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قيود أفراد

1 - مكتب نقل رحلت داخلية ونقل عمال شركات جمعه صابر قرني زقيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3497 ورقم قيد 18339    محل رئيسى  عن مكتب نقل ورحلت داخلية ونقل 

عمال شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة 

محافظة الشرقية محل 3- عمارة37 - الدور الرضي مجاورة66

2 - محمود عبد المالك عبد العزيز عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 

3501 ورقم قيد 18340    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلي )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة الشرقية ع60 مج12 ش14

3 - حسام احمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 3505 

ورقم قيد 18341    محل رئيسى  عن صنع الدهانات والورنيشات والطلءات المماثله واحبار الطباعه والمعاجين 

المستكيه, بجهة محافظة الشرقية ق صناعيه 61/المنطقه الصناعيه بى 3

4 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عزه صابر متولي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 04-12-2022 برقم ايداع 3538 ورقم قيد 18342    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

الشركات )بعد الحصول علي الترخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة 

الشرقية شقه 3 عماره 458 الحي 16

5 - محمد عبد الحميد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

3540 ورقم قيد 18343    محل رئيسى  عن محل سروجي سيارات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 13 / أ 

c1 مجمع الصناعات الصغيرة

6 - محمد سيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 3546 ورقم 

قيد 18344    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت 

وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية مجاورة 27 - شقه رقم 1 - ق 33 -

7 - خالد محمد بكري محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3561 ورقم 

قيد 18346    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية دور ارضي ق513 

مج31

8 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات احمد خليل ابراهيم دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 06-12-2022 برقم ايداع 3580 ورقم قيد 18347    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية عمارة 

321/شقه 20 غرب الحى العاشر

9 - ابراهيم عيسى محمد فضل ا احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 

3582 ورقم قيد 18348    محل رئيسى  عن خدمات عقاريه, بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم 431 الدور 

الثالث مول المركز العالمى الردنيه

10 - على ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 3583 

ورقم قيد 18349    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية محل 5و6 الدور الرضى ق 25 

منطقه 1 عمارات الحى 16

11 - صفاء يحيى مصطفى حاتم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3596 

ورقم قيد 18352    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحيه, بجهة محافظة الشرقية محل 16 سما مول مرحله 

اولى MC3 16 الردنيه

12 - عبدا محمد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 3605 

ورقم قيد 18354    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, 

بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى الحى 14 قطعه رقم 2أ
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13 - زينب بسيونى محمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3619 ورقم قيد 18355    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريدات حدايد وبويات وعدد والت وكيماويات 

ومذيبات ومستلزمات مصانع)فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية عمارة 

أ شارع مول الماسه محل رقم 1 مركز المدينه

14 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات احمد صلح حسنى مهران تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3625 ورقم قيد 18357    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

شقه الدور الرضى قطعه 927 الحى رقم 10

15 - كامل محمود مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3630 

ورقم قيد 18358    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية محل 14 السوق 

التجارى ق 7 على 5 بالمحور الشرقى

16 - محمد سامى احمد ابراهيم الشيمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

3631 ورقم قيد 18359    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات ديكور المنزل, بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 

10 عمارة 6 مركز الحجاز

17 - مكتب هشام على هاشم محمد لنقل عمال شركات والرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 3641 ورقم قيد 18360    محل رئيسى  عن نقل عمال شركات ورحلت 

داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

وحدة رقم 420 الدور الول مجاورة 4 الحى 28

18 - محمود رجب حلمي قناوي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 3642 

ورقم قيد 18361    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وانشاءات وتوريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية شقه4 عمارة 14 مدخل ب مجاورة 50 الحي 6

19 - فاروق محمود فاروق يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3645 ورقم قيد 18362    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي محل 

107-108-109-110-111-112-113-114 )مفتوحين علي بعض ( سوق المجاورة 50

20 - ايمن كامل عبد الهادي محمد السكري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم 

ايداع 3648 ورقم قيد 18363    محل رئيسى  عن توريدات عمومية ومقاولت عامه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية مج8 قطعه 142 شقه3

21 - احمد اسامه محمد احمد عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3657 ورقم قيد 18365    محل رئيسى  عن تجارة العلف والتوريدات العمومية للعلف, بجهة محافظة 

الشرقية وحدة رقم 19 الصفا مودرن الردنية

22 - رندا فاروق محمد محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3659 ورقم قيد 18366    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 17 سوق المجاوره 

السابعه

23 - اشرف سعيد فتحي عبد المنصف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3662 ورقم قيد 18367    محل رئيسى  عن توريد وتجارة الدوات الكهربائية والمقاولت العامه, بجهة محافظة 

الشرقية دور ارضي قطعه 97 مجاورة 60

24 - سعيد محمد السيد محمود عزازي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

3663 ورقم قيد 18368    محل رئيسى  عن تصنيع اسطمبات الصاج وقطع الغيار الدقيقة وتوريد مستلزمات 

المصانع )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده 18و19عنبر أ 

B1 الدور الرضي مجمع كينج المنطقه الصناعية
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25 - باهى راشد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3667 

ورقم قيد 18369    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله(, بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 6 عمارة رقم 11 مربع 12 مجاورة 43

26 - احمد سعيد محمد علي حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 3671 

ورقم قيد 18371    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 109 أ هايدي سنتر 

الدور الول مج 40

27 - محمد صلح السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3674 ورقم قيد 18372    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتوزيع المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف, بجهة 

محافظة الشرقية ع4/ش4/الحي 15

28 - كاميليا عبد الفتاح سيد احمد البنهاوي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

3677 ورقم قيد 18373    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الشرقية محل 1 ق 166 مج 7

29 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات بدريه سمير عبدالحليم عبدالرؤف اللفى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 3690 ورقم قيد 18374    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات, بجهة محافظة الشرقية شقه 6 عمارة 29 مجاورة 53

30 - مكتب رحلت داخليه وبحريه شريف اشرف علي علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 3704 ورقم قيد 18375    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه وبحريه )بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة الشرقية رقم 12 

بمول العلياء بالحي 12

31 - اماني عماد الدين عبد العزيز سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم 

ايداع 3716 ورقم قيد 18376    محل رئيسى  عن خدمات لوجستية وتشمل )نقل وشحن البضائع ( وتوريدات 

عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي - قطعه 

48- مجاوره 41

32 - محمد سعد محمد مصطفي السعدني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 

3718 ورقم قيد 18377    محل رئيسى  عن استثمار عقاري ومقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شقه 1 

قطعه رقم 22 قطاع د منطقه 3 الحي الثاني عشر

33 - عماد يوحنا مهني مشرقي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 3721 

ورقم قيد 18378    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع أطباق متنوعة من الفوم, بجهة محافظة الشرقية قطعة 122 

A4 المنطقة الصناعية

34 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات  السيد محمود سند محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 3743 ورقم قيد 18380    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة 

الشرقية الدور الول قطعه 1047 قطاع هـ الحي 14

35 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات وفاء صلح محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 3749 ورقم قيد 18381    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

الشركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة 

الشرقية شقه 2 عمارة 10 مدخل2 مجاورة 47

36 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات محمد احمد عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 3753 ورقم قيد 18382    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة 

الشرقية مجاوره 61 قطعة رقم 143 الدور الرضي شقه 1
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37 - فتحي حامد محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3754 

ورقم قيد 18383    محل رئيسى  عن تجاره اطارات وبطاريات السيارات, بجهة محافظة الشرقية محل1 عماره2

سما مول الردنيه الدور الرضي ام سي 3

38 - كريم ابراهيم جمعه علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3770 

ورقم قيد 18385    محل رئيسى  عن توريدات عمومية لمهمات المصانع ومستلزمات خطوط النتاج )فيما عدا 

خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية شقه1 _ عقار رقم 9 _ مربع 2 _مج10

39 - محمد يسري محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3771 

ورقم قيد 18386    محل رئيسى  عن مكتب أنظمة تيار خفيف وتوريدات عمومية)فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية مول الجوهره _ محل رقم 433 _الردنية

40 - رضا محمد علي عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3772 

ورقم قيد 18387    محل رئيسى  عن ورشة اصلح اطارات, بجهة محافظة الشرقية عقار 16_ مجاورة 16 _ 

قطعة رقم 9 _ اول

41 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات ابراهيم جمال ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 3773 ورقم قيد 18388    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات بعد الحصول على التراخيص الزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية عقار رقم 177 مج 18

42 - ايمان مجدى فرج سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3787 ورقم قيد 18389    محل رئيسى  عن تصنيع مواد كيماويه مساعدة للتصنيع, بجهة محافظة الشرقية وحدة 

76 نموذج أ المجتمعات المتوسطه والصغيرة

43 - عبدالباسط رجب عبدا عرفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

3795 ورقم قيد 18390    محل رئيسى  عن طلء المعادن ) دهان اليكتروستاتك (, بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضي ق ) 148 ( مج 99

44 - القاضى لقطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3818 ورقم قيد 18391    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية محل 

رقم 19 سما مول 1 الردنيه

45 - محمد على محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 

3819 ورقم قيد 18392    محل رئيسى  عن تسويق عقارى ومقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شقه 4 

عمارة 127 الحى 12

46 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات طارق حسام فتح ا على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 22-12-2022 برقم ايداع 3821 ورقم قيد 18394    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

شركات )بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل الداخلى والدولى(, بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضى قطعه 585 و 2 الحى 14

47 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات احمد محمد محمد حجازي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3828 ورقم قيد 18395    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

عمال شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة 

محافظة الشرقية شقة 21 عماره 35 مجاورة 62

48 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات  محمد ابو غدير محمد ابو جامع تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3829 ورقم قيد 18396    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 

(, بجهة محافظة الشرقية شقة 2 - عمارة 28 - مجاورة 39
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49 - محمد عبد المعطي عبد الهادي عبد العاطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-25 

برقم ايداع 3830 ورقم قيد 18397    محل رئيسى  عن توريدات مهمات المن الصناعي ومستلزمات المصانع, 

بجهة محافظة الشرقية محل رقم 11 - دور ارضي -عماره 1 -عمارات نجوم الصفا -الردنية

50 - خليل محمد علي سيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 3834 

ورقم قيد 18398    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية ومستلزمات البيت, بجهة محافظة الشرقية مجاوره 6 

-قطعة 118 - الدور الرضي

51 - غاده عايد علي محمد ابو الحاج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3840 ورقم قيد 18399    محل رئيسى  عن توريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد 

العماله (, بجهة محافظة الشرقية ش 5 مج 13 عماره 7

52 - محمد محفوظ حميد خليل علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

3841 ورقم قيد 18400    محل رئيسى  عن مقاولت واعمال محاجر وتوريدها, بجهة محافظة الشرقية ق21 

مج3-الدور الرضي

53 - ياسر فؤاد عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 3845 

ورقم قيد 18401    محل رئيسى  عن مواد غذائية )مستلزمات حلويات وكافيهات ومطاعم (, بجهة محافظة 

A-9 الشرقية مول الدون تاون- محل رقم

54 - محمود علي امين شيحه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 3862 

ورقم قيد 18403    محل رئيسى  عن توريدات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية الماسة سنتر -الردنية - عمارة 

ج -محل14

55 - مدحت نصر محمد موسي مندور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 

3867 ورقم قيد 18404    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية محل 9 عقار 6 مجمع عبد المقصود 

-الردنية-اول

56 - هشام محمد الوصيفي محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 

3871 ورقم قيد 18405    محل رئيسى  عن مركز لتجديد واصلح وصيانه السيارات, بجهة محافظة الشرقية 

محل رقم 23 الصفا مول 2 الحي 2

57 - ادريس لتوريدات مستلزمات المصانع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم 

ايداع 3877 ورقم قيد 18406    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات مصانع وعدد والت, بجهة محافظة الشرقية 

محل رقم 25 بترا مول 2 الردنية

Page 6 of 35 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

فروع الفراد

1 - صيدليه الدكتور مايكل داود لحظي جريس  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3515 ورقم قيد   5477  

محل فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 5 عمان سنتر قطعه امن سي 1

2 - اسامه محمد سعد عبد الواحد  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   3527 ورقم قيد   9397  محل فرعى  

عن اضافه نشاط تصنيع اثاث  بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 255 نموذج )ب( المنطقه الجنوبيه 6مليون م2 

مجمع 2

3 - حسام جميل اسماعيل ابو هاشم  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   3603 ورقم قيد   10840  محل فرعى  

عن تصنيع وتشكيل الهياكل المعدنيه وطلئها  بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 3 عمارة 1 مول الشركه العربيه امتداد 

الردنيه

4 - منصور محمد عبدالرحمن محمود  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   3623 ورقم قيد   18356  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله  بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم 10 - بترا مول -مرحلة اولى - الردنية

5 - منصور محمد عبدالرحمن محمود  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   3623 ورقم قيد   18356  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله  بجهة محافظة اسيوط المعابده الشرقيه بملك ناجح محمد عبدالرحمن محمود

6 - صيدلية احمد حمدى على حسانين  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   3800 ورقم قيد   15127  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 1 - السوق التجارى - مجاورة 42

7 - نوح محمد عادل عبد الرازق ابراهيم  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   3809 ورقم قيد   11750  محل 

فرعى  عن توريد جميع انواع ادوات اللحام ومهمات المن الصناعى والت الورش  بجهة محافظة الشرقية مول 

الجوهرة قطعه 27_ام سي 2 وحده 133

8 - نوح محمد عادل عبد الرازق ابراهيم  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   3811 ورقم قيد   11750  محل 

فرعى  عن توريد جميع انواع ادوات اللحام ومهمات المن الصناعى والت الورش  بجهة محافظة الشرقية عقار 167 

مجاوره 21

9 - حسام الدين خالد السيد رجب  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   3820 ورقم قيد   18393  محل فرعى  

عن توريدات عمومية وصناعات بلستيكيه ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة الشرقية 

قطعه 58 -مجمع أ -المجمعات الصغيره والمتوسطه -المنطقه الجنوبيه -ملك/ حسام الدين خالد السيد

10 - حسام الدين خالد السيد رجب  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   3820 ورقم قيد   18393  محل فرعى  

عن توريدات عمومية وصناعات بلستيكيه ) فيما عدا توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (  بجهة محافظة القليوبية 

ش احمد حمزه من ش ترعة النصراني - بيجام- ملك/ عصام محمد ابوالوفا بهي

11 - خالد محمد محمد ابراهيم حيوان  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   3851 ورقم قيد   9758  محل 

فرعى  عن لف وصيانة المحركات الكهربائية  بجهة محافظة الشرقية طريق العاشر بلبيس الكيلو5
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قيود الشركات

1 - عمرو محمود محمد محمود موسى وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    3584 ورقم قيد  18350    مركز عام  عن توزيع وتوريد وصيانه كافه المستلزمات والجهزة 

المكتبيه والبرامج الداريه والمحاسبيه موافقه امنيه 8709/7580 فى 2022/11/27  بجهة محافظة الشرقية 

الدور الرضى قطعه 87 مجاورة 28

2 - محمود زكريا محمود متولى وشريكيه شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    3585 ورقم قيد  18351    مركز عام  عن النقل والخدمات والمقاولت العامه )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(  بجهة محافظة الشرقية الشقه رقم 3 الدور 

الثالث قطعه 276 مجاورة 86 الحى الثالث عشر

3 - محمد السيد على محمد وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

3597 ورقم قيد  18353    مركز عام  عن بيع وتجارة وتوزيع وتوريد زيوت وفلتر السيارات والمحركات 

والشحومات بانواعها  بجهة محافظة الشرقية محل بالدور الرضى بالقطعه رقم 69 المجاورة 8

4 - شركه علي  محمد سليمان وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    3655 ورقم قيد  18364    مركز عام  عن نقل البضائع وخدمات لوجيستيك )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة محافظة الشرقية الردنية مول الدوحة 

مدخل د شقة 12 الدور الثاني

5 - محمد نبيل علي محمد عبد الواحد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    3737 ورقم قيد  18379    مركز عام  عن المقاولت العامه -نقل -خدمات 

بتروليه )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي (  بجهة محافظة الشرقية 

MC2 27 المحل رقم 247 بمشروع الجوهره مول القطعه
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فروع الشركات

1 - مطبعه المدني   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    3669 ورقم قيد   18370   فرعى  عن استغلل 

مطبعه لطبع الكتب الدينيه والمطبوعات التجاريه وتصدير الكتب للخارج والتصدير في الكتب والمطبوعات 

والمنتجات الزراعيه والمصنوعات الجلديه والثاث والكتب الدينيه والثقافيه والعربيه )فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (-موافقه امنيه 19-2022  بجهة محافظة القاهرة العباسية

2 - محمود علي صبح المدني وشريكته   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    3669 ورقم قيد   18370   

فرعى  عن استغلل مطبعه لطبع الكتب الدينيه والمطبوعات التجاريه وتصدير الكتب للخارج والتصدير في الكتب 

والمطبوعات والمنتجات الزراعيه والمصنوعات الجلديه والثاث والكتب الدينيه والثقافيه والعربيه )فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (-موافقه امنيه 19-2022  بجهة محافظة 

القاهرة العباسية

3 - مطبعه المدني   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    3669 ورقم قيد   18370   فرعى  عن استغلل 

مطبعه لطبع الكتب الدينيه والمطبوعات التجاريه وتصدير الكتب للخارج والتصدير في الكتب والمطبوعات 

والمنتجات الزراعيه والمصنوعات الجلديه والثاث والكتب الدينيه والثقافيه والعربيه )فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (-موافقه امنيه 19-2022  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع 

بالعنوان / المنطقة الصناعية المطورين الجنوبية مربع قطعة رقم 276 منطقة جنوب العاشر نموذج / ب

4 - محمود علي صبح المدني وشريكته   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    3669 ورقم قيد   18370   

فرعى  عن استغلل مطبعه لطبع الكتب الدينيه والمطبوعات التجاريه وتصدير الكتب للخارج والتصدير في الكتب 

والمطبوعات والمنتجات الزراعيه والمصنوعات الجلديه والثاث والكتب الدينيه والثقافيه والعربيه )فيما عدا 

اصدار الصحف والمجلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (-موافقه امنيه 19-2022  بجهة محافظة 

الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / المنطقة الصناعية المطورين الجنوبية مربع قطعة رقم 276 منطقة جنوب العاشر 

نموذج / ب

5 - شركة مصر كافيه ش0م0م   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    3696 ورقم قيد   5251   فرعى  

عن اقامه مصنع لتصنيع كافة مشتقات البن المختلفه/قهوة  سريعه الذوبان/بن عربى/بن تركى/ لبن اطفال   كريمة 

سريعة الذوبان   شيكولتة   شاى سريع الذوبان ومكسبات طعم خلصات اعشاب  وكذا انتاج مشروبات غذائية 

جديدة اخرى وتصدير جميع المواد الغدائية والمشروبات من انتاج جمهورية مصر العربية الى الخارج وانشاء 

مصنع لتصنيع برطمانات زجاجية بالغطاء بكافة اشكالها واحجامها وذلك بغرض استخدامها فى تعبئة كافة منتجات 

الشركة والتصنيع للغير ونصنيع كل ما يتعلق باغراض الشركة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

بأىوجةمن الوجوةمع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر اوفى الخارج كما يجوزلها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك  طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 62 بالمنطقة الصناعية ا/5-

6 - ل يوجد   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    3696 ورقم قيد   5251   فرعى  عن اقامه مصنع 

لتصنيع كافة مشتقات البن المختلفه/قهوة  سريعه الذوبان/بن عربى/بن تركى/ لبن اطفال   كريمة سريعة الذوبان   

شيكولتة   شاى سريع الذوبان ومكسبات طعم خلصات اعشاب  وكذا انتاج مشروبات غذائية جديدة اخرى 

وتصدير جميع المواد الغدائية والمشروبات من انتاج جمهورية مصر العربية الى الخارج وانشاء مصنع لتصنيع 

برطمانات زجاجية بالغطاء بكافة اشكالها واحجامها وذلك بغرض استخدامها فى تعبئة كافة منتجات الشركة 

والتصنيع للغير ونصنيع كل ما يتعلق باغراض الشركة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأىوجةمن 

الوجوةمع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر اوفى الخارج كما يجوزلها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك  طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 62 بالمنطقة الصناعية ا/5-
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7 - شركة مصر كافيه ش0م0م   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    3696 ورقم قيد   5251   فرعى  

عن اقامه مصنع لتصنيع كافة مشتقات البن المختلفه/قهوة  سريعه الذوبان/بن عربى/بن تركى/ لبن اطفال   كريمة 

سريعة الذوبان   شيكولتة   شاى سريع الذوبان ومكسبات طعم خلصات اعشاب  وكذا انتاج مشروبات غذائية 

جديدة اخرى وتصدير جميع المواد الغدائية والمشروبات من انتاج جمهورية مصر العربية الى الخارج وانشاء 

مصنع لتصنيع برطمانات زجاجية بالغطاء بكافة اشكالها واحجامها وذلك بغرض استخدامها فى تعبئة كافة منتجات 

الشركة والتصنيع للغير ونصنيع كل ما يتعلق باغراض الشركة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

بأىوجةمن الوجوةمع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر اوفى الخارج كما يجوزلها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك  طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة السيد الميرغنى))بعد التعديل ((

8 - ل يوجد   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    3696 ورقم قيد   5251   فرعى  عن اقامه مصنع 

لتصنيع كافة مشتقات البن المختلفه/قهوة  سريعه الذوبان/بن عربى/بن تركى/ لبن اطفال   كريمة سريعة الذوبان   

شيكولتة   شاى سريع الذوبان ومكسبات طعم خلصات اعشاب  وكذا انتاج مشروبات غذائية جديدة اخرى 

وتصدير جميع المواد الغدائية والمشروبات من انتاج جمهورية مصر العربية الى الخارج وانشاء مصنع لتصنيع 

برطمانات زجاجية بالغطاء بكافة اشكالها واحجامها وذلك بغرض استخدامها فى تعبئة كافة منتجات الشركة 

والتصنيع للغير ونصنيع كل ما يتعلق باغراض الشركة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأىوجةمن 

الوجوةمع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر اوفى الخارج كما يجوزلها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك  طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة السيد الميرغنى))بعد التعديل ((

9 - الشركه المصرية الهولندية للتبريد والتجميد والتصنيع الغذائي السبكي وشركاه   قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    3706 ورقم قيد   423   فرعى  عن اقامة وتشغيل ثلجه لحفظ وتبريد وتجميد وفرز وتدريج 

وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية لصالح الشركة ولصالح الغير والتصدير والستيراد  بجهة محافظة الشرقية مصنع 

A5 بالقطعة رقم 68_ المنطقة الصناعية

10 - نادر اسحاق بطرس وشريكه مجدى اسحاق بطرس   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    3763 ورقم 

A4 قيد   18384   فرعى  عن تصنيع بلستيك  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم88- المنطقة الصناعية

11 - نادر اسحاق بطرس وشريكه مجدى اسحاق بطرس   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    3763 ورقم 

قيد   18384   فرعى  عن تصنيع بلستيك  بجهة محافظة القاهرة المنطقه الصناعيه الولى قطعه 43 بلوك 

13037 م العبور
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 محو - شطب

1 - اسامه جمال محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5089 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع  1241 وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - البقرى للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   7106 قيد فى 14-07-2009 برقم ايداع  792 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع  

3357 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع  

3359 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 12-01-2011 برقم ايداع  

60 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 03-02-2015 برقم ايداع  

177 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   6342 قيد فى 16-11-2022 برقم ايداع  

3355 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - الحصرى للتسويق العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15059 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع  1655 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - مصطفي ابراهيم حسين على مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم   16993 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  

1619 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - جمال السيد متولى ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   6605 قيد فى 15-10-2008 برقم ايداع  904 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - عرفات محمد على عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   10629 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع  1307 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - محمود محمد بشر عبد السميع سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   15159 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  

1924 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - مروة السيد عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7926 قيد فى 27-10-2010 برقم ايداع  1365 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

14 - ريمون اديب جبران اتناس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12658 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع  431 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - سمير محمد عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   16336 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  2218 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

16 - علء حسنى محمد حسوبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   18131 قيد فى 08-09-2022 برقم ايداع  2520 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

17 - حسام محمد رفعت محمد رجاء محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18189 قيد فى 28-09-2022 برقم 

ايداع  2760 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

18 - محمد توفيق سعدالدين جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   13648 قيد فى 19-03-2018 برقم ايداع  716 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - مكتب محمود محمد موسي محمود للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   14924 قيد 

فى 12-05-2019 برقم ايداع  1245 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - ايمان صفوت صالح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18021 قيد فى 28-07-2022 برقم ايداع  2066 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - مكتب ابراهيم الدسوقى للرحلت الداخلية  تاجر فرد سبق قيده برقم   10354 قيد فى 27-04-2014 برقم 

ايداع  619 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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22 - حسن حسين احمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17424 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

3737 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

23 - محمد علي بدري سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   17312 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع  3378 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

24 - حمدي مرداش محمد معبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16915 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  1289 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

25 - احمد محمد احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   10454 قيد فى 09-06-2014 برقم ايداع  877 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

26 - حماده نادر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12248 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع  1663 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

27 - احمد محمد محمد سعدالدين على  تاجر فرد سبق قيده برقم   12261 قيد فى 26-09-2016 برقم ايداع  

1710 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

28 - محمد سميح محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16607 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع  313 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

29 - احمد حسين احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   17682 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  724 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

30 - الوحش للمقاولت العمومية والستشارات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم   6602 قيد فى 

14-10-2008 برقم ايداع  899 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

31 - صيدليه دكتور محمد احمد بكر هيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   11910 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  

749 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

32 - هدى عبدالحميد عبدالرحمن محمد خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   13479 قيد فى 07-02-2018 برقم 

ايداع  288 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

33 - رانيا عبدالمقصود حماد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16819 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع  

976 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو

34 - محمد حفنى عبدالعزيز حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13006 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع  

1506 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

35 - نوال عبدا عبد العال عبد الخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   14785 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع  

812 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

36 - محمد سعيد محمد عبده عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   15876 قيد فى 23-04-2020 برقم ايداع  

820 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

37 - على شحاته عبد الجليل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16559 قيد فى 21-01-2021 برقم ايداع  156 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

38 - حامد محمد حامد عبد الرحيم ابو العز  تاجر فرد سبق قيده برقم   17333 قيد فى 10-11-2021 برقم 

ايداع  3431 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

39 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات رضا عبد الفتاح عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

17411 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  3700 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

40 - مكتب نقل عمال الشركات ورحلت داخليه عبد العزيز على محمد على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   

17564 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  177 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

41 - فاضل السيد فاضل حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   7900 قيد فى 13-10-2010 برقم ايداع  1301 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

42 - محمد رمضان حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15483 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  2868 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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43 - عصام مسلم محمد السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   17029 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  

1756 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

44 - احمد فتوح عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9649 قيد فى 09-04-2013 برقم ايداع  477 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

45 - احمد محمود محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13020 قيد فى 14-08-2017 برقم ايداع  

1547 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

46 - محمد صبري رمضان محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   15616 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  

112 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

47 - مصطفي صبري احمد جبالي عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16714 قيد فى 21-03-2021 برقم 

ايداع  684 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

48 - ابراهيم جمال محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16840 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع  

1053 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

49 - محمد خميس عطا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8529 قيد فى 08-09-2011 برقم ايداع  1063 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

50 - ليلى زكريا جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   13124 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  1937 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

51 - محمد خالد عبدالرؤف محمود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   17486 قيد فى 22-12-2021 برقم 

ايداع  3904 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

52 - السيد محمود ياسين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   7728 قيد فى 30-06-2010 برقم ايداع  865 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

53 - سوبر ماركت نواره  تاجر فرد سبق قيده برقم   10229 قيد فى 26-02-2014 برقم ايداع  306 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

54 - محمد السيد عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11801 قيد فى 02-03-2016 برقم ايداع  

419 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

55 - عاطف محمود عبد الواحد الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم   18261 قيد فى 01-11-2022 برقم ايداع  

3150 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

56 - ايمان عبدالعزيز احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   9006 قيد فى 03-05-2012 برقم ايداع  564 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

57 - زكريا الشحات زكريا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9671 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع  526 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

58 - احمد حلمى مبارك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12608 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع  296 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

59 - لمياء عبدالمطلب احمد كوته  تاجر فرد سبق قيده برقم   15807 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  642 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

Page 13 of 35 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

رأس المال

1 - ميرنا اشرف معوض عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   18082 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع   2273 

فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - حسام جميل اسماعيل ابوهاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   10840 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع   

1910 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

3 - عيد عبدالحميد يوسف رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم   5943 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع   694 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - هشام عبدالوهاب احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   13285 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع   2430 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - حسام محمد على فلح تاجر فرد سبق قيده برقم   11083 قيد فى 15-04-2015 برقم ايداع   607 فى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,500,000.000

6 - بدر فتحى على عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   12315 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع   1899 

فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - هانى رشدى عمرعبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   12847 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع   995 

فى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - بشرى نبيه جرجس مترى تاجر فرد سبق قيده برقم   8256 قيد فى 27-04-2011 برقم ايداع   455 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد حمدى على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   15127 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع   1840 فى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

10 - محمد سعيد على حسن مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   12318 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع   

1916 فى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

11 - سيد عبد النبى حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   17886 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع   

1568 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

Page 14 of 35 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

العناوين 

1 - اسامه جمال محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    5089 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع    1241 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تحويله الى رئيسى اخر

2 - محمد صابر عبدالسميع عبدالنبى تاجر فرد سبق قيده برقم    13186 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع    

2126 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ابراهيم العايدى ـ بملك صابر 

عبد السميع عبد النبى

3 - صيدليه الدكتور مايكل داود لحظي تاجر فرد سبق قيده برقم    5477 قيد فى 27-07-2006 برقم ايداع    

589 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 5 عمان سنتر قطعه امن 

سي 1

4 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم    6342 قيد فى 29-04-2008 برقم ايداع    

362 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدتين رقم 35/36 مصريه 

سنتر 1 القطعه 23 المنطقه ام سى 3

5 - اسامة محمد سعد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    9397 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    1472 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 255 نموذج )ب( المنطقه 

الجنوبيه 6مليون م2 مجمع 2

6 - بهاء على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    16941 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    1420 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 54 مجمع أ المجمعات الصغيرة 

والمتوسطة بالمنطقة الجنوبيه

7 - سعيد عبدالمنعم ابوالفتح زرد تاجر فرد سبق قيده برقم    13265 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    

2386 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 56 / 58 - الدور 

الرابع مجاورة 5

8 - عربي جلل عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم    4688 قيد فى 23-02-2005 برقم ايداع    363 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شلشلمون )والغاءة للستغناء عنه(

9 - مكتب مصطفى عبدالرحمن احمد محمد عبده لنقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    11246 قيد فى 

25-06-2015 برقم ايداع    1041 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

شقه 4 عمارة 27 مدخل )أ( مجاورة 53

10 - عبدالغفار محمد عبدالغفار بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    13439 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع    

187 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 5 مكتب 2 مول الصباح 

الردنيه

11 - احمد محمد احمد احمد العدل تاجر فرد سبق قيده برقم    14363 قيد فى 26-11-2018 برقم ايداع    

2720 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم F14 المنطقه 

B2 الصناعيه

12 - ايمان محمد عبدالستار الشاملي تاجر فرد سبق قيده برقم    16867 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع    

1133 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ الوقاف - ش الجمهوريه مقابل 

ابراج مدج - برج الليدا بملك/محمد محمد ابراهيم الروينى

13 - عثمان محمد دسوقى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    7726 قيد فى 30-06-2010 برقم ايداع    

863 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية بندر بنها 14ش مستشفى المل

14 - حسام جميل اسماعيل ابوهاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    10840 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع    

1910 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 3 عمارة 1 مول 

الشركه العربيه امتداد الردنيه

15 - داود باك لمواد التعبئة والتغليف تاجر فرد سبق قيده برقم    11451 قيد فى 12-10-2015 برقم ايداع    

1668 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ق 344 المنطقه الصناعيه جنوب 

غرب أ 6
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16 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات محمد احمد محمد على نوح تاجر فرد سبق قيده برقم    15597 

قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    44 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

اصبح العنوان /قطعه 192قطاع د منطقة 3 الحي 12

17 - احمد محمد محمود حسن احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    17298 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

3328 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عماره 34 مج 54 محل 34 ج

18 - اسلم مجدى صلح الدين حسين سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم    10993 قيد فى 04-03-2015 برقم 

ايداع    339 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول علوي القطعه 

رقم 12 المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ6

19 - صيدليه د محمد احمد بكر هيله تاجر فرد سبق قيده برقم    4918 قيد فى 05-06-2005 برقم ايداع    

893 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة 46 مجمع البناؤون 

المصريون محل 2أ و 3أ

20 - صيدليه د محمد احمد بكر هيله تاجر فرد سبق قيده برقم    4918 قيد فى 05-06-2005 برقم ايداع    

893 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاوره 59 هايدي سنتر 3 محل 

رقم 4 و 7 / أ ) تم المحو فى 19 / 12 / 2022 (

21 - محمود رزق حنفى على تاجر فرد سبق قيده برقم    8479 قيد فى 08-08-2011 برقم ايداع    966 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة22- عقار 80

22 - صيدليه دكتور محمد احمد بكر هيله تاجر فرد سبق قيده برقم    11910 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع    

749 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاوره 59 هايدي سنتر 3 محل 

رقم 4و7 /أ

23 - عبده حمدان محفوظ عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم    11942 قيد فى 28-04-2016 برقم ايداع    

831 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 23 الدور الرضي 

مشروع العلمين ويفز للستثمار العقاري والمقام علي قطعه رقم 13 بالمنطقه الفاصلة بين الحي الول والثاني

24 - محمد عاطف محمد نعام تاجر فرد سبق قيده برقم    13561 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع    512 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 60 المنطقه الصناعية سي 8

25 - مجدى عبد الرحمن حسن عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    5928 قيد فى 15-07-2007 برقم ايداع    

664 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ورشة رقم 23- مجمع الورش 

بالمنطقة الصناعية جنوب غرب 6أ

26 - شريف شفيع محمد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    7482 قيد فى 23-02-2010 برقم ايداع    298 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مج 8 - قطعه 1 -اول

27 - احمد حمدى على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    15127 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    1840 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 1 - السوق التجارى - مجاورة 

42

28 - محمد سمير على على تاجر فرد سبق قيده برقم    16679 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    558 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضى - قطعة 5 - مج 36

29 - عربي جلل عبدالستار تاجر فرد سبق قيده برقم    4688 قيد فى 23-02-2005 برقم ايداع    363 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 3ش الدكرونى محطة كامل   المؤجرخميس 

محمد محمد شحاتة ا)تم المحو(

30 - كريمه محمد وهيبى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    8112 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    1339 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ق 433 الدور الثالث علوى منطقه جنوب 

غرب أ 6

31 - كريمة محمد وهيبى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    8112 قيد فى 23-01-2011 برقم ايداع    111 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اصبح العنوان ق433 الدور الثالث علوى 

منطقه جنوب غرب أ 6
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32 - نوح محمد عادل عبدالرازق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11750 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مدخل 6_ شقة 3 _ الردنية م 

المدينة مول الشركة العربية للتجارة والمقاولت

33 - نوح محمد عادل عبدالرازق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11750 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مول الجوهرة قطعه 27_ام سي 2 

وحده 133

34 - نوح محمد عادل عبدالرازق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    11750 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 167 مجاوره 21

35 - الغبارى للبلستيك والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم    10254 قيد فى 13-03-2014 برقم 

ايداع    375 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 43 بالمنطقة 

A4 الصناعية

36 - ايمن اليشع جورجى حنس تاجر فرد سبق قيده برقم    6318 قيد فى 10-04-2008 برقم ايداع    321 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المشروع الستثماري رقم 2/عمارة 7/ 

محل 10 /ب/اول

37 - محمد عبدالعزيز عبدالموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9736 قيد فى 23-05-2013 برقم ايداع    

683 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بدر منطقه اسكان العاملين 

بالعاصمه الداريه سكن مصر مخبز رقم 1

38 - خالد محمد محمد ابراهيم حيوان تاجر فرد سبق قيده برقم    9758 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع    

741 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق العاشر بلبيس الكيلو5
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النشاط

1 - رضا محمد متولى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  6252 قيد فى 24-02-2008 برقم ايداع    160وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء الستيراد

2 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  6342 قيد فى 29-04-2008 برقم ايداع    

362وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط تجارة هدايا

3 - اسامة محمد سعد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  9397 قيد فى 05-12-2012 برقم ايداع    1472

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع اثاث

4 - بهاء على محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  16941 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع    1420وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ مقاولت عامة وتوريدات عمومية والصناعات 

الهندسية وتشكيل وتشغيل المعادن )فيما عدا خدمات الكمبيوتر و النترنت وتوريد العماله(

5 - سعيد عبدالمنعم ابوالفتح زرد تاجر فرد سبق قيده برقم  13265 قيد فى 29-11-2017 برقم ايداع    2386

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عمومية )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (

6 - حسام جميل اسماعيل ابوهاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  10840 قيد فى 22-12-2014 برقم ايداع    

1910وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستثمار العقارى واضافه نشاط تصنيع 

وتشكيل الهياكل المعدنيه وطلئها

7 - كامل عبد الباسط عبد العظيم الغنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  17641 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

546وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الدعم الفنى وتوريد البرامج )فيما عدا 

توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه )موافقه امنيه 1044/8186 فى 2022/11/16(

8 - اسلم مجدى صلح الدين حسين سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  10993 قيد فى 04-03-2015 برقم 

ايداع    339وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط /تصنيع الماكينات وقطع الغيار

9 - هشام عبدالوهاب احمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  13285 قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    2430

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط /توريد وتجارة ماكينات الطباعة وقطع 

غيارها والحبار والورق والستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعه 6

10 - ابراهيم السيد اسماعل ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  7629 قيد فى 09-05-2010 برقم ايداع    638

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ تأجير معدات ومقاولت عامه فيما عدا 

الكمبيوتر ومستلزماته

11 - هانى رشدى عمرعبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  12847 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع    995

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ توريدات عموميه ومستلزمات مصانع )فيما 

عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (

12 - مكتب عمر عزت على محمد لنقل عمال الشركات وخدمات النقل الداخلى تاجر فرد سبق قيده برقم  14942 

قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    1298وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / 

نقل عمال شركات وخدمات النقل الداتخلى ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلى والدولى (

13 - احمد حمدى على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  15127 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع    1840

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / صيدليه

14 - سعيد حسن قرنى وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم  15911 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    991وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريد خرسانه جاهزة

15 - رضا محروس اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  13199 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع    2178

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / نقل داخلي )بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (

16 - ميلد رضا انجلي روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  17107 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع    2048

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط/ خدمات عقارية
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17 - ايمن اليشع جورجى حنس تاجر فرد سبق قيده برقم  6318 قيد فى 10-04-2008 برقم ايداع    321وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط /تجارة ادوات كهربائية

18 - سيد عبد النبى حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  17886 قيد فى 05-06-2022 برقم ايداع    

1568وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت العموميه وتوريد وتركيب 

انظمه التيار الخفيف والتصدير

19 - شعبا ن عبد العال عبد الرحمن عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  10251 قيد فى 30-01-2022 برقم 

ايداع    277وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / مصنع ملبس جاهزة 

ومفروشات

الكيان القانوني

1 -  تاجر فرد سبق قيده برقم   5089 قيد فى 14-09-2005 برقم ايداع   1241وفى تاريخ  2022-12-01   

تم تعديل الكيان القانوني ليصبح افراد
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6252 وتم ايداعه بتاريخ   

24-02-2008  برقم ايداع 160.000 الى : مؤسسة البدر لتجارة المواد المساعدة والكيماويات

2 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   6342 وتم ايداعه بتاريخ   

29-04-2008  برقم ايداع 362.000 الى : السراء لتجارة الهدايا

3 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16941 وتم ايداعه بتاريخ   

14-06-2021  برقم ايداع 1,420.000 الى : الكتروميكانيكال للمقاولت والتوريدات العمومية

4 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13265 وتم ايداعه بتاريخ   

29-11-2017  برقم ايداع 2,386.000 الى : دلتا للتوريدات العمومية

5 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13363 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2017  برقم ايداع 2,686.000 الى : مودرن فريت لمستلزمات المصانع والشحن والتخليص الجمركى

6 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17931 وتم ايداعه بتاريخ   

19-06-2022  برقم ايداع 1,739.000 الى : المتحدة الحديثه للمقاولت والتشطيبات

7 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17818 وتم ايداعه بتاريخ   

11-05-2022  برقم ايداع 1,253.000 الى : عالم المسمار ايجيبت لمستلزمات المصانع

8 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15936 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2020  برقم ايداع 1,043.000 الى : المركز الفني لصيانة فرامل السيارات

9 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   10993 وتم ايداعه بتاريخ   

04-03-2015  برقم ايداع 339.000 الى : سمارت ماكينه للماكينات وقطع الغيار

10 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12847 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2017  برقم ايداع 995.000 الى : الصديق للتوريدات العمومية ومستلزمات المصانع

11 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14942 وتم ايداعه بتاريخ   

19-05-2019  برقم ايداع 1,298.000 الى : مكتب عمر عزت على محمد لنقل عمال الشركات وخدمات النقل 

الداخلى

12 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   13199 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2017  برقم ايداع 2,178.000 الى : جلوبال اتش ار للنقل الداخلي

13 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17107 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2021  برقم ايداع 2,048.000 الى : العالمين للخدمات العقارية

14 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14121 وتم ايداعه بتاريخ   

18-09-2018  برقم ايداع 2,095.000 الى : اسلم اشرف عبدالمعز عبدالعليم

15 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14121 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-09-2018  برقم ايداع 2,095.000 الى : جنرال اكسبورت

الشخاص

1 - منصور محمد عبدالرحمن محمود  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   18356 وتم ايداعه بتاريخ  

08-12-2022 برقم ايداع    3623تم التأشير فى تاريخ   08-12-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - سلمان حمدان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    1894 قيدت فى 25-10-1998 برقم ايداع   560 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - الشركة الهندسيه للخدمات الهيدروليكيه - اسامه العسال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    5728 قيدت فى 

07-03-2007 برقم ايداع   216 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - حسين عصام سيد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14665 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع   

499 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - شركة محمد فيصل عبد العزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    17300 قيدت فى 31-10-2021 برقم 

ايداع   3330 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - محمد شعبان احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    13210 قيدت فى 08-11-2017 برقم ايداع   

2224 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - شركة ايهاب احمد محمد على وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    7544 قيدت فى 23-03-2010 برقم 

ايداع   440 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

رأس المال
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العناوين

1 - ياسين حسين ابراهيم وشريكه احمد محمد سيف السلم شركة سبق قيدها برقم     18345 قيدت فى 

01-07-2019 برقم ايداع    2575وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان ليصبح الشقه رقم 1 بالعماره رقم 4 نموذج 17 مجاوره 9 قسم اول العاشر من رمضان وبذلك يتم 

نقل القيد الى مكتب الشرقيه

2 - ش / احمد السيد عبد القادر غيث وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17628 قيدت فى 17-02-2022 برقم 

ايداع    485وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصفا مول 4 محل رقم 

40/أ

3 - شركة حسن فتحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7982 قيدت فى 02-12-2010 برقم ايداع    1531

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 177بالمنطقه الصناعيه رقم 

A5

4 - شركة حسن فتحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7982 قيدت فى 02-12-2010 برقم ايداع    1531

C8 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 98 بالمنطقه الصناعيه

5 - حسن فتحى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7982 قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع    2239وفى 

C8 تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه 98 بالمنطقه الصناعيه

6 - الشركه المصريه للصناعات الهندسيه والكهربائيه) منير محمد حسين السبكى وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     

423 قيدت فى 17-06-1995 برقم ايداع    189وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

A5 الشرقية مصنع بالقطعة رقم 68_ المنطقة الصناعية

7 - الشركة المصرية الهولندية للتبريد والتجميد والتصنيع الغذائى ) السبكى وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     

423 قيدت فى 17-06-1995 برقم ايداع    189وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

A5 الشرقية مصنع بالقطعة رقم 68_ المنطقة الصناعية

8 - لومكس للملبس الجاهزه ش م م ) بدل من القيد 54556 مكتب الزقازيق ( شركة سبق قيدها برقم     4773 

قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية xa قطعه A1 فى المنطقه الصناعيه

9 - لومكس للملبس الجاهزه ش م م ) بدل من القيد 54556 مكتب الزقازيق ( شركة سبق قيدها برقم     4773 

قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة شقه بالدور الثانى 1 عطفه الدمهوجى من حارة الجداوى باب الخلق

10 - عاصم عفيفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4773 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالدور الثانى 1 عطفه الدمهوجى من حارة 

الجداوى باب الخلق

11 - عاصم عفيفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4773 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية xa قطعه A1 فى المنطقه الصناعيه

12 - احمد محمد محمود سليمان الصوفى و حاتم محمد محمود سليمان الصوفى شركة سبق قيدها برقم     

12198 قيدت فى 21-08-2016 برقم ايداع    1530وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة قطعه 10 منطقه صناعيه غرب 800 فدان

13 - )ايسار (على تاج الدين وشريكه وجدى محمد طاهر شركة سبق قيدها برقم     11356 قيدت فى 

24-08-2015 برقم ايداع    1353وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

البعالوه الكبري
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14 - )ايسار (على تاج الدين وشريكه وجدى محمد طاهر شركة سبق قيدها برقم     11356 قيدت فى 

24-08-2015 برقم ايداع    1353وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

كبري البعالوه الكبري القصاصين القديمه

15 - محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     13210 قيدت فى 12-06-2012 برقم ايداع    

7662وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغابه 7 حوشه 13

16 - محمد شعبان احمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     13210 قيدت فى 12-06-2012 برقم ايداع    

7662وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح / 

الغابة 7 - حوشه 13 - مع الغاؤه كفرع وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجاري القاهرة المميز

النشاط

1 - ابراهيم مصطفى جاد حويشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11465 قيدت فى 19-10-2015 برقم 

ايداع    1703 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط تجارة وتصنيع منتجات 

البلستيك مزودة باجزاء معدنيه والستيراد والتصدير والتشغيل للغير

2 - شركة نبيل زين عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11039 قيدت فى 22-03-2015 برقم ايداع    

502 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتصدير

3 - عاصم عفيفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4773 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522 وفى 

تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صناعة الملبس الجاهزة للطفال الداخلية والخارجية وتجارة 

الملبس الجاهزة والتصدير والتوكيلت التجارية والديكورات الداخلية والتشطيب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول اعمل شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق 

اغراضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته الت نفيذية

4 - لومكس للملبس الجاهزه ش م م ) بدل من القيد 54556 مكتب الزقازيق ( شركة سبق قيدها برقم     4773 

قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    522 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صناعة 

الملبس الجاهزة للطفال الداخلية والخارجية وتجارة الملبس الجاهزة والتصدير والتوكيلت التجارية والديكورات 

الداخلية والتشطيب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات التى 

تزاول اعمل شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته الت نفيذية
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الكيان القانونى

1 - احمد حمدى اسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17609 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    

414 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - شركة نبيل زين عبد العزيز وشريكته شركة سبق قيدها برقم     11039 قيدت فى 22-03-2015 برقم 

ايداع    502 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11039   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2015 برقم ايداع    502 الى   شركة نبيل زين عبد العزيز وشريكته

2 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12198   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2016 برقم ايداع    1530 الى   احمد محمد محمود سليمان الصوفى و حاتم محمد محمود 

سليمان الصوفى
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الشخاص

1 - محمد حامد محمد عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 11-05-1997  بــ :  

2 - عصام الدين حامد محمد عامر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 11-05-1997  بــ :  

3 - اسامه حامد  محمدسليمان عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 11-05-1997  بــ :  

4 - احمد عاصم كمال محمد  عفيفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4773   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2005 برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2005  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة الشركه فى علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظت به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه 

العامه ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع البنوك الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

5 - احمد عاصم كمال محمد  عفيفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4773   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2005 برقم ايداع   522 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2005  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة الشركه فى علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظت به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه 

العامه ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع البنوك الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

6 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2006 برقم ايداع   32 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2006  بــ :  

7 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2006 برقم ايداع   32 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2006  بــ :  

8 - اسامه حامد  محمدسليمان عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2006  بــ :  

9 - عصام الدين حامد محمد عامر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2006  بــ :  
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10 - محمد حامد محمد عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1997 برقم ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2006  بــ :  

11 - محمد فتحى سيد جمعه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5792   وتم ايداعه بتاريخ    2007-04-30 

برقم ايداع   371 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2009  بــ :  

12 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2011 برقم ايداع   1002 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2011  بــ :  

13 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2011 برقم ايداع   1002 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2011  بــ :  

14 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2011 برقم ايداع   1001 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2011  بــ :  

15 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5251   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2011 برقم ايداع   1001 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2011  بــ :  

16 - محمد نجيب عبدالرازق بدر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5464   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2006 برقم ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

ولمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين السيد/ محمد نجيب عبدالرازق والسيدة / ابتسام موسى 

عبدالقادر مطاوع مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعين او منفردين حق فى الشراء والقتراض والرهن والهبه والتاجير والبيع 

والتنازل سواء للنفس او للغير لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق مجتمعين او منفردين فى توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر

17 - اشرف محمد عبد العزيز العروسي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4968   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2005 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

18 - اشرف احمد حسن عبدالبر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4968   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2005 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  خروج

19 - عبدالقادر السيد عبدالقادر السيد غيث  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17491   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   3925 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع وذلك امام 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات البنكيه وفتح الحسابات البنكيه 

امام البنوك وذلك في جميع ما يخص الشركه لتحقيق غرضها وله كذلك حق البيع او الرهن او القتراض بضمان 

عقارات او اصول الشركه او ممتلكات الشركه وله كذلك حق كفالة الغير للشريك المتضامن / عبد القادر السيد عبد 

القادر السيد غيث منفردا

20 - مصطفى محسن امين فهمى محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17609   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   414 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ا

21 - احمد حمدى إسماعيل فرغلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17609   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   414 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن / احمد حمدى اسماعيل فرغلى منفردا وله حق التوقيع باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والفراد وابرام الصفقات والتعاقدات وتعيين موظف ومستخدمى الشركه وكذلك التعامل مع كافه 

البنوك والمصارف بكافه صور التعامل وسحب وايداع وفتح الحسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والعتمادات والتوقيع على الشيكات وله كافه السلطات والصلحيات المخوله قانونا لما يستوجب سير 

العمل باشركه وتحقيق غرضها ومصالحها والنهوض بها ويجوز له تفويض او توكيل فى كل او بعض ما ذكر
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22 - سامح عبداللطيف عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    18158   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-20 

برقم ايداع   2648 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  للشريكين المتضامنين حق الدارة والتوقيع 

مجتمعين فقط وذلك فى التعامل مع البنوك من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والرهن والقتراض وبيع 

اصول وممتلكات الشركة والتوقيع على العقود والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية واجهزة المدن 

الجديده

23 - عواطف محمد رفعت غازي عبدالصمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

24 - اسامة محمد محمود خضر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

25 - نبيل زين عبدالعزيز متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11039   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2015 برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  حق الداره والتوقيع ليصبح للسيد 

/ نبيل زين عبد العزيز متولي منفردا في تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال والبيع 

والقتراض والرهن والهبة لصول الشركه اتو بعض منها او التنازل عنها سواء للنفس او الغير

26 - كريمه محمد انور سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18370   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-12 

برقم ايداع   3669 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

27 - كريمه محمد انور سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18370   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-12 

برقم ايداع   3669 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

28 - سعد سيد زينهم السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12198   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-21 

برقم ايداع   1530 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

29 - احمد محمد محمود سليمان الصوفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12198   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2016 برقم ايداع   1530 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح بعد التعديل كالتالى يكون حق الداره والتوقيع للشريكين احمد محمد محمود سليمان الصوفى وحاتم محمد 

محمود سليمان الصوفى  مجتمعين او منفردين  ولهم كافه السلطات لتحقيق اغراض الشركه من سحب وايداع 

والتعامل مع البنوك وصرف الشيكات فيما عدا القروض والرهن بشروط ان تكون العمال التى تصدر منها 

بعنوان الشركه وضمن اغراضها واما حق البيع فى جميع اصول الشركه للشريكين مجتمعين او منفردين ولهم 

الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
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تجديد افراد

1 - مؤسسه الصياد للدوات الصحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5984   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    795 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

2 - مكتب نقل عبدالبديع محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10998   قيدت فى   2015-08-05 

برقم ايداع    347 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

3 - فضيات نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12222   قيدت فى   28-08-2016 برقم ايداع    1580 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

4 - سليمان محمد الجابرى قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13231   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

5 - اسامه جمال محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5089   قيدت فى   14-09-2005 برقم ايداع    

1241 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-13

6 - اشرف عادل ناشد تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5304   قيدت فى   13-03-2006 برقم ايداع    

173 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

7 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6342   قيدت فى   12-01-2011 برقم 

ايداع    60 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

8 - رجب سعد سليمان العزب الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6342   قيدت فى   03-02-2015 برقم 

ايداع    177 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-02

9 - محمد عبد الحكيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8949   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

434 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

10 - محمد عبدالحكيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8949   قيدت فى   08-05-2012 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

11 - مكتب اسامة احمد عبدالعال للرحلت ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9375   قيدت فى   

26-11-2012 برقم ايداع    1426 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25

12 - اسامة محمد سعد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9397   قيدت فى   05-12-2012 برقم ايداع    

1472 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

13 - عمرو محمود محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1400   قيدت فى   29-06-1997 برقم ايداع    

500 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-28

14 - عمرو محمود محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1400   قيدت فى   05-08-2007 برقم ايداع    

729 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

15 - التونسى للمن الصناعى والتوريدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6073   قيدت فى   2007-10-30 

برقم ايداع    973 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

16 - ممدوح منصور عازر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6158   قيدت فى   13-12-2007 برقم 

ايداع    1155 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

17 - عاطف شوقى جاب ا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9207   قيدت فى   12-09-2012 برقم ايداع    

1064 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

18 - ايمان محمود عيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11654   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

60 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

19 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات سومه مرتجى ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13264   

قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    2385 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27
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20 - معرض الفخرانى للسيارات والرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13267   

قيدت فى   29-11-2017 برقم ايداع    2389 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

21 - شعراوي للدعايه والعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3130   قيدت فى   08-04-2002 برقم ايداع    

238 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-07

22 - هاني محمود طه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5707   قيدت فى   21-02-2007 برقم ايداع    

175 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

23 - احمد محمد لطفى احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8486   قيدت فى   11-08-2011 برقم ايداع    

980 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

24 - سندس ممدوح عبده سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9009   قيدت فى   06-05-2012 برقم ايداع    

571 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

25 - عبدا مصطفى عبدا عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11769   قيدت فى   22-02-2016 برقم 

ايداع    337 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

26 - احمد حلمى عثمان السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12096   قيدت فى   22-06-2016 برقم ايداع    

1214 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

27 - هشام حمدا ابراهيم السيد الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13099   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    1824 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

28 - محمد صابر عبدالسميع عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13186   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    2126 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

29 - مكتب حلمىعزيز موسى مليكه للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13229   

قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    2270 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-12

30 - فايز فتحى لويز روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1306   قيدت فى   09-04-2008 برقم ايداع    

315 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

31 - فايز فتحى لويز روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1306   قيدت فى   09-04-2008 برقم ايداع    

316 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-08

32 - فايز فتحى لويز روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1306   قيدت فى   01-06-1997 برقم ايداع    

363 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

33 - الكرداوى للنقل وتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6169   قيدت فى   16-12-2007 برقم 

ايداع    1174 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

34 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6175   قيدت فى   24-12-2007 برقم 

ايداع    1184 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

35 - عثمان محمد دسوقى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7726   قيدت فى   30-06-2010 برقم ايداع    

863 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-29

36 - مكتب ابراهيم الدسوقى للرحلت الداخلية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10354   قيدت فى   

27-04-2014 برقم ايداع    619 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-26

37 - محمود محمد صديق احمد عبدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13239   قيدت فى   21-11-2017 برقم 

ايداع    2322 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-20

38 - اسامه عبدالمؤمن احمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13250   قيدت فى   2017-11-26 

برقم ايداع    2354 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

39 - تامر عبدا خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13363   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

2686 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

40 - محمد عبدالجواد سيداحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1584   قيدت فى   31-05-2007 برقم ايداع    

511 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30
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41 - محمد عبد الجواد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1584   قيدت فى   26-11-1997 برقم ايداع    

865 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

42 - محمد عبد الجواد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1584   قيدت فى   20-11-2008 برقم ايداع    

1038 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-19

43 - السيد محمد السيد قشقشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1997   قيدت فى   17-02-1999 برقم ايداع    

76 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

44 - ايهاب سعيد طه على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8118   قيدت فى   26-01-2011 برقم 

ايداع    126 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

45 - عثمان على محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8207   قيدت فى   29-03-2011 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

46 - اية عيد عبد الحميد يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9326   قيدت فى   06-11-2012 برقم ايداع    

1333 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

47 - عزيزه حامد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9413   قيدت فى   11-12-2012 برقم 

ايداع    1503 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

48 - سلمه للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10603   قيدت فى   17-08-2014 برقم ايداع    1244 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-16

49 - عبدالسلم عبدالجواد عبدالسلم المحسناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12968   قيدت فى   

24-07-2017 برقم ايداع    1364 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-23

50 - ايهاب احمد عطيه محمد السطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5709   قيدت فى   22-02-2007 برقم 

ايداع    178 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

51 - مصطفى نور نعمه ا متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6141   قيدت فى   03-12-2007 برقم ايداع    

1120 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

52 - مكتب زينب عمر الشبراوى للرحلت الداخليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12535   قيدت فى   

16-01-2017 برقم ايداع    115 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-15

53 - ريمون اديب جبران اتناس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12658   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

431 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

54 - مكتب رحلت ونقل عمال شركات عبدالعزيز فوزى مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3031   قيدت فى   

17-11-2001 برقم ايداع    901 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-16

55 - غريب مصطفى عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6123   قيدت فى   26-11-2007 برقم ايداع    

1083 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

56 - احمد على على محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6183   قيدت فى   27-12-2007 برقم ايداع    

1197 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

57 - سعيد عطيه محمد عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9225   قيدت فى   17-09-2012 برقم ايداع    

1091 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

58 - زينهم عبدالعزيز محمد صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10740   قيدت فى   26-10-2014 برقم 

ايداع    1604 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-25

59 - دينا مصطفى امام مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12766   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

760 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

60 - خالد محمد عبدالوهاب عبدالمهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13349   قيدت فى   25-12-2017 برقم 

ايداع    2655 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

61 - ممدوح محمد عبدا عبدالصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12961   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    1341 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18
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62 - داليا السعيد ابوالخير محمد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13064   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    1723 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

63 - رمضان العطافى رزق عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8146   قيدت فى   22-02-2011 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

64 - رمضان العطافى رزق عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8146   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

65 - محمد على السعيدعبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8942   قيدت فى   25-03-2012 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-24

66 - هشام عبدالوهاب احمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13285   قيدت فى   05-12-2017 برقم 

ايداع    2430 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

67 - باسم عبدالمحسن محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13298   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    2465 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

68 - مصطفى عبدالعليم مصطفى عبدالعليم الكرداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9428   قيدت فى   

20-12-2012 برقم ايداع    1541 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-19

69 - احمد محمد احمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10454   قيدت فى   09-06-2014 برقم ايداع    

877 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-08

70 - حماده نادر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12248   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

1663 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

71 - صيدليه د محمد احمد بكر هيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4918   قيدت فى   05-06-2005 برقم 

ايداع    893 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-04

72 - الوحش للمقاولت العمومية والستشارات الهندسية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6602   قيدت فى   

14-10-2008 برقم ايداع    899 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-13

73 - صيدليه دكتور محمد احمد بكر هيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11910   قيدت فى   2016-04-14 

برقم ايداع    749 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

74 - هانى رشدى عمرعبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12847   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

75 - محمد حفنى عبدالعزيز حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13006   قيدت فى   08-08-2017 برقم 

ايداع    1506 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

76 - فاضل السيد فاضل حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7900   قيدت فى   13-10-2010 برقم ايداع    

1301 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

77 - محمود ابراهيم وهيب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5968   قيدت فى   13-08-2007 برقم ايداع    

753 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

78 - احمد فتحى عبد ا نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7379   قيدت فى   18-11-2012 برقم ايداع    

1381 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

79 - احمد محمود محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13020   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    1547 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

80 - رضا محروس اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13199   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

2178 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

81 - احمد جلل عبدالحفيظ عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6752   قيدت فى   15-01-2009 برقم 

ايداع    40 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-14

82 - رضا السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12346   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

2019 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06
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83 - ليلى زكريا جرجس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13124   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

1937 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

84 - مكتب امجد فتحى عبدالمسيح سليمان للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13288   

قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    2441 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-05

85 - ايمان عبدالعزيز احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9006   قيدت فى   03-05-2012 برقم ايداع    

564 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

86 - احمد حلمى مبارك محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12608   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

296 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

87 - سعيد سعد عبدالمجيد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12947   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

1283 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

88 - سامح رمضان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13025   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    

1580 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15
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تجديد شركات

1 - احمد منصور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   12709  قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   590 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

2 - الشركه المتحده للتجاره و التوزيع )محمد محمود عبدالرحمن معروف وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

4357  قيدت فى  08-12-2004 برقم ايداع   1404 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  07/12/2024  12:00:00ص

3 - علء محمد ابراهيم فايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9269  قيدت فى  11-10-2012 برقم ايداع   

1211 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  12:00:00ص

4 - علء محمد ابراهيم فايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9269  قيدت فى  17-07-2016 برقم ايداع   

1307 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2026  12:00:00ص

5 - محمد اسماعيل صالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11548  قيدت فى  22-11-2015 برقم ايداع   

1944 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  12:00:00ص

6 - عماد محمد عبد الحميد غراب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6114  قيدت فى  21-11-2007 برقم 

ايداع   1064 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

7 - عادل محمد عبد الصبورمحمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2508  قيدت فى  29-07-2000 برقم 

ايداع   533 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2025  12:00:00

ص

8 - علء عبد الغفور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3418  قيدت فى  24-12-2002 برقم ايداع   949 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

9 - عبدالعليم فتحى سيد جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5792  قيدت فى  30-04-2007 برقم ايداع   

371 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

10 - حنا بشرى حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8897  قيدت فى  11-03-2012 برقم ايداع   336 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  12:00:00ص

11 - عاطف انور زياده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2769  قيدت فى  28-03-2001 برقم ايداع   

232 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  12:00:00ص

12 - جمال محمد حسن وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   5395  قيدت فى  22-05-2006 برقم ايداع   

404 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2026  12:00:00ص

13 - هانى سيدهم ميخائيل منصوروشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9372  قيدت فى  25-11-2012 برقم 

ايداع   1419 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

14 - اسامه محمد همام وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13201  قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   

2180 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

15 - شركه منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   734  قيدت فى  12-05-1996 برقم ايداع   200 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2026  12:00:00ص

16 - الشواف لخدمات المحمول وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8034  قيدت فى  23-12-2010 برقم 

ايداع   1631 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2025  

12:00:00ص

17 - الشركة الهندسيه للخدمات الهيدروليكيه - اسامه العسال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5728  قيدت 

فى  07-03-2007 برقم ايداع   216 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2027  12:00:00ص
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18 - محمد توفيق عبدالمطلب وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   7924  قيدت فى  25-10-2010 برقم 

ايداع   1361 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2025  

12:00:00ص

19 - محمد محسن ابو الدهب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9026  قيدت فى  15-05-2012 برقم ايداع   

630 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

20 - ايمن عبداللطيف يوسف السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   11472  قيدت فى  2015-10-20 

برقم ايداع   1715 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2025  

12:00:00ص

21 - سالم امين سالم هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6178  قيدت فى  25-12-2007 برقم ايداع   

1189 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

22 - جرجس جرجس ميخائيل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   9404  قيدت فى  16-12-2012 برقم 

ايداع   1479 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

23 - شركه احمد محمد منير وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   11624  قيدت فى  27-12-2015 برقم ايداع   

2152 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2025  12:00:00ص

24 - مرفت محمد عبدالعزيز وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   2563  قيدت فى  23-09-2000 برقم ايداع   

673 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2025  12:00:00ص

25 - شركه اسلم سمير حافظ وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13277  قيدت فى  04-12-2017 برقم 

ايداع   2414 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

26 - اشرف بهجت ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9285  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   

1243 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

27 - احمد عراقى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9426  قيدت فى  19-12-2012 برقم ايداع   1537 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

28 - علء سعد الدين بدران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1619  قيدت فى  21-12-1997 برقم ايداع   

937 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

29 - شركه خالد محمد يوسف وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   13106  قيدت فى  20-09-2017 برقم 

ايداع   1860 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

30 - ميرفت محمد سامى فوزى وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   10449  قيدت فى  09-06-2014 برقم 

ايداع   871 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2024  12:00:00

ص

31 - )ايسار (على تاج الدين وشريكه وجدى محمد طاهر   شركة سبق قيدها برقم :   11356  قيدت فى  

24-08-2015 برقم ايداع   1353 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2025  12:00:00ص

32 - جمال محمد عبدالرحمن سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12582  قيدت فى  2017-01-31 

برقم ايداع   232 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  

12:00:00ص

33 - محمد شعبان احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13210  قيدت فى  08-11-2017 برقم ايداع   

2224 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

34 - شركة مصطفى محمد محمد عبدالحفيظ وعبدالمنعم محمد محمد عبدالحفيظ   شركة سبق قيدها برقم :   

10795  قيدت فى  25-11-2014 برقم ايداع   1770 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/11/2024  12:00:00ص
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35 - احمد فتحى قبارى دياب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   12771  قيدت فى  20-04-2017 برقم 

ايداع   772 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00

ص
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