والمقطورات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111998   قيدت فى   

05-12-2017 برقم ايداع    16300 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

530 - هانى مصطفى حسنى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113434   قيدت فى   21-01-2008 برقم 

ايداع    511 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

531 - احمد ابراهيم السباعى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129267   قيدت فى   25-10-2011 برقم 

ايداع    9330 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

532 - محمد حسانين عبدالغنى محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132036   قيدت فى   

07-06-2012 برقم ايداع    5121 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-06

533 - ابراهيم على طلبة على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132568   قيدت فى   02-08-2012 برقم ايداع    

6467 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

534 - شحتة محمد محمود درويش عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133616   قيدت فى   2012-10-17 

برقم ايداع    8640 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

535 - على عبدالرحمن على سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134633   قيدت فى   22-01-2013 برقم 

ايداع    614 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

536 - ابراهيم عبدالرحمن حسانين الهايج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139130   قيدت فى   2016-05-10 

برقم ايداع    6090 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

537 - السيد عبد العزيز على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141046   قيدت فى   17-09-2014 برقم 

ايداع    7626 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-16

538 - ابو جلل موتورز لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146958   قيدت فى   2015-10-07 

برقم ايداع    10525 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

539 - حسين محمد محمد محمود المير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148260   قيدت فى   2015-12-21 

برقم ايداع    13479 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

540 - فاتن فوزى خليل بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149676   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

2955 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

541 - محمد فتحى محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152992   قيدت فى   03-10-2016 برقم 

ايداع    12026 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

542 - عمرو سيد عراقى السعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153868   قيدت فى   17-11-2016 برقم 

ايداع    14244 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

543 - سوزان احمد عباس سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153979   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

14577 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

544 - محمد عبدالرؤف محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154227   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    15237 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

545 - عفاف ابراهيم مصطفى عبدالرحمن للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155687   قيدت 

فى   01-03-2017 برقم ايداع    2832 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

546 - اسلم على حسن حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157530   قيدت فى   13-06-2017 برقم 

ايداع    7784 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

547 - نبيل السيد على حسن الهللى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158173   قيدت فى   27-07-2017 برقم 

ايداع    9370 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-26
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548 - عمرو محمد حسين شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158780   قيدت فى   2017-08-27 

برقم ايداع    11050 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

549 - محمد ممدوح كمال محمد توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159789   قيدت فى   2017-10-23 

برقم ايداع    13813 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

550 - محمد السيد السباعى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159798   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    13865 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

551 - سعيد احمد عبداللطيف مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160175   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    14833 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

552 - على بركات للتصميمات والستشارات الهندسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160403   قيدت فى   

20-11-2017 برقم ايداع    15490 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-19

553 - عيدة مصطفى محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161018   قيدت فى   2017-12-19 

برقم ايداع    17144 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

554 - مكتب عزت محمد عادل يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

161110   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    17377 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-23

555 - اشرف على حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161145   قيدت فى   25-12-2017 برقم ايداع    

17473 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

556 - على محمد عباس مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161734   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

1236 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

557 - على محمد عباس مرسى للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161734   قيدت فى   

23-01-2018 برقم ايداع    1237 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-22

558 - على احمد محمد شبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76008   قيدت فى   18-11-1996 برقم ايداع    

6327 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

559 - هانى محمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86818   قيدت فى   02-02-2000 برقم 

ايداع    631 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-01

560 - وائل ابو الفتوح محمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107204   قيدت فى   10-05-2006 برقم 

ايداع    3481 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

561 - عبدالحميد محمد حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110260   قيدت فى   2007-03-14 

برقم ايداع    1850 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

562 - لملوم على عبدالباسط حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111862   قيدت فى   20-08-2007 برقم 

ايداع    5919 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

563 - عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112786   قيدت فى   

18-11-2007 برقم ايداع    8103 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-17

564 - حسام محمود منصور احمد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112827   قيدت فى   2007-11-21 

برقم ايداع    8206 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

565 - محمد فهمى ابراهيم درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113237   قيدت فى   01-01-2008 برقم 

ايداع    41 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

566 - السيد محمد محمد شنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125249   قيدت فى   21-12-2010 برقم ايداع    

9723 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

567 - هانى امير هاشم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126435   قيدت فى   17-04-2011 برقم ايداع    

2847 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16
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568 - عفيفى محمد محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126503   قيدت فى   20-04-2011 برقم 

ايداع    2961 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

569 - اميرة السيد حلمى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129206   قيدت فى   19-10-2011 برقم ايداع    

9165 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

570 - محمدعبدالحى ابراهيم عباس طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131465   قيدت فى   

22-04-2012 برقم ايداع    3780 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-21

571 - محمد عزت محمود عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132642   قيدت فى   09-08-2012 برقم 

ايداع    6599 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

572 - النبيل لتصنيع البلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134087   قيدت فى   03-12-2012 برقم ايداع    

9808 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

573 - وائل عطية السيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134691   قيدت فى   28-01-2013 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

574 - صفية محمود اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138690   قيدت فى   04-03-2014 برقم 

ايداع    1659 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

575 - لملوم على عبدالباسط حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140130   قيدت فى   26-06-2014 برقم 

ايداع    5251 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

576 - ايمن مكين رياض يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141544   قيدت فى   26-10-2014 برقم 

ايداع    8731 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

577 - فارس احمد فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148450   قيدت فى   03-01-2016 برقم ايداع    

27 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

578 - عبدالحميد احمد ابوالنور ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150237   قيدت فى   2016-04-05 

برقم ايداع    4438 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

579 - محمد محمد عبدالرحمن المتولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153101   قيدت فى   2016-10-10 

برقم ايداع    12291 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

580 - محمد سامى السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157873   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

8718 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

581 - عادل حسين عبدالرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158353   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    9777 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

582 - محمد شوقى حسانين محمد محمد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159803   قيدت فى   

23-10-2017 برقم ايداع    13872 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-22

583 - احمد اشرف شوقى عبدالعزيز حجاج للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159869   

قيدت فى   25-10-2017 برقم ايداع    14010 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-10-24

584 - دينا محمد عبدالحميد محمودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161071   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    17275 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

585 - رحاب رمضان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161277   قيدت فى   31-12-2017 برقم 

ايداع    17820 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

586 - ابراهم محمد محمد على النمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54217   قيدت فى   03-05-1986 برقم 

ايداع    2241 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

587 - احمد محمد المعتصم بال جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57949   قيدت فى   07-09-1987 برقم 

ايداع    4407 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-06

588 - حسين السيد طلب احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58884   قيدت فى   12-12-1987 برقم 

ايداع    6563 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11
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589 - احمد عصام حسن كامل النادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113164   قيدت فى   27-12-2007 برقم 

ايداع    9100 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

590 - كريم محمد محمودهمت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122965   قيدت فى   12-05-2010 برقم 

ايداع    3810 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

591 - كريم محمد محمود همت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122965   قيدت فى   24-04-2012 برقم 

ايداع    3864 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

592 - ابراهيم الشبراوى مرسى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130308   قيدت فى   

24-01-2012 برقم ايداع    873 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-23

593 - نبيل عبدالعزيز عبدا عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131780   قيدت فى   16-05-2012 برقم 

ايداع    4527 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

594 - احمد محمد بندارى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132196   قيدت فى   26-06-2012 برقم 

ايداع    5544 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-25

595 - حماده محمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139880   قيدت فى   09-06-2014 برقم 

ايداع    4541 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

596 - مكتب احسان علي مصطفي عيسي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

141416   قيدت فى   26-11-2014 برقم ايداع    10085 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-11-25

597 - عليان عبدالمام امبارك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143320   قيدت فى   24-02-2015 برقم 

ايداع    1924 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

598 - شروق خالد عبدالمعطى عبدالحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159372   قيدت فى   

02-10-2017 برقم ايداع    12645 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-01

599 - محمد فايق محمد محمد حسن علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159991   قيدت فى   2017-11-01 

برقم ايداع    14364 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

600 - منى سلمه ابوسريع سعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160382   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    15431 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

601 - احمد ياقوت عبدالمعز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161234   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    17709 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27
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تجديد شركات

1 - شركة شاكر عبداللطيف عبدالفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93145  قيدت فى  2001-07-01 

برقم ايداع   4171 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

2 - شركة شاكر عبداللطيف عبدالفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   93145  قيدت فى  2005-12-31 

برقم ايداع   7653 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2025  

12:00:00ص

3 - ش محمد عبدالقادر حسن وشريكه عبدالقادر حسن عبدالقادر   شركة سبق قيدها برقم :   97469  قيدت فى  

02-11-2002 برقم ايداع   6389 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2027  12:00:00ص

4 - ش ايمان طلعت حرب محمود فراج و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   101516  قيدت فى  

02-06-2004 برقم ايداع   3190 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2024  12:00:00ص

5 - تعدل الى - شركة  احمد عبدالعظيم محمد مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   56122  قيدت فى  

12-01-1987 برقم ايداع   220 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/01/2027  12:00:00ص

6 - شركة د0 جمال النطونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69315  قيدت فى  23-09-1992 برقم 

ايداع   3998 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  

12:00:00ص

7 - البنك العقارى المصرى العربى   شركة سبق قيدها برقم :   102854  قيدت فى  23-03-2006 برقم ايداع   

2186 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2026  12:00:00ص

8 - البنك العقارى المصرى ش . م. م   شركة سبق قيدها برقم :   102854  قيدت فى  06-12-2004 برقم 

ايداع   6964 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2024  

12:00:00ص

9 - ش نجيه اسماعيل عطيه و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   141210  قيدت فى  28-09-2014 برقم 

ايداع   7984 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2024  

12:00:00ص

10 - ش صفاء محمد احمد حمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   150345  قيدت فى  11-04-2016 برقم 

ايداع   4765 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2026  

12:00:00ص

11 - ش علء محمود حفنى وشريكه عصام محمود حفنى   شركة سبق قيدها برقم :   45484  قيدت فى  

08-06-1982 برقم ايداع   2374 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2027  12:00:00ص

12 - شركه /  امجد عبدالرحمن العزازي و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   62869  قيدت فى  

10-06-1989 برقم ايداع   2983 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2024  12:00:00ص

13 - تعديل اسم الشركه ليصبح ابراهيم محمد ابراهيم كليله وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   127928  

قيدت فى  11-07-2011 برقم ايداع   6028 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/07/2026  12:00:00ص

14 - ش شادى احمد نجاتى وشريكه اسلم سمير عبدالستار   شركة سبق قيدها برقم :   149376  قيدت فى  

22-02-2016 برقم ايداع   2278 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2026  12:00:00ص
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15 - شركة محمود محمد محمود خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69732  قيدت فى  1992-12-15 

برقم ايداع   5534 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2027  

12:00:00ص

16 - ش على السيد على سلمه و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104356  قيدت فى  15-06-2005 برقم 

ايداع   3558 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  

12:00:00ص

17 - شركة ايمن محمد نجيب عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   112806  قيدت فى  2007-11-19 

برقم ايداع   8150 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

18 - شركة ياسر احمد محمد زايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133280  قيدت فى  2012-09-25 

برقم ايداع   7893 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

19 - شركة عبدالعزيز فتحى محمد على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   133516  قيدت فى  

10-10-2012 برقم ايداع   8425 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

20 - جود لين جروب   شركة سبق قيدها برقم :   155137  قيدت فى  01-02-2017 برقم ايداع   1421 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  12:00:00ص

21 - عزت عبدالله ابراهيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   155137  قيدت فى  01-02-2017 برقم 

ايداع   1421 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  

12:00:00ص

22 - تعدل الى محمد سامى عطيه عزب وشريكه على حسن كامل محمد الزينى   شركة سبق قيدها برقم :   

84939  قيدت فى  16-08-1999 برقم ايداع   5209 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/08/2024  12:00:00ص

23 - شركة  كمال عزت عبدالعزيز واحمد عزت عبدالعزيز وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   130891  

قيدت فى  08-03-2012 برقم ايداع   2389 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/03/2027  12:00:00ص

24 - ميد بونت للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   130891  قيدت فى  08-03-2012 برقم ايداع   2389 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

25 - شركة  ياسمين محمد احمد على وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   133812  قيدت فى  

07-11-2012 برقم ايداع   9126 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

26 - شركة  السيد كمال السيد عبدالسلم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   158369  قيدت فى  

03-08-2017 برقم ايداع   9815 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/08/2027  12:00:00ص

27 - ش محسن عصمت محمد صادق الملح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18010  قيدت فى  

09-09-1956 برقم ايداع   817 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2026  12:00:00ص

28 - شركة بدر الدين محمد عبدالسلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   44228  قيدت فى  1981-11-30 

برقم ايداع   5955 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2026  

12:00:00ص

29 - شركة ابو المجد لتجارة المواد البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   69120  قيدت فى  1992-08-05 

برقم ايداع   3242 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  

12:00:00ص
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30 - شركة لبني سيف كامل وشريكاتها   شركة سبق قيدها برقم :   70349  قيدت فى  05-05-1993 برقم 

ايداع   2015 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2023  

12:00:00ص

31 - شركه مشهور محمد محمد صبره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   98722  قيدت فى  2003-06-01 

برقم ايداع   2708 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2023  

12:00:00ص

32 - شركه خالد محمد الكومى الطباخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134084  قيدت فى  

03-12-2012 برقم ايداع   9799 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

33 - شركة اشرف عبدالعاطى محمد على و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   104137  قيدت فى  

23-05-2005 برقم ايداع   3006 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/05/2025  12:00:00ص

34 - شركة اسامة عمار صبحى عيد محمد نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136275  قيدت فى  

13-06-2013 برقم ايداع   5848 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2023  12:00:00ص

35 - ش سامى ابراهيم حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   158489  قيدت فى  09-08-2017 برقم 

ايداع   10147 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

36 - شركة مصطفى محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   18544  قيدت فى  02-10-1957 برقم 

ايداع   1147 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

37 - زكى للموبليا   شركة سبق قيدها برقم :   59803  قيدت فى  16-03-1988 برقم ايداع   1433 وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2023  12:00:00ص

38 - زكى للموبليا   شركة سبق قيدها برقم :   59803  قيدت فى  16-03-1988 برقم ايداع   1434 وفى 

تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2023  12:00:00ص

39 - ش حازم محمد محمود وشريكه محمود محمد محمود   شركة سبق قيدها برقم :   63944  قيدت فى  

11-11-1989 برقم ايداع   5449 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/11/2024  12:00:00ص

40 - شركة وينتكس وهاب الدولية للمنسوجات ذات مسئولية محدودة .   شركة سبق قيدها برقم :   69347  

قيدت فى  29-09-1992 برقم ايداع   4110 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/09/2027  12:00:00ص

41 - تعدل الى  شركة  ياسر محمد عبدالحميد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   132620  قيدت فى  

07-08-2012 برقم ايداع   6562 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2027  12:00:00ص

42 - شركة عماد فاروق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70706  قيدت فى  03-08-1993 برقم ايداع   

3309 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2023  12:00:00ص

43 - شركه  سماح محمد محمد البنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95190  قيدت فى  2002-02-11 

برقم ايداع   922 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2027  

12:00:00ص

44 - ش احمد عبدا عبدالعظيم شلبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   156636  قيدت فى  2017-04-23 

برقم ايداع   5323 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  

12:00:00ص

45 - شركه عبدالعزيز احمد السيد الربع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   59206  قيدت فى  1988-01-13 

برقم ايداع   216 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  

12:00:00ص
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46 - تعدل الى شركة محمد عبدا عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69509  قيدت فى  

02-11-1992 برقم ايداع   4712 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2027  12:00:00ص

47 - شركة  محمد ابراهيم رشدى حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134304  قيدت فى  

23-12-2012 برقم ايداع   10326 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

48 - مطعم سفن دايز   شركة سبق قيدها برقم :   134304  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   10326 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

49 - ش محمد احمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   158246  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   

9509 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

50 - شركه محمود عدلى زكى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   46404  قيدت فى  1982-12-19 

برقم ايداع   4587 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

51 - ش توفيق منير توفيق ذكى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   92526  قيدت فى  05-05-2001 برقم 

ايداع   2836 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  

12:00:00ص

52 - ش امين حسين عبدالهادى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   96695  قيدت فى  30-07-2002 برقم 

ايداع   4456 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

53 - شركة  نبيل حليم غالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   123500  قيدت فى  29-06-2010 برقم 

ايداع   5142 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2025  

12:00:00ص

54 - شركة محمد السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   144336  قيدت فى  22-04-2015 برقم ايداع   

4531 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2025  12:00:00ص

55 - ش على السيد الدمرداش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   147749  قيدت فى  18-11-2015 برقم 

ايداع   12300 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

56 - شركه ناهد عبدالحميد السيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   20184  قيدت فى  21-12-1961 برقم 

ايداع   1372 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  

12:00:00ص

57 - شركة ابراهيم مصطفى عبدالغنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38330  قيدت فى  1978-08-24 

برقم ايداع   2734 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2023  

12:00:00ص

58 - شركة مصطفى شعبان شعراوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   54813  قيدت فى  1986-08-04 

برقم ايداع   4471 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

59 - شركه اسمي فهمي نمير وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   84661  قيدت فى  21-07-1999 برقم 

ايداع   462 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2024  12:00:00

ص

60 - ش اسماء عبدالجليل عبده وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   93488  قيدت فى  30-07-2001 برقم 

ايداع   5131 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2026  

12:00:00ص

61 - شركة  محمد صبحى عيد محمد نصر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   122709  قيدت فى  

26-04-2010 برقم ايداع   3271 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2025  12:00:00ص
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62 - تعدل الى شركة  محمود محمد شحاته زايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   134190  قيدت فى  

10-12-2012 برقم ايداع   10059 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

63 - عبدالحميد محمد عبدالحميد سالم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   126569  قيدت فى  2011-04-28 

برقم ايداع   3140 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  

12:00:00ص

64 - عليه متولى غريب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   39800  قيدت فى  28-05-1995 برقم ايداع   

2420 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2025  12:00:00ص

65 - شركة فاطمه على عبدالغنى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   40666  قيدت فى  01-12-1979 برقم 

ايداع   3939 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2024  

12:00:00ص

66 - شركة عبدالجليل على عبدالجليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   67612  قيدت فى  1991-08-29 

برقم ايداع   4358 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  

12:00:00ص

67 - شركة اشرف محمود عبدالمنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   78549  قيدت فى  1997-10-22 

برقم ايداع   5993 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

68 - شركة  السيد حسن على مرسى وشريكه محمد حسن على مرسى   شركة سبق قيدها برقم :   131317  

قيدت فى  09-04-2012 برقم ايداع   3440 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/04/2027  12:00:00ص

69 - ش فتحى حسن حماد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69874  قيدت فى  12-01-1993 برقم ايداع   

207 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00ص

70 - شركة اولد احمد الصباغ   شركة سبق قيدها برقم :   30204  قيدت فى  04-09-1972 برقم ايداع   

2344 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

71 - شركة احمد سليم محمد سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   39800  قيدت فى  17-06-1979 برقم 

ايداع   1852 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2024  

12:00:00ص

72 - شركه محمود محمد محمود شحاته شومان وشريكه محمد محمود على حسن   شركة سبق قيدها برقم :   

161351  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   173 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

73 - ورثة عبدالسلم صادق الشرقاوى   شركة سبق قيدها برقم :   18790  قيدت فى  24-03-1958 برقم 

ايداع   270 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2023  12:00:00

ص

74 - ورثه عبدالسلم صادق الشرقاوي   شركة سبق قيدها برقم :   18790  قيدت فى  01-07-1986 برقم 

ايداع   2976 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

75 - ورثه عبدالسلم صادق الشرقاوي   شركة سبق قيدها برقم :   18790  قيدت فى  01-07-1986 برقم 

ايداع   2977 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

76 - شركة اسماعيل سعيد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   45721  قيدت فى  1982-08-11 

برقم ايداع   3012 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  

12:00:00ص

77 - شركة محمد السيد حامد الجاويش   شركة سبق قيدها برقم :   66401  قيدت فى  20-12-1990 برقم 

ايداع   5461 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  

12:00:00ص
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