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قيود أفراد

1 - اشرف محمد زيد فوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8503 ورقم 

قيد 197615    رئيسى آخر  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية محل تجارى باب رقم 3 بالعقار 3 شارع النزهة 

متفرع من ش الغشام ملك / محمد على جمال الدين عبدالمقصود

2 - نها جمال عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8446 

ورقم قيد 197794    محل رئيسى  عن طهى وتجهيز ماكولت والمشروبات دون سلسل الوجبات الجاهزة, 

بجهة محافظة الشرقية محل رقم )7و8 ( شارع العدوى برج ابودرهوس ملك/محمود محمد محمد غريب واحمد 

محمد محمد غريب

3 - مكتب علء محمد عليوه عبدالعال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8447 ورقم قيد 197795    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية بنى عامر ملك / هانى حسينى على

4 - احمد محمد حسنى حسن شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8448 ورقم قيد 197796    محل رئيسى  عن تجارة السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية ش 

الغايش من ش السلخانه ملك / محمد حسنى حسن شاهين

5 - احمد محمد حسنى حسن شاهين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8448 ورقم قيد 197796    محل رئيسى  عن تجارة السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية كان له 

محل برقم 154565 افتتح فى 2016/12/28 واغلق فى 2017/10/29

6 - سامح شكرى بقطر مقار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8451 

ورقم قيد 197797    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية بين المطارين 

ملك/ابرام سامح شكرى بقطر مقار

7 - عليوه عبدالعليم عليوه على تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8459 

ورقم قيد 197799    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر على 

غالى ملك/محمد عبدالناصر ابراهيم

8 - حماده علم عبدالعزيز حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8461 

ورقم قيد 197800    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/وليد السيد جوده

9 - عبدا ايمن عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8465 

ورقم قيد 197801    محل رئيسى  عن تجارة حلوى جافة, بجهة محافظة الشرقية 2 شارع الجيش بشارع الحمام 

قسم الجامع ملك / ايمن عبدا محمد

10 - مجدى محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8466 

ورقم قيد 197802    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية السعديين ملك/محمود 

محمد محمد ابراهيم

11 - مؤمن الشحات فتوح عبدالمقصود حجاج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 8468 ورقم قيد 197803    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية العزيزيه ملك / سمير 

عبدالعزيز المسلمى

12 - حمدى احمد عبدالباسط محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8469 ورقم قيد 197804    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة الشرقية السعديه ملك/احمد عبدالباسط 

محمود
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13 - لمياء السيد عطوه احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8471 

ورقم قيد 197805    محل رئيسى  عن محل احذية, بجهة محافظة الشرقية اليافطة التلين ملك / هانى الشحات 

محمود حسن

14 - محمود حسن ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8474 

ورقم قيد 197806    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه الجبل غيته ملك/سعد 

عبدالوهاب محمد

15 - مكتب محمد عاطف احمد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8476 ورقم قيد 197807    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية نزله العزازى ملك / سهير محمد فوزى محمد

16 - ناهد سمير ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8478 

ورقم قيد 197808    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية احواض الندا 

ملك/سمير ابراهيم احمد سليم

17 - ايناس سعيد عبدالحى محمد حسين الفواخرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-08 

برقم ايداع 8482 ورقم قيد 197809    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية اناث الماشية ابقار وجاموس حلبة 

وتسمين عجول وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الكفر القديم ملك/عادل حسن محمد حسن

18 - محمد السيد محمد سلمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8489 

ورقم قيد 197810    محل رئيسى  عن مقهى بلدى, بجهة محافظة الشرقية مفارق السعدى الظواهرية ملك/

عبدالكريم عبدالرحمن فياض

19 - مكتب حماده محمد شلبى احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8508 ورقم قيد 197811    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

الحصه تبع بردين ملك/ابراهيم كمال ابراهيم

20 - اسماء محمد احمد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8510 ورقم قيد 197812    محل رئيسى  عن محل بقالة وعطارة عدا العشاب الطبية, بجهة محافظة الشرقية 

الملكيين البحرية ملك / صلح على محمد جاد الحق

21 - صلح رشدى فايز النجدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8511 

ورقم قيد 197813    محل رئيسى  عن تجاره اجهزة كهربائية وادوات منزلية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها, 

بجهة محافظة الشرقية بنى هلل ملك/سلوى محمد نصر

22 - السيد عبدالعزيز خيرى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8514 ورقم قيد 197814    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 11 شارع الغشام امام 

خليها مشاوى ملك/السيد ابراهيم محمد ابراهيم

23 - وائل شكرى يوسف سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8516 

ورقم قيد 197815    محل رئيسى  عن تجارة ورق دشت مفروم بدون طباعة, بجهة محافظة الشرقية القبة بملك/

شيماء حسن هاشم

24 - محمود فؤاد توفيق عبيد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 8517 

ورقم قيد 197816    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه فياض - 

بنى هلل - بملك فؤاد توفيق عبيد
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25 - رمضان مهدى رمضان عطية خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

8519 ورقم قيد 197817    محل رئيسى  عن بيع تحف وانتيكات, بجهة محافظة الشرقية عزبة البصرى منشاة 

السلم بملك/مهدى رمضان عطية

26 - شرين ماهر عبدالحميد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8610 ورقم قيد 159484    رئيسى آخر  عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية محل 

رقم 2 عزبه ابو حجى , انشاص البصل ملك / عيد محمود عبدالرحيم

27 - احمد محمد مجدى محمد محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 8621 ورقم قيد 169281    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية وتسمين الدواجن, بجهة محافظة الشرقية حفنا 

ملك/حسام حسن حسن عثمان خلوصى

28 - مرفت حفظى عثمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8618 ورقم قيد 186326    رئيسى آخر  عن تربية المواشى والغنام وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

دنوهيا ملك / محمد سليم سيد احمد حسن

29 - رضا شعيب محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8524 

ورقم قيد 197818    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الخيس ملك 

/ سمير محمد محمد حسن

30 - مجدى زكى ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8529 

ورقم قيد 197819    محل رئيسى  عن توريدات عامه ومقاولت عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية الصيادين عماره رقم 7 شقه 1 ملك/ماجده حبشى سلمه

31 - هشام السيد محمد عيسى العتيق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8536 ورقم قيد 197820    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية محجر ابو 

حماد

32 - هشام السيد محمد عيسى العتيق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8536 ورقم قيد 197820    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة القاهرة كان له قيد 

بغرفة القاهره برقم 27506 افتتح فى 2008/12/1 واغلق فى 2022/1/18

33 - محمد عبدالنبى سعيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8547 

ورقم قيد 197821    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية الملك ملك 

/ اميمة ذكى محمود محمود

34 - محمد زهران الصادق مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8561 ورقم قيد 197822    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الفولى 

الصغيرة الظواهرية ملك / حسن محمد محمد

35 - اشرف ناصر خلف ابراهيم فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8572 ورقم قيد 197823    محل رئيسى  عن التوريدات العامة والتوكيلت التجارية عدا توريد العمالة 

والدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع الساحة الشعبية بجوار مسجد انيس العدوى بملك/ فاطمه محمد مصلوح 

دسوقى

36 - وليد عيد صالح على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8573 ورقم 

قيد 197824    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مواد بناء واسمنت, بجهة محافظة الشرقية عزبه حسين ذوالفقار 

طويحر ملك/سالى حمدان عبدالسلم

37 - بسام شحته حسانين على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8587 

ورقم قيد 197825    محل رئيسى  عن تجارة وبيع ادوات ديكورية, بجهة محافظة الشرقية عزبة الحطايبه ملك/

شحته حسانين على
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38 - على عزت على شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8613 

ورقم قيد 197827    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الجديده مركز 

منيا القمح بملك هانى عثمان عبدالمجيد

39 - صبا حازم محمد مفيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8614 

ورقم قيد 197828    محل رئيسى  عن تجارة ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية دهمشا 

بملك/حازم محمد مفيد

40 - شرين السيد مصباح مهدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8615 

ورقم قيد 197829    محل رئيسى  عن سوبر ماركت لتجارة وتوزيع المواد الغذائيه والمشروبات, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه الساحل الكفر القديم بملك وجيه محمد السيد

41 - مكتب ايمن عبدا جودة سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8619 ورقم قيد 197830    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية السعديين بملك/السيدعبدالظاهر عبدالعظيم

42 - عبد الحليم سعيد عبدالحليم محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 8622 ورقم قيد 197831    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك/

سعيد عبدالحليم محمد منصور

43 - عزت سيد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8626 

ورقم قيد 197832    محل رئيسى  عن مقهى عمومى, بجهة محافظة الشرقية ش سعد الدين بملك/محمد سيد 

حنفى محمود

44 - عزت سيد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 8626 

ورقم قيد 197832    محل رئيسى  عن مقهى عمومى, بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم 159923 افتتح 

فى 2017/10/26 واغلق فى 2022/5/9

45 - احمد عادل على حمدى مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

8630 ورقم قيد 197833    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعى, بجهة محافظة الشرقية برج الغلمى ش 

عبدالعزيز على ملك/اسامه احمد ابراهيم

46 - مكتب نورا بدر شعبان سالم للرحلت الداخلة ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 8632 ورقم قيد 197834    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

الصحافة - بملك محمد عبدالمنعم سالم

47 - ايمن مخيمر محمد مخيمر تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8692 

ورقم قيد 79845    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية الصنافين القبليه ملك/محمود حسن بيومى

48 - سعيد محمد حسن امين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8634 

ورقم قيد 197835    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 27 شارع القوميه بملك / 

عادل عليوه ابراهيم

49 - سمر سامى عطيه غنيمى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8635 

ورقم قيد 197836    محل رئيسى  عن مكتب صيانه كمبيوتر فيماعدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار بملك / نادر حسن عبدالهادى
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50 - محمد شاكر سليمان سلمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8636 

ورقم قيد 197837    محل رئيسى  عن محل سجاد عدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية شارع البطاوى قسم 

يوسف بك بملك / رضا على عبدالجواد

51 - فايزة الشحات محمد الهادى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 8638 ورقم قيد 197838    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية طريق 

الشوبك بسطة ملك ابراهيم عبدالنبى عباس محمد

52 - احمد السيد احمد السيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8641 ورقم قيد 197839    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة الشرقية المحطة انشاص الرمل ملك / 

احمد السيد محمد عوض

53 - السيد على السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8643 ورقم 

قيد 197840    محل رئيسى  عن بيع وتجارة اخشاب, بجهة محافظة الشرقية البلشون ملك / عبدالراضى 

عبدالمنعم عبدالوهاب

54 - محمد احمد عبدا على على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8645 ورقم قيد 197841    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك/مختار السيد 

محمد عفيفى

55 - احمد احمد حسين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8649 

ورقم قيد 197842    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية ملمس ملك / 

شيماء على اسماعيل

56 - غاده حنفى مصطفى حنفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8652 

ورقم قيد 197843    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه, 

بجهة محافظة الشرقية شارع الخلص القوميه خلف مستشفى يسريه الطويل ملك/محمود عبدالعزيز ابراهيم

57 - غاده حنفى مصطفى حنفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8652 

ورقم قيد 197843    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه, 

بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم 107316 افتتح فى 2006/5/16 واغلق فى 2016/5/11

58 - ايمن احمد محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8654 

ورقم قيد 197844    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 5 

شارع مسجد احمد لشين المجازر

59 - ايمن احمد محمد عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8654 

ورقم قيد 197844    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية كان 

له محل برقم 67014 بغرفة بنها افتتح فى 2020/8/19 واغلق فى 2021/1/11 , وكان له محل برقم 186083 

افتتح فى 2021/1/17 واغلق فى 2021/6/20

60 - سحر محمد رضا عبدالغفار عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8658 ورقم قيد 197845    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتجارة مستلزمات المصانع عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية دويده ملك/سمير عبدا محمد الهادى

61 - محمد احمد حامد على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8659 ورقم قيد 197846    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار مركبات, بجهة محافظة الشرقية الشيخ عيسى ملك 

/ فتحيه محمد محمد

62 - الشحات فتحى عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8661 ورقم قيد 197847    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة الشرقية المسيد ملك / شحته السيد 

حسن
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63 - محمد احمد ابراهيم محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8664 ورقم قيد 197848    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب

64 - اسماء محسن محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8676 

ورقم قيد 197849    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة الشرقية الحلميه ملك / سليمان محمد 

سليمان موسى

65 - السيد سعد السيد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8677 

ورقم قيد 197850    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية ملمس ملك / 

سعد السيد بيومى

66 - على فوزى محمد على عاشور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8681 ورقم قيد 197852    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية البحر السعادات ملك / 

فوزى محمد على

67 - عيد فرحان عيد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8684 ورقم قيد 197853    محل رئيسى  عن مغسله سيارات, بجهة محافظة الشرقية ب السماعيلية ملك / 

وجيه فرحان عيد محمد يوسف

68 - وفاء محمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8685 

ورقم قيد 197854    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش 

ملك / السيد سعيد على خليل

69 - فتحيه عبدالرحمن طلبه فراج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8689 ورقم قيد 197855    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية م البحرية 

مركز الحسينيه بملك محمد احمد على محمد

70 - اسامة محمد السيد على عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8690 

ورقم قيد 197856    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المعهد الدينى-كفر محمد حسين بملك/رضا احمد عبدالمنعم

71 - امانى السيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8693 

ورقم قيد 197857    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوصالح 

البكارشة صان الحجر بملك صالح محمد السيد محمد

72 - كمال السيد ابراهيم زايد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8694 ورقم قيد 197858    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية 14 شارع الترعه الحمرا ملك/السيد السيد ابراهيم

73 - خالد عادل حسن الصادق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8697 ورقم قيد 197859    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل

74 - مكتب عادل سالم صلح محمود على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8701 ورقم قيد 197860    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية عزبه هانم منشاة السلم ملك/صلح محمود على

75 - محمد فتحى عبدالمجيد موسى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8702 ورقم قيد 197861    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الصنافين القبلية مركز منيا القمح بملك سارة سمير عبدالواحد
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76 - ايمن صبحى محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8703 

ورقم قيد 197862    محل رئيسى  عن صيانة المعدات واللت وتوريد مستلزمات انتاج المصانع, بجهة محافظة 

الشرقية المنطقه الصناعيه بجوار مصنع العربى للدخان امام مطار انشاص ملك / محمد صبحى محمود

77 - سعديه رمضان محمد على تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8705 

ورقم قيد 197863    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر عبدا م 

منيا القمح بملك خالد صلح محمد السيد

130 - محمد عبدالكريم عيسى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8843 ورقم قيد 197914    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية كفرالغنيمى ملك/

محمود زكى زكى محمد

131 - ايمان السيد على حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8844 

ورقم قيد 197915    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى, بجهة محافظة الشرقية ش الغنام ملك / ناديه متولى 

محمد

78 - عمرو خليل مصطفى محمد ابراهيم صقر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 8706 ورقم قيد 197864    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول الدوية واللقاحات البيطرية على ال 

يزاول النشاط ال بعد الحصول على الترخيص اللزم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لقانون زاولة مهنة 

الصيدلة الذى ل يجيز انشاء مؤسسة صيدلية ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية ش رشيد ملك / ايمن 

ابراهيم تهامى محمد

79 - احمد عبدالعال محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8710 ورقم قيد 197865    محل رئيسى  عن اعلف وبقوليات, بجهة محافظة الشرقية النمروط ملك/السيد 

عبدالعال محمد

80 - مهند محمد ربيع ابراهيم الفقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8711 

ورقم قيد 197866    محل رئيسى  عن تجارة وبيع البن, بجهة محافظة الشرقية حى ابوصيام مركز ابو حماد 

بملك منال على اسماعيل محمد

81 - مصطفى السيد محمد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8712 ورقم قيد 197867    محل رئيسى  عن اعلف وحبوب دون دش الحبوب, بجهة محافظة الشرقية المنيل 

انشاص الرمل ملك / وهيبى يوسف وهيبى

82 - محمد عبدالعال السيد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8713 

ورقم قيد 197868    محل رئيسى  عن محل لتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الصغرى ملك 

/ عبدالحميد حسن حلمى

83 - خالد محمد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 8714 

ورقم قيد 197869    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته 

والدوية, بجهة محافظة الشرقية قرية 3 الصالحية ملك / عادل احمد عبدا حماد

84 - خيرى محمد محمد محمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

8715 ورقم قيد 197870    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاته, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

عبدالرازق المعالى ملك/امانى عبدا محمود عبدا

85 - محمود محمد عبد السميع حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 8720 ورقم قيد 197872    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية غيته ملك/محمد 

محمد عبدالسميع حسن
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86 - محمود محمد عبد السميع حسن على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم 

ايداع 8720 ورقم قيد 197872    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة السكندرية كان له قيد 

بشرق السكندريه برقم 62041 افتتح فى 2009/8/6 واغلق فى 2022/3/2

87 - اميره عباس محمد احمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8750 ورقم قيد 166105    رئيسى آخر  عن محطة خدمة وتموين السيارات, بجهة محافظة الشرقية ش الجلء 

حى مبارك ملك / احمد على حسن

88 - صلح محمد عبدا محمود الجندى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8813 ورقم قيد 178705    رئيسى آخر  عن معلف مواشى وتسمين وحلب وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية بهنباى بملك صاحب الشأن

89 - احمد محب شوقى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8733 

ورقم قيد 197873    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الشرقية ام الزين ملك/نجلء نورالدين عبدالقادر

90 - السيد محمد حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8738 

ورقم قيد 197875    محل رئيسى  عن صيانه وبيع تليفونات محمول, بجهة محافظة الشرقية عرب شمس دوامه 

ملك/صبرى فوزى عبدالحليم

91 - ياسمين محمد خيرى عبدالحميد على حموده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 8742 ورقم قيد 197877    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف وتجهيز مواد غذائيه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع شفيق _الحريرى

92 - عبدالقادر حسن خليل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8752 

ورقم قيد 197878    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية م بشاره ملك / مصطفى 

حسن عبدالعال

93 - محمد على سليمان على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8754 

ورقم قيد 197879    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة القمص 

الطيبه ملك / محمود نادر عبدالهادى

94 - محمود صلح عبدالرحمن محمود سكر تاجر فرد  رأس ماله 24,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 8758 ورقم قيد 197880    محل رئيسى  عن تصنيع مراتب, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوهيف بساتين 

السماعيلية ملك/احمد صلح عبدالرحمن محمود

95 - احمد عبدالمنعم عبدالعظيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8761 ورقم قيد 197881    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

ملمس ملك / عبدالمنعم عبدالعظيم محمد

96 - سماح طارق اسماعيل ابوالعزم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 8766 ورقم قيد 197882    محل رئيسى  عن اتيلية وعطور, بجهة محافظة الشرقية ش هندسة الرى ملك 

/ ناديه السيد نجدى ابراهيم

97 - السيد محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8768 

ورقم قيد 197883    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية قنتير 

ملك/احمد محمد السيد احمد

98 - عصام محمد رافت ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8770 ورقم قيد 197884    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق ملك / عبدالعزيز 

عبدالغنى محمد
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99 - هانى عرفات عبدالمعبود شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8774 ورقم قيد 197885    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وبيع كاوتش وبطاريات واصلحها عدا توريد 

العمالة والكمبيوتر ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية 84 شارع اللواء عبدالعزيز على المساكن التعاونية 

ملك / منى محمد على البطل

100 - محمد رجب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8779 

ورقم قيد 197886    محل رئيسى  عن شونه تجارة اخشاب, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوحسانين ملك/رجب 

محمد محمد

101 - ناصر عبدالحليم عبدالرحمن شليح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8780 ورقم قيد 197887    محل رئيسى  عن اصلح اطارات سيارات, بجهة محافظة الشرقية قريه سلمنت 

ملك/خيرى عبدالحليم عبدالرحمن شليح

102 - مى ممتاز رجب السيد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8781 

ورقم قيد 197888    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية 47 ش جمعيه المحافظه على القران ملك 

/ جوده على احمد الديب

103 - اشرف محمود محمد محمد النبراوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 8782 ورقم قيد 197889    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ذهبيه بعد موافقة مصلحه الدمغه 

والموازين, بجهة محافظة الشرقية سلمنت ملك / مصطفى محمد سليمان

104 - دعاء محمود على كريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8788 

ورقم قيد 197890    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول ملك / احمد 

محمود صالح

105 - مكتب نعيمه اسماعيل حسن محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8789 ورقم قيد 197891    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال للشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية منزل نعيم ملك/محمد اسماعيل على محمود

106 - يوسف شعبان يوسف شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8795 ورقم قيد 197892    محل رئيسى  عن طحن وبيع البن, بجهة محافظة الشرقية ش عبدالعزيز على ملك / 

عبدالناصر السيد عبدالفتاح

107 - هند خالد محمد  ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8796 

ورقم قيد 197893    محل رئيسى  عن تجارة الكاوتش والبطاريات, بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونة 

بملك/محمد محمد على على

108 - السيد فتحى التابعى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8797 ورقم قيد 197894    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية الناصريه ملك / فتحى التابعى ابراهيم

109 - محمد ابراهيم الشحات النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8798 ورقم قيد 197895    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الشرقية النكارية ملك/عماد السيد 

السيد محمد

110 - منى محمد مصيلحى سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8802 

ورقم قيد 197896    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية ميت حمل ملك / يوسف محمد على
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111 - ماهر جورجى ميخائيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8804 ورقم قيد 197897    محل رئيسى  عن تجارة ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 7 

شارع عرابى ملك/اليس وهبه عبدالملك

112 - محمود حنفى محمود تامر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8805 ورقم قيد 197898    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية 

المنطقة الصناعية الثالثة ضمن مسلسل 14 بالمنطقة الصناعية ب السماعيلية

113 - محمود حنفى محمود تامر تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8805 ورقم قيد 197898    محل رئيسى  عن تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية كان 

له محل برقم 232017 الجيزة افتتح ف 2014/5/21 واغلق فى 2022/4/26 وكان له محل 90629 افتتح فى 

2019/7/22 واغلق فى 2022/5/8

114 - محمد مصطفى محمود ابراهيم حبش تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 8806 ورقم قيد 197899    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوزيع بلستيك, بجهة محافظة الشرقية 

البلشون ملك / مصطفى محمود ابراهيم حبش

115 - مكتب هبه محمد ابراهيم ادريس للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8808 ورقم قيد 197900    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, بجهة 

محافظة الشرقية شارع شاهين صقر- حسن صالح بملك\احمد السيد السيد

116 - عمرو محمد سيد ابراهيم سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8809 ورقم قيد 197901    محل رئيسى  عن مركز خدمة سيارات, بجهة محافظة الشرقية طريق بلبيس 

انشاص _انشاص الرمل ملك/هانى عبدالحميد حسين

117 - احمد عبدالعزيز محمد الشحات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8810 ورقم قيد 197902    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية شيبة قش بملك عبد العزيز 

محمد الشحات

118 - محمد حلمى محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8811 

ورقم قيد 197903    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين و حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الحرية بملك/حلمى محمد سليم

119 - عبدا احمد محمد اسماعيل الزغارى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 8814 ورقم قيد 197904    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية وتجارة وتوريد اجهزة طبية, بجهة 

محافظة الشرقية ش طعيمه خلف المبره ملك / طه توفيق احمد عطوه

120 - رغدة احمد السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8815 ورقم قيد 197905    محل رئيسى  عن معرض ازياء حريمى, بجهة محافظة الشرقية سوادة بملك/احمد 

السيد عبدالحميد عوض ا

121 - هانى سعد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 8816 

ورقم قيد 197906    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر العلماء ملك/سعد 

محمد ابراهيم

122 - مراد محمد المهدى محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8820 ورقم قيد 197907    محل رئيسى  عن تجارة السيارات والكاوش والبطاريات وزيوت السيارات وقطع 

الغيار, بجهة محافظة الشرقية الروضة بملك/ غادة المير على محمد
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123 - أحمد جرير السيد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

8822 ورقم قيد 197908    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الكبرى بملك /جرير السيد عبد العزيز

124 - قايد سعيد قايد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8865 

ورقم قيد 195772    رئيسى آخر  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الجعفرية ملك / سعيد قايد عبدالرحمن عليوه

125 - بشير محمد محمد بشير محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8827 ورقم قيد 197909    محل رئيسى  عن بيع عطور ومستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية 

ش الترعه المردومه الصالحيه القديمه ملك/محمد محمد بشير منجوت

126 - منير فرج امين مهدى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8831 ورقم قيد 197910    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 6 ش 

السيد الحداد ملك / فرج امين مهدى السيد

127 - مكتب سمر حسن حامد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8837 ورقم قيد 197911    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

22 ش البوشى البحرى الشارة ملك / محمود عبدالعزيز عبداللطيف محمد

128 - احمد صبحى شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8839 

ورقم قيد 197912    محل رئيسى  عن ورشه اصلح سيارات, بجهة محافظة الشرقية الطويله مركز فاقوس 

بملك عايدة عبدالقادر السيد

129 - رجب محمد رجب عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8840 ورقم قيد 197913    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات, بجهة محافظة الشرقية شنباره الميمونه 

ملك / احمد محمد رجب

132 - حسن محمد السيد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8845 ورقم قيد 197916    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية قريه 

اولد عابدين مركز فاقوس بملك خالد محمد محمد سالم

133 - محمد احمد عيد عواد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8846 ورقم قيد 197917    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات وبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

الشرقية الروضه ملك/هانم محمد عطيه نصار

134 - السيد متولى حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8847 

ورقم قيد 197918    محل رئيسى  عن بيع مبيدات وتقاوى اسمده ومخصبات, بجهة محافظة الشرقية ملمس منيا 

القمح بملك حمدى احمد رضوان

135 - مكتب محسن عبدالوهاب حسين عبدالوهاب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8848 ورقم قيد 197919    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شرويدة ملك/رافت ابراهيم محمود

136 - سعيد محمد على بدوى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8849 ورقم قيد 197920    محل رئيسى  عن مكتب تدوير مخلفات صناعية, بجهة محافظة الشرقية قرية السلم 

بملك / هنيات محمد على نصير
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137 - سمر محمد ثروت عبدالمنعم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8869 ورقم قيد 197921    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية ابوخليل /سواده /فاقوس بملك حمدى محمد الباز

138 - سارة احمد السيد محمد البرملى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8872 ورقم قيد 197922    محل رئيسى  عن بقالة تموينيه مشروع جمعيتى, بجهة محافظة الشرقية ش منير 

كامل خلف مستشفى صيدناوى الزقازيق بملك احمد السيد محمد

139 - محمد السيد ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8873 

ورقم قيد 197923    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الطحاويه 

ملك/وائل حسن عيسوى عبدالرحمن

140 - سعد سعيد على خليل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8877 ورقم 

قيد 197924    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع وهدان طريق الزرقيه ثان 

الزقازيق بملك الديدامونى ابوالفضل الوصيف

141 - محمد ابراهيم عبدالسلم طلبه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8880 ورقم قيد 197925    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية شارع السلم /ثان الزقازيق بملك 

عزه محمد فتحى

142 - محمود عبدالقادر محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8884 ورقم قيد 197926    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة الشرقية سعود القبلية الحسينيه 

بملك سعاد احمد اسماعيل

143 - سماح محمد السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8887 

ورقم قيد 197927    محل رئيسى  عن بقالة تموينية )مشروع جمعيتى (, بجهة محافظة الشرقية ش مسجد السلم 

وسمير صبرى _ تقسيم المهنين-بملك هبة محمد السيد عطية

144 - سماح محمد السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8887 

ورقم قيد 197927    محل رئيسى  عن بقالة تموينية )مشروع جمعيتى (, بجهة محافظة الشرقية كان له محل بقيد 

82024 افتتح فى 1998/11/12 واغلق فى 2009/2/22

145 - خلود محمد مصطفى بدر مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8889 ورقم قيد 197928    محل رئيسى  عن مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية طريق المنشيه ابوحماد بملك عادل عصام عبدالقادر

146 - احمد عبدالعال محمد يوسف شعلن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8892 ورقم قيد 197929    محل رئيسى  عن مقشرة فول سودانى, بجهة محافظة الشرقية قصاصين 

الشرق الحسينيه

147 - محمد بشرى السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8893 

ورقم قيد 197930    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات وتصدير وتوكيلت تجاريه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع النتاج فاقوس بملك سعيد احمد عبدالعال

148 - محمد مصطفى السيد مصطفى عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8896 ورقم قيد 197931    محل رئيسى  عن مزرعة  تربيه وتسمين دواجن, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة محمد منصور السديه- مركز ابوحماد بملك مصطفى السيد مصطفى

149 - ابراهيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8898 ورقم قيد 197932    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الخيوة 

بملك/كامل محمد ابراهيم محمد
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150 - فرج لطفى جوده دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8899 

ورقم قيد 197933    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية التلين ملك / شيماء عبدالعال سليمان

151 - احمد صلح الدين محمد على العدلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8900 ورقم قيد 197934    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/محمد صلح الدين محمد

152 - محمد عفيفى نصر عفيفى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 8901 ورقم قيد 197935    محل رئيسى  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية بساتين 

السماعيليه بملك شحته فهمى احمد عثمان

153 - احمد اسماعيل على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8902 

ورقم قيد 197936    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية ابو شعيل 

قصاصين الشرق بملك/بسيونى بسيونى مجاهد

154 - احمد اسماعيل على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8902 

ورقم قيد 197936    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كان له محل 

رئيسى اخر قيد برقم 146396 افتتح فى2015/9/1 واغلق فى2022/4/26

155 - ابراهيم سالم محمود موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8903 ورقم قيد 197937    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع المنتجات الورقية, بجهة محافظة الشرقية السعدى 

الظواهرية ملك / محمود سالم محمود موسى

156 - ابراهيم سالم محمود موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8903 ورقم قيد 197937    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع المنتجات الورقية, بجهة محافظة الشرقية كان له 

محل برقم 32850 غرفة القاهرة افتتح فى 2019/11/24 واغلق فى 2022/3/31

157 - السيد حسن توفيق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8904 

ورقم قيد 197938    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية بحر حدوس عزبة 

السماعنه ملك/عبدا حسن توفيق ابراهيم

158 - احمد عزازى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8905 

ورقم قيد 197939    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الفولى الكبيرة بملك 

عزازى محمد حسن

159 - محمد السيد محمد عرب تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8906 

ورقم قيد 197940    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الجعفرية - بملك صباح محمد محمد

160 - عزيزه ابراهيم شلبى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8907 ورقم قيد 197941    محل رئيسى  عن معرض اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها, بجهة 

محافظة الشرقية كفر يوسف سلمه ملك/رضا فتحى محمد عطيه

161 - مسعود محمد عايش محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8908 

ورقم قيد 197942    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد 

موافقه جهاز تنظيم لبنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية بنى صالح بملك ايمان بدوى عبدا محمود

162 - اسلم محمد محمد صبره خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

8909 ورقم قيد 197943    محل رئيسى  عن تصنيع وتجميع وتعبئة الجهزة والمستلزمات الطبيه, بجهة 

محافظة الشرقية ش حوض العتابى شيبه النكارية
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163 - محمد محمد السيد امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8910 

ورقم قيد 197944    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحية بملك/سونيا السيد محمد 

احمد

164 - مكتب صبري ابراهيم محمد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 8913 ورقم قيد 197945    محل رئيسى  عن مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية شارع اسماعيل فخرى المنتزة بملك شيماء الحسينى اسماعيل

165 - راضى احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9045 

ورقم قيد 152995    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العمالة والكميوتر ومجالته, 

بجهة محافظة الشرقية السعديه بملك عبد العزيز موسى مصباح مطر

166 - اسلم رمضان محمد جاد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8947 ورقم قيد 192995    رئيسى آخر  عن بيع وتجارة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية شارع احمد اسماعيل المساكن التعاونية ملك / محمد عبدالمحسن الصادق السيد

167 - احمد محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 8920 

ورقم قيد 197946    محل رئيسى  عن معلف تسمين مواشى وتجارتها, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو شحاته 

ملك / فؤاد سيف ا قدرى

168 - عمرو جمال محمد سالم المعلوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8924 ورقم قيد 197947    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

المعلوى شبرا العنب ملك / جمال محمد سالم

169 - امال عبدا عبدالقادر السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8926 ورقم قيد 197948    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك / 

محمد فوزى السيد عوض ا

170 - اسراء عبده عطيه على غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8927 ورقم قيد 197949    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية مشتول 

القاضى ملك / محمد توفيق محمد

171 - على عبدالرحمن على عماره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8929 ورقم قيد 197950    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

موسى عمران ملك / محمد عبدالرحمن على

172 - صباح اسماعيل عبدالمعبود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8931 ورقم قيد 197951    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية مشتول 

القاضى ملك / سعيد فتحى ابراهيم

173 - مكتب رمضان محمد محمد صيام للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

55,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 8934 ورقم قيد 197952    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبه العطار القراقره ملك / احمد محمد محمد

174 - ايه محمد العشماوى موسى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 8939 ورقم قيد 197953    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية منشية النور كفر العزازى ملك / اشرف حسنى على عبدالرحمن
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175 - عبدالحميد احمد كمال الدين عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 8942 ورقم قيد 197954    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة الشرقية عمريط ملك / احمد كمال الدين عبدالمعطى

176 - احمد محمد زكى حسين محمد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 8955 ورقم قيد 197955    محل رئيسى  عن فرن مخبوزات, بجهة محافظة الشرقية عمارة المهندس ش 

القدس ملك / عبداللطيف السعيد حسن

177 - احمد محمد زكى حسين محمد زكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 8955 ورقم قيد 197955    محل رئيسى  عن فرن مخبوزات, بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم 

177976 افتتح فى 2019/12/18 واغلق فى 2022/4/3

178 - احمد رضا فؤاد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 8985 

ورقم قيد 197958    محل رئيسى  عن محل لتجارة الدوات الكهربائيه, بجهة محافظة الشرقية ش الوحده 

الصحيه النعامنه بملك\سعيد عبدالفتاح محمود

179 - محمد مصباح محمد علي الشبراوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 8991 ورقم قيد 197959    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والدويه, بجهة محافظة الشرقية الشباروة بملك\مصباح محمد علي الشبراوي

180 - ابراهيم سمير ابراهيم عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

8999 ورقم قيد 197961    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية حارة موسي ميدان المنتزه 

بملك\فاتن مدبولي عبدالخالق

181 - الهام صبحى منير على عبدالرحمن البركاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-15 

برقم ايداع 9002 ورقم قيد 197962    محل رئيسى  عن مطعم فول وفلفل ومأكولت, بجهة محافظة الشرقية 

ش النادى مركز بلبيس بملك ناصر عبدالرحمن السيد عبدالمقصود

182 - احمد رضا محمد ياسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9004 

ورقم قيد 197963    محل رئيسى  عن مواشي حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية سلمنت بملك\ علء 

محمد يسين

183 - مرفت عبدالسلم محمد ابوالفتوح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9010 ورقم قيد 197964    محل رئيسى  عن تجارة حبوب بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية عزبه البركاوى 

كفر ابراش مركز مشتول السوق بملك محمد رافت محمد

184 - وطنيه كامل ابراهيم مهنى يحيى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9014 ورقم قيد 197965    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية صفيطة مركز الزقازيق 

بملك سعيد عمر السيد

185 - اسراء صلح محمد نجيب جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 9016 ورقم قيد 197966    محل رئيسى  عن بيع لحوم ودواجن مجمده, بجهة محافظة الشرقية ميت حمل 

بملك\محمد سمير عصام محمد

186 - شيماء بكرى عبدالنعيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 9018 ورقم قيد 197967    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية بردين ملك / محمد السيد عبدالباسط

187 - احمد محمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9020 ورقم قيد 197968    محل رئيسى  عن ورشه اصلح كاوتش تغير زيوت, بجهة محافظة الشرقية طارق 

بن زياد منشأة ابو عمر الشرقيه بملك محمد عبدالعاطى محمد
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188 - غادة رشيد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9021 

ورقم قيد 197969    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية الحجازية بملك/عواطف احمد حسن 

ابراهيم

189 - احمد ابراهيم السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9022 

ورقم قيد 197970    محل رئيسى  عن محل اسماك, بجهة محافظة الشرقية ملمس بملك/حمدى احمد رضوان

190 - مروة ابراهيم علي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9023 

ورقم قيد 197971    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية قريه كفر الحاج عمر\بملك محمد 

مصطفي عبدالجليل

191 - عبدالعزيز السيد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 9024 ورقم قيد 197972    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الشباروة بنى جرى ابو حماد بملك طارق محمود متعب محمد

192 - خالد سعيد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9025 

ورقم قيد 197973    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية القراقرة ملك / سعيد محمد اسماعيل

193 - شادى سعيد جمعه عثمان رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9028 ورقم قيد 197974    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية ش/موافى-

خلف مستشفى المبره-بملك/ احلم عمر محمدى

194 - السيد الحسينى السيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9029 ورقم قيد 197975    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية طريق 

الجسر حوض الطرفة البيوم بملك/هشام محمد احمد عوض

195 - محمد علي صبحي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9030 ورقم قيد 197976    محل رئيسى  عن اسئجار الراضي الزراعيه واستصلحها وزراعتها, بجهة 

محافظة الشرقية الملكين القبليه بملك\علي صبحي محمد علي

196 - مكتب اشرف حسن بنوى الماظ للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9031 ورقم قيد 197977    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية السماعنة بملك/ محمود حسن نبوى

197 - مسعد احمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9032 

ورقم قيد 197978    محل رئيسى  عن خردوات, بجهة محافظة الشرقية 6ش لبنان جوار مستشفى الفتح للعيون 

بملك ضحى عبدالنبى عبدربه

198 - محمود احمد لبيب امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9033 

ورقم قيد 197979    محل رئيسى  عن تجارة بقاله جملة ونصف جمله, بجهة محافظة الشرقية كفر عياد ملك / 

صباح احمد حسن

199 - محمد احمد محمد محمد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9034 ورقم قيد 197980    محل رئيسى  عن تجارة الخضار والفاكهة بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

شديد بملك/احمد السيد محمد محمد

200 - السيد منصور السيد محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

9035 ورقم قيد 197981    محل رئيسى  عن فراشه, بجهة محافظة الشرقية السديه- بملك-سعيد حسن على
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201 - عزت محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 9036 

ورقم قيد 197982    محل رئيسى  عن تجارة وبيع العلف جمله وقطاعى, بجهة محافظة الشرقية البكارشه 

صان الحجر بملك سامح محمد السيد محمد

202 - محمد حسنى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 11,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9119 

ورقم قيد 178310    رئيسى آخر  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية حوض العقابى 5 زمام شيبه النكاريه -

مركز الزقازيق -الشرقيه بملك وليد هلل منير خريبه

203 - محمد حسنى محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9113 

ورقم قيد 178310    رئيسى آخر  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية حوض العقابى 5 زمام شيبه النكاريه مركز 

الزقازيق الشرقية بملك اسلم خالد محمود

204 - سحر عاطف اسعد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9100 

ورقم قيد 196857    رئيسى آخر  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية ش الفردوس -المزلقان 

الجديد -طريق المركيزه _ابوحماد الشرقيه بملك مايسه بهى الدين محمد عثمان

205 - محمد عبدالفتاح احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9051 ورقم قيد 197983    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك / عادل عبدالفتاح احمد حسين

206 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم الفندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 9053 ورقم قيد 197984    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية الصالحيه القديمه 

بجوار معرض الفندى للسيارات ملك/احمد السيد محمود

207 - رضا محمد عبدالفتاح السيد بحيح تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 9055 ورقم قيد 197985    محل رئيسى  عن تصنيع المواد البلستيكية, بجهة محافظة الشرقية الشارع 

العمومى بهنباى ملك / ماهر جمال الدين عبدالحميد

208 - محمد حليم تهامى عكاشه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9083 ورقم قيد 197986    محل رئيسى  عن مكتب ديكور وعماره, بجهة محافظة الشرقية 1 شارع الفردوس 

من شارع طلبه عويضة خلف فلل الجامعه ملك هايدى شكرى غريب

209 - محمود احمد ابراهيم على الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9105 ورقم قيد 197987    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية شارع نافع 

ملك/عادل احمد ابراهيم على

210 - محمود احمد ابراهيم على الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9105 ورقم قيد 197987    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كان له قيد 

برقم 120055افتتح فى 2009/8/10 واغلق فى 2015/4/20

211 - مكتب احمد حنفى محمد الطيب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9108 ورقم قيد 197988    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية سنهوا ملك/مؤمن خليل مؤمن

212 - عبير محمد ابوالعل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9109 

ورقم قيد 197989    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه نمر 

كفر احمد برهام ملك مصطفى عبدالعظيم شحاته

213 - احمد شريف حسن عبدالوهاب القمحاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-16 

برقم ايداع 9121 ورقم قيد 197991    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

انشاص الرمل ملك/شريف حسن عبدالوهاب القمحاوى
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214 - هشام مختار عبدالدايم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9123 ورقم قيد 197992    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية ملمس بملك/عماد حمدى 

احمد

215 - تغربد محمد طارق جلل محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9126 ورقم قيد 197993    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية ش الخليفة الراشد بملك/

امين احمد امين

216 - عماد موسى سعيد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9128 

ورقم قيد 197994    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية اعلى مكتبه نجمه سيناء مركز 

فاقوس بملك محمد حسنى منصور

217 - ليلى عبدالهادى محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9129 ورقم قيد 197995    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة مصلح 

قصاصين الشرق ملك/احمد ابراهيم محمد حسين

218 - خيرى سامى عبدالسميع عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9130 ورقم قيد 197996    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

سنهوت بملك/نادية محمد بيومى ابراهيم

219 - محمد سعيد محمد احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9136 ورقم قيد 197997    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مواد غذائية تجزئة وقطاعى, بجهة محافظة الشرقية 

بحطيط بملك/سعيد محمد احمد

220 - مكتب يوسف حماده محمد فهمى حنفى سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9137 ورقم قيد 197998    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

ونقل عمال داخليه للشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة محافظة 

الشرقية المنير مشتول السوق بملك اشرف محمد فهمى

221 - الشحات عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 9141 ورقم قيد 197999    محل رئيسى  عن بيع منتجات ورقيه وبلستيكيه, بجهة محافظة الشرقية ش 

ترعه السماعنه ملك / احمد على احمد زيدان

222 - ياسر عيد عبدالعال طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9144 ورقم قيد 198001    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول الدويه واللقاحات البيطريه على ال يزاول 

النشاط ال بعد الحصول على الترخيص الزم من الهيئه العامة للخدمات البيطريه طبقا لقانون مزاوله مهنه الصيدلة 

الذى ل يجيز انشاء مؤسسة صيدلية ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الحاج احمد0 صان الحجر 

الشرقيه بملك محمد شحته العدل العدل

223 - مكتب محمد على عبدالرحمن على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9148 ورقم قيد 198003    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية تل مفتاح ملك / على عبدالرحمن على جاب ا

224 - احمد حامد عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9149 ورقم قيد 198004    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشى وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الملك- العباسه -بملك علء حامد عبدالحميد

225 - محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

9150 ورقم قيد 198005    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

ابوجمعه -سنهوت -بملك سلم حمدان محمد عبدالعزيز
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226 - هويدا سعيد رزق على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 9151 ورقم 

قيد 198006    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد مواد غذائيه وثلجة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية الحلمية 

ابو حماد بملك احمد سعدالدين فتحى ابراهيم النجار

227 - عمرو ابراهيم مهدى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9182 ورقم قيد 150378    رئيسى آخر  عن مكتب لستخدامه لتغذية وتشغيل الكسارات والمقاولت العامة, 

بجهة محافظة الشرقية عزبة حسين افندى ملك / عنتر فتحى عشماوى

228 - احمد محمد عبدالنبى معوض رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9254 ورقم قيد 176535    رئيسى آخر  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبة الوقف 

المسيد ملك / احمد محمود السيد حسن

229 - محمد ياسر فوزى حامد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9157 ورقم قيد 198007    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت السيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر عبدا 

عزيزه ملك / محمد محمد عبدالصمد

230 - حاتم هانى محمد رشاد محمد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9160 ورقم قيد 198008    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية 6 ش حطين امتداد 

ش الغشام ملك / احمد رمضان السعيد عبداللطيف

231 - محمد حسن انور محمد حسن النعناعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9166 ورقم قيد 198009    محل رئيسى  عن تجارة الخرده, بجهة محافظة الشرقية تلحوين ملك / سمير 

محمد حسن انور

232 - رباب اشرف حامد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9173 ورقم قيد 198010    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية حوض 

الطرفه ملك / رجاء السيد عطوه

233 - امال محمد العشماوى محمد الهادى محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 9190 ورقم قيد 198011    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة عدا الملبس 

العسكرية والتصنيع, بجهة محافظة الشرقية سواده ملك / محمد العشماوى محمد الهادى محمد رمضان

234 - مكتب سامح شحته محمود احمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9191 ورقم قيد 198012    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية ميت سهيل ملك / عزيزة السيد عبدالحميد

235 - احمد جمال احمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9192 ورقم قيد 198013    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية المليقه اولد مهنا ملك/فهمى 

عبدالحليم محمد حسين

236 - فتحى السيد فتحى السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9194 ورقم قيد 198014    محل رئيسى  عن ورشة خراطه معادن, بجهة محافظة الشرقية ش عمرو بن 

العاص

237 - اشرف محمد رمضان السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9200 ورقم قيد 198015    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك/ياسر محمد رمضان السيد

238 - امير جمال عبدالقادر ابراهيم عبده تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9203 ورقم قيد 198017    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

صيام طحله بردين ملك/احمد جمال عبدالقادر ابراهيم
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239 - عبير راشد محمد راشد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9224 

ورقم قيد 198018    محل رئيسى  عن مخبز طباقى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية عزبة التل ملك/يوسف 

عبدالمعبود ابراهيم

240 - ولء اشرف عطيه حسين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9227 ورقم قيد 198019    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية بنى شبل ملك/ادهم ممتاز محمد

241 - عبدالرحمن جميل حسن محمد شيحه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9229 ورقم قيد 198020    محل رئيسى  عن توريدات عامه ومقاولت عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع المن الغذائى الدور الخامس شقه 10 ملك/محمود السيد خليل 

ابراهيم

242 - السيد محمد الصادق خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9248 

ورقم قيد 198022    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية سواده ملك/محمد 

الصادق خليل

243 - هبه محمد جمال الدين محمد الهادى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 9250 ورقم قيد 198023    محل رئيسى  عن تجارة دهانات, بجهة محافظة الشرقية 6 شارع 

عبدالعزيز المساكن التعاونيه ملك/محمد عبدالرحمن رشاد

244 - رضا ايمن حسنى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9255 

ورقم قيد 198024    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية قريه 11 بحرالبقر 

الحسينيه بملك حسنى ايمن حسنى

245 - احمد السيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9257 

ورقم قيد 198025    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الظواهرية ملك / 

السيد محمد ابراهيم عبدا

246 - ابراهيم السيد ابراهيم محمود حسونه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9259 ورقم قيد 198026    محل رئيسى  عن بيع عطور وهدايا ومستحضرات تجميل محليه, بجهة 

محافظة الشرقية ش المدرسه-قريه منشأة عبدون فاقوس بملك سمير محمود عبدالحميد

247 - هبه ابراهيم ابراهيم عيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9260 

ورقم قيد 198027    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية هانون ملك / عيد 

اسليم محمد سالم

248 - انس ابراهيم محمد ابراهيم شعت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9262 ورقم قيد 198028    محل رئيسى  عن مقاولت عامة والتوريدات العامه عدا توريد العماله والكمبيوتر 

ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية عقار 1 ش ابراهيم شعت ملك / ابراهيم محمد ابراهيم

249 - ايمان سعيد عبدالحميد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9263 ورقم قيد 198029    محل رئيسى  عن تجارة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الصوامع قصاصين الشرق الحسينيه بملك محمد محمد الهادى

250 - نجلء فتحى نظمى انيس سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9264 ورقم قيد 198030    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية شرويدة بملك/فتحى نظمى انيس سيد احمد

251 - محمد فتح ا محمد محمد عساف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9266 ورقم قيد 198031    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العمالة والكمبيوتر 

ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية القطاوية ملك / فتح ا محمد محمد حسن
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252 - هانى فرج عبدالصادق عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9268 ورقم قيد 198032    محل رئيسى  عن لحوم مجمده واسماك وزيوت, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

البلبيسى منيا القمح بملك ايمن صبحى شحاته

253 - محمد عبدا محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9269 ورقم قيد 198033    محل رئيسى  عن بيع فاكهه وخضروات بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

القصاصين ملك/شريف عبدالسلم محمود

254 - محمد على على عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9271 ورقم قيد 198034    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية المناجاه 

الكبرى ملك / خالد محمد على على

255 - على احمد محمد السعيد عسكر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9272 ورقم قيد 198035    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 1ش اولد عسكر بملك/احمد محمد السعيد

256 - شيماء عبدالرازق ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9274 ورقم قيد 198036    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاته, بجهة محافظة الشرقية ش 

بجوار المستشفى ملك / احمد جمال جميل مرسى

257 - محمود محمد محمد على شاهين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9275 ورقم قيد 198037    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية قريه الحريه ابو حماد بملك محمد محمد على شاهين

258 - محمد سيد عنتر فرحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9276 

ورقم قيد 198038    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتوريد مستلزمات طبيه عدا توريد العمالة 

والدوية والكمبيوتر, بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الول علوى 2 ش دار الشفاء ملك / جيهان عادل السيد

259 - مصطفى محمد على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9277 ورقم قيد 198039    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الصنافين مركز منيا القمح بملك على محمد على

260 - عبدالسلم السيد عبدالسلم محمد الكردى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 9278 ورقم قيد 198040    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية 

ترعة سراج بجوار بنك مصر ملك/مراد احمد محمد السيد

261 - مكتب محمد ايمن محمد عوض عليوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 9279 ورقم قيد 198041    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية سندنهور ملك / رضا قاسم ذكى محمد

262 - ايمن سالم محمد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

9280 ورقم قيد 198042    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية ش البريد حفنا بلبيس بملك محمد سالم محمد

263 - عل صبرى اسماعيل حسن سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 9281 ورقم قيد 198043    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر, بجهة محافظة 

الشرقية مدخل كفر العدوى بجوار بنك التعمير ملك/نادر السيد احمد ابراهيم

264 - عزيزه حامد عبدالفتاح السيد موسى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 9331 ورقم قيد 178418    رئيسى آخر  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة عوض تابع الصنافين ملك / احمد محمد عبدالمجيد يونس
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265 - منى محمد جمعه فهمى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9285 

ورقم قيد 198044    محل رئيسى  عن ادوات منزليه وبلستيكات, بجهة محافظة الشرقية عزبة الحكيم القبه 

الطريق العمومى ملك / امل محمد محمد عبدالفتاح

266 - محمد لبيب عبدا سلم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9287 

ورقم قيد 198045    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر الشقم 

ملك / محمد عبدالحميد حسنين عطيه

267 - مصطفى رضا محمد نصر محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9289 ورقم قيد 198046    محل رئيسى  عن ورشة الوميتال, بجهة محافظة الشرقية حى الزهور ش محمد 

فريد

268 - محمد صلح احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9291 

ورقم قيد 198047    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة الخمسين 

الجمالية ملك/ عبدالعظيم صلح احمد

269 - ماهر ابراهيم محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9294 

ورقم قيد 198048    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية الصحافة ملك / خالد ابراهيم 

محمد يونس

270 - وليد صابر عبدالمنعم محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9297 ورقم قيد 198049    محل رئيسى  عن ستوديو تصوير فوتوغرافى, بجهة محافظة الشرقية عرب 

درويش-موقف ناصر-بملك/ سلمه حسين حامد

271 - محمد رزق يس رزق تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9302 

ورقم قيد 198050    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية كفر عياد

272 - اسامه اسعد احمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9304 ورقم قيد 198051    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع على ابن ابى طالب ملك / عبدا ذكى حسانين سليمان

273 - مؤسسة ابوالعزم لمستحضرات التجميل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 9313 ورقم قيد 198052    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية 

الشيخ ابوحماد ملك /  محمد على عطيه

274 - ولء جمال بندارى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9317 

ورقم قيد 198053    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

الصيادين الحلميه ملك / عماد احمد بلبل

275 - ابراهيم السيد محمد عبدالعزيز موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 9323 ورقم قيد 198054    محل رئيسى  عن محل لتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية اولد 

عابدين بجوار مخبز طلعت فندود ملك / امين السيد محمد عبدالعزيز

276 - خضر للتخليص الجمركى ونقل البضائع الداخلية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-05-2022 برقم ايداع 9324 ورقم قيد 198055    محل رئيسى  عن تخليص جمركى ونقل بضائع داخلى 

بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية البلشون ملك/ سعيد اسماعيل احمد 

خضر
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277 - مكتب شريف سمير فرج عامر بركات للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9325 ورقم قيد 198056    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبة عبدالعزيز امين العدلية ملك / سمير فرج عامر بركات

278 - ايمان سالم جوده عرفات الكاشف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9354 ورقم قيد 198058    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية قرية العزيزيه بملك مصطفى عبد 

المعطى ابراهيم

279 - جيهان حسن عبدالسلم مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9355 ورقم قيد 198059    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية قنتير

280 - احمد محمد حسين مسلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9356 

ورقم قيد 198060    محل رئيسى  عن تجارة المعدات الزراعية, بجهة محافظة الشرقية الروضة-بملك/شحته 

احمد محمد

281 - سلمه مرزوق سلمه مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9357 ورقم قيد 198061    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية تقسيم ابو عزباوى الملك ملك / محمد مرزوق سلمه مرزوق

282 - علء عبدالعزيز عبدالمقصود مصطفى بعلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 9359 ورقم قيد 198062    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات, بجهة محافظة الشرقية 

العدلية-بملك عبدا محمد راحج محمود عشرى

283 - شوربجى محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9360 ورقم قيد 198063    محل رئيسى  عن مخبز عيش سياحى, بجهة محافظة الشرقية منية سلمنت ملك / 

رمضان محمد عبدالحليم

284 - وليد اسماعيل جمعه احمد الزغبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9361 ورقم قيد 198064    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه الزهار ملك / اسماعيل جمعه 

احمد

285 - عبدالحميد محمد السيد عطية تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9362 ورقم قيد 198065    محل رئيسى  عن محطة تموين السيارات, بجهة محافظة الشرقية جزيرة النص-

بملك/محمد السيد عطيه

286 - حسن عبدالرءوف محمد يوسف غالى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 9363 ورقم قيد 198066    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة الشرقية العدليه بملك احمد 

حسن عبدالرؤوف محمد

287 - مكتب محمود احمد محمد متولى الحشاش للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9366 ورقم قيد 198067    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر عبدا عزيزه ملك / احمد محمد متولى

288 - بثينه الشبراوى حسن منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9367 ورقم قيد 198068    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية قرية8-

الحمرا-بملك/جمال عبدالعال على سويلم
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289 - دعاء علءالدين السيد غريب حسانين للرحلت داخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9369 ورقم قيد 198069    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية الشوليه بملك احمد منير محمد محمد الشافعى

290 - ياسر محمد عبدالمجيد احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 9371 ورقم قيد 198070    محل رئيسى  عن بيع المواد الغذائئية, بجهة محافظة الشرقية الصنافين القبلية 

ملك / تامر محمد عبدالمجيد احمد

291 - هدير محمد رضا عبدالسميع محمود رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-18 

برقم ايداع 9375 ورقم قيد 198071    محل رئيسى  عن حضانة اطفال بالجر فيما عدا المن والحراسة 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 2130 فى 2022/5/8, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المشروع بجوار شركه بيبسى ملك / ياسر السيد احمد احمد

292 - محمود عصام عبدا غنيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

9376 ورقم قيد 198072    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية عقار 3 بجوار الحاجة نعيمة ملك / محمد عصام عبدا غنيم

293 - مكتب وليد عبدالوهاب سليمان ابراهيم زيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9377 ورقم قيد 198073    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الكتيبه ملك / عبدالوهاب سليمان ابراهيم

294 - شيماء اشرف السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9378 

ورقم قيد 198074    محل رئيسى  عن لف مواتير وصيانة اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها, 

بجهة محافظة الشرقية ش الجوازات ملك / يحيى احمد عرابى

295 - أحمد الباز محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9379 

ورقم قيد 198075    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية شارع المنيسى بملك محمود الباز محمد محمد منصور

296 - محمد سعيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 9380 

ورقم قيد 198076    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات بلستيكية, بجهة محافظة الشرقية قرية 2 بحر البقر ملك 

/ سعيد محمد محمد على

297 - محمد صلح ذكى مجلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9458 

ورقم قيد 148392    رئيسى آخر  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة الشرقية 44شارع النقراشى الحريرى بملك 

السيد محمد على الشملى

298 - السيد عصام السيد اسماعيل صبرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 9393 ورقم قيد 198078    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الشرقية 23 شارع ابراهيم 

عيد حى الزهور ملك/محمد نبيل انور

299 - صبرى محمد حافظ نجم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9403 

ورقم قيد 198079    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبه ابونجم _الملك _العباسه ملك/احلم ابراهيم عبدا

300 - محمود ابراهيم الدسوقى السيد على عقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 9404 ورقم قيد 198080    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/محاسن 

عبدالكريم جادا

Page 25 of 147 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

301 - مكتب ابراهيم كمال محمود دياب للرحلت ونقل عمال داخلى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 9405 ورقم قيد 198081    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخلى عدا 

الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية الستين الملك 

ملك/كمال محمود دياب

302 - احمد محمود مصطفى ابراهيم النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 9407 ورقم قيد 198082    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية بحطيط ملك/محمد محمود مصطفى ابراهيم

303 - سماح حسين سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9410 

ورقم قيد 198083    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية الصالحيه بحر البقر ملك/

سباعى فهيم جاد

304 - حافظ السيد حافظ محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9412 ورقم قيد 198084    محل رئيسى  عن مكتب توريدات صناعيه عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية تلبانه ملك / ايمان محمد محمد عبدالعزيز

305 - حافظ السيد حافظ محمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9412 ورقم قيد 198084    محل رئيسى  عن مكتب توريدات صناعيه عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم 142271 افتتح فى 2017/8/1 واغلق فى 2018/2/28

306 - احمد كمال محمد محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9415 ورقم قيد 198085    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واستشارات هندسيه, بجهة محافظة الشرقية 

الدهاشنه ملك/مصطفى كمال محمد

307 - رشا حسن هاشم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9429 

ورقم قيد 198086    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية البتيه ملك/

ماهر سعيد عبدالحميد

308 - محمد عبدالبديع ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9444 ورقم قيد 198087    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

ش الشهيد حمدى - ميت حمل - بملك عبدالبديع ابراهيم ابراهيم

309 - محمد عبدالبديع ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9444 ورقم قيد 198087    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

كان له محل افتتح قيد برقم 195550 وافتتح فى 2022/1/9 واغلق 2022/5/9

310 - جلل نبيل مبروك ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9459 

ورقم قيد 198088    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وتجارتها, بجهة محافظة الشرقية المراحله الروضه 

ملك/صفاء محمد محمد السيد

311 - رامى احمد شوقى بكر القاسمى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9460 ورقم قيد 198089    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية وتجارة وتوريد اجهزة طبية, بجهة 

محافظة الشرقية طريق الحرار-امام مستشفى الحرار بملك/حسين عبدا الشحات

312 - مكتب احمد قدرى احمد سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9462 ورقم قيد 198090    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة محافظة الشرقية ش 

رشيد بملك عماد قدرى احمد
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313 - ناجح احمد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9463 

ورقم قيد 198091    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبة البحلق -الزوامل- 

بملك/ اشرف احمد محمد السيد

314 - رامى محمد عبدالفتاح عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9467 ورقم قيد 198092    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

محمد الغتورى بملك/طاهر هارون جمعة

315 - رجب سليمان سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9468 ورقم قيد 198093    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

الدوار الجديد- تبع الزوامل -بملك محمد عثمان سليمان محمد

316 - الحمدي عبدالرحيم علي عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 9470 ورقم قيد 198095    محل رئيسى  عن مكتب تنظيم مؤتمرات فيما عدا خدمات النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة, بجهة محافظة الشرقية ش بورسعيد - حارة الرزايقة - بملك عايدة اسماعيل 

محمد

317 - محمد زغلول عابدين سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9471 

ورقم قيد 198096    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية بنى عباد بملك/ام احمد يوسف محمد يوسف

318 - عاطف احمد سلمه جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9472 

ورقم قيد 198097    محل رئيسى  عن تصوير مستندات وكمبيوتر وطباعه فيما عدا الملبس العسكريه واصدار 

الصحف والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت /وبعد الحصول على التراخيص الزم / موافقة امن رقم 1910 

بتاريخ 11/4/2022, بجهة محافظة الشرقية 6ش المديريه قسم المنتزة بملك اكمل صبحى عبدالباقى يوسف

319 - محمود عبدالخالق محمد محمد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 9473 ورقم قيد 198098    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك/محمد صالح  

محمود على ربيع

320 - حماده عبدالعزيز محمد ابوالدهب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9474 ورقم قيد 198099    محل رئيسى  عن تجارة المجوهرات, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو حامد- بملك 

حمدان عبد العزيز محمد ابو الدهب

321 - مكتب هدى ابراهيم ابراهيم معروف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 9475 ورقم قيد 198100    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة محافظة 

الشرقية كفر الشيخ خليفة بملك عزت عبداللطيف السيد عبدالغنى

322 - نجوى ابراهيم سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9476 ورقم قيد 198101    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 31 

ش عمر بن خطاب فلل الجامعه بملك خالد عبد العظيم محمد

323 - نجوى ابراهيم سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9476 ورقم قيد 198101    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية كان 

له قيد برقم سجل 23734 افتتح فى 2010/7/21 واغلق فى 2021/9/23

324 - احمد محمود عبدالحميد ابوالسعود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

9478 ورقم قيد 198103    محل رئيسى  عن بيع وشراء قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية العقار 

خمسه شارع الجباليه ميت سهيل بملك احمد محمد السيد عبدالمقصود
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325 - محمد حسين محمد محمد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9564 ورقم قيد 134051    رئيسى آخر  عن ورشه ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المدرسة البتدائية عزبة يعقوب ابوالشقوق ملك / يحيى احمد على السيد

326 - رشا حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9519 

ورقم قيد 198109    محل رئيسى  عن بيع وتجارة اخشاب, بجهة محافظة الشرقية عمريط ملك/اشرف قطب 

عبدا

327 - سليمان ابراهيم سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9533 ورقم قيد 198110    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية وتوريدها, بجهة محافظة الشرقية 

سلمنت ملك/اسماعيل محمود يوسف

328 - مكتب محمد حسين محمود يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9534 ورقم قيد 198111    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية شوبك بسطه ملك / على جمال الدين على رمضان

329 - وحيد رجب عبدالرازق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9541 ورقم قيد 198112    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى وتوريدات عموميه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية حفنا ملك/

رجب عبدالرازق اسماعيل

330 - مكتب احمد فتحى عبدا ابراهيم ابوزيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9553 ورقم قيد 198113    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية حفنا ملك/سعيد السيد ابراهيم

331 - رضا محمد محمد محمد طاحون تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9562 ورقم قيد 198114    محل رئيسى  عن مكتب تاجير معدات ثقيله, بجهة محافظة الشرقية امام كوبرى 

التفتيش ب السماعيلية ملك/محمد رضا محمد

332 - سهير ابراهيم عبدالفتاح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9567 ورقم قيد 198115    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية ابراش 

ملك/محمد خليل على عوض ا

333 - حسام ابراهيم ابو مسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9577 ورقم قيد 198117    محل رئيسى  عن محل خردة, بجهة محافظة الشرقية عزبة ام شوك بنى عامر ملك 

/ امل عيد عطية سلمه

334 - فاطمه محمد على عطيه على مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 9582 ورقم قيد 198118    محل رئيسى  عن تجارة طيور مجمدة, بجهة محافظة الشرقية ش العمدة 

النخاس ملك / هشام جلل محمد السيد

335 - ناديه عيد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 4,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9586 ورقم 

قيد 198119    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية 6 شارع مصطفى محمود ملك / هشام 

السيد محمد سالم

336 - ابراهيم سمير الصادق احمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 9611 ورقم قيد 198121    محل رئيسى  عن محل ملبس وخردوات عدا الملبس العسكريه وعدا تصنيع 

الملبس, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع طلبه عويضه بجوار مطعم نورالشام ملك/عمرو عبدا عبدالمنعم
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337 - ابراهيم سمير الصادق احمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 9611 ورقم قيد 198121    محل رئيسى  عن محل ملبس وخردوات عدا الملبس العسكريه وعدا تصنيع 

الملبس, بجهة محافظة الدقهلية كان له قيد برقم 15870 مكتب ميت غمر افتتح فى 2016/10/18 واغلق فى 

2022/5/16

338 - مكتب حاتم عادل عبدالغفار اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9625 ورقم قيد 198122    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية قنتير ملك/عادل عبدالغفار اسماعيل محمد

339 - هيثم محمد خليل احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9636 

ورقم قيد 198123    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته, بجهة 

محافظة الشرقية الهيصمية ملك / محمد خليل احمد

340 - محمد عرفه السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9641 

ورقم قيد 198124    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية خلف استاد الجامعه ملك/فرج 

عبدالحليم احمد

341 - احمد جابر محروس بندارى شتات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 9650 ورقم قيد 198125    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

ش فاطمه الزهراء عزبه البيه ملك/محمد جابر محروس بندارى

342 - سعيد عمر السيد عطيه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9651 ورقم قيد 198126    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الشرقية صفيطه ملك / وطنيه كامل 

ابراهيم مهنى

343 - سعيد عمر السيد عطيه حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

9651 ورقم قيد 198126    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم 

188278 افتتح فى 2021/4/19 واغلق فى 2022/5/10

344 - مكتب عبدالعزيز ابراهيم محمد كمال ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9668 ورقم قيد 198127    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية 29 ش الصياد الزقازيق بحرى ملك / ابراهيم محمد كمال ابراهيم

345 - محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 9674 

ورقم قيد 198128    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته, بجهة 

محافظة الشرقية ش القاهره ملك/السيد احمد محمد احمد

346 - هيثم على رشدى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9853 

ورقم قيد 157184    رئيسى آخر  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 -33 شارع عمر 

بن الخطاب حى مبارك ملك/على رشدى على

347 - الهام محمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9692 ورقم قيد 198129    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

البياضية ملك / احمد صالح احمد رفاعى

348 - فاتن مكاوى عبدالمنعم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9701 ورقم قيد 198130    محل رئيسى  عن تجارة ملبس واكسسوارات عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية شارع ترعة مصطفى افندى ملك / شريف عبدالعزيز محمود
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349 - مكتب محمد السيد على محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9703 ورقم قيد 198131    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية ش الخليج ملك / السيد على محمود

350 - مصطفى محمد مصطفى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 9716 ورقم قيد 198132    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية كفر الربعمائة ملك/سمر كامل عبدالرحمن عطية

351 - عادل جوده محمد فياض تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9724 

ورقم قيد 198133    محل رئيسى  عن محل بويات, بجهة محافظة الشرقية منشية مبارك المدينة المنورة ملك / 

محمد بدر عبدالسلم

352 - خالد محمد فتح الباب محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9736 ورقم قيد 198134    محل رئيسى  عن تجارة اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر, بجهة محافظة 

الشرقية ش فاطمة الزهراء ملك / سامى عبدالقادر احمد عبدا

353 - صلح عبدالكريم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9737 

ورقم قيد 198135    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة, بجهة محافظة الشرقية مامل المنشية ملك/حنان 

عيسى حامد حسن

354 - على عبدالحميد السيد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9751 ورقم قيد 198136    محل رئيسى  عن مكتبه وخردوات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب 

الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 1908 بتاريخ 

2022/4/11, بجهة محافظة الشرقية عمارة 4 مساكن الستاد الرياضى ملك/محمد عبدالرحمن يوسف

355 - مركز الدكتور مجدى الحسينى للعلج الطبيعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 9754 ورقم قيد 198137    محل رئيسى  عن مركز علج طبيعى, بجهة محافظة 

الشرقية ش عثمان بن عفان المساكن التعاونية ملك / الحسينى ابراهيم عليوه

356 - محمد طنطاوى عبدالمعطى طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 9769 ورقم قيد 198138    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

المستقبل سامى سعد قصاصين الشرق ملك / طنطاوى عبدالمعطى طنطاوى

357 - سلوى ابراهيم عيسى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9781 ورقم قيد 198139    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الشرقية جزيرة السعادة ملك / خالد 

محمد حسن

358 - نورا عبده سليمان حبشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9782 

ورقم قيد 198140    محل رئيسى  عن منسوجات ومفروشات منزلية دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية 30 

شارع القوميه المساكن التعاونيه ملك/عبدالغنى محمد عبدالغنى عبدالسلم

359 - مراد احمد محمد السيد السويركى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9788 ورقم قيد 198141    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة سراج ش المستشفى ملك / محمد احمد محمد السيد السويركى

360 - احمد مصطفى محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9790 ورقم قيد 198142    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية شارع عمر 

المختار من شارع النتاج ملك/احمد حلمى محمد
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361 - سمير محمد عبدالرحمن عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9797 ورقم قيد 198143    محل رئيسى  عن تجارة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية سعود 

البحريه ملك/طلبه سليمان عبدالرحمن

362 - رفعت السيد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9805 

ورقم قيد 198144    محل رئيسى  عن اجهزة كهربائية ومنزليه ومنتجات خشبيه ومفروشات ومراتب عدا اجهزة 

الكمبيوتر ومشتملتها, بجهة محافظة الشرقية امام كوبرى العمدة كفر العزازى ملك / بطاحى اسماعيل محمد محمد

363 - احمد سادات سليمان البرعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9806 

ورقم قيد 198145    محل رئيسى  عن بيع خردة, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الصغرى عزبة الردن ملك/

شرين حسن اسماعيل سليمان

364 - محمد بهى الدين احمد الجندى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9813 ورقم قيد 198146    محل رئيسى  عن نقل مخلفات بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية جلفينا 3 الكتيبة ملك / وائل ابراهيم خليل

365 - دينا يحى موسى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9815 

ورقم قيد 198147    محل رئيسى  عن معلف تربيه مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

الثمانين الملك ملك/ياسر على سليمان محمد

366 - احمد مظهر نصر نصر تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9817 

ورقم قيد 198148    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/رافت محمد الحسينى

367 - احمد مظهر نصر نصر تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 9817 

ورقم قيد 198148    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم 179995 افتتح 

فى 2020/3/1 واغلق فى 2022/5/11

368 - اشرف ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9820 ورقم قيد 198149    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ابو شلبى سوادة ملك / 

مازن محمد عبدالعظيم

369 - محمد محمود احمد السيد سليمان الخرباوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 9826 ورقم قيد 198150    محل رئيسى  عن مصنع تصنيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, 

بجهة محافظة الشرقية الجوسق ملك / محمود عبدالستار سليمان

370 - حسن عبدالصبور حسن عبدالصبور بلطه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-05-23 

برقم ايداع 9829 ورقم قيد 198151    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة الشرقية النكاريه ملك/

كريمه على عبدالصبور

371 - شيماء مصطفى سيد محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9833 ورقم قيد 198152    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة فيماعدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

ش عبدا الجندى الشارة .بملك محمد محمد تقى محمد

372 - السيد جلل السيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9834 ورقم قيد 198153    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونه ملك/

يسرى فتحى مصلحى مبروك

373 - عصام سعيد عبدالغفار عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9842 ورقم قيد 198154    محل رئيسى  عن بيع سيراميك, بجهة محافظة الشرقية كفر الحلبى طريق ميت 

غمر ملك/اسلم مصطفى عبدالحميد احمد
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374 - محمود ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9846 ورقم قيد 198155    محل رئيسى  عن تربية وتسمين مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية طريق الغار العصلوجى ملك / ابراهيم محمد ابراهيم

375 - رباب عبده محمد احمد عرفات تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9847 ورقم قيد 198156    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية قرية الشباروه ملك/

محمد عنتر محمد سالم

376 - عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 9849 ورقم قيد 198157    محل رئيسى  عن صيانه شكمانات, بجهة محافظة الشرقية ش احمدعرابى 

حسن صالح بملك عادل عبدالغنى على عكاشة

377 - محمد رمضان حسن حسن شلبى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9856 ورقم قيد 198158    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية قرية ابو راس الزوامل ملك / 

اشرف محمد سالم محمود

378 - احمد سليمان جاب ا سليمان سعدة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

9859 ورقم قيد 198159    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات وخردة, بجهة محافظة الشرقية الروضة بملك/

محمد سليمان جاب ا

379 - محمد احمد حلمى محمد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 9865 ورقم قيد 198160    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى والكمبوتر ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 9 ش عمرو بن العاص تقسيم 

الطباء بملك/رامى حسنى حسين السيد

380 - احمد رأفت الشربينى عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9873 ورقم قيد 198161    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الشرقية 4ش اسامة بن زيد من 

شارع طلبة عويضة بملك/خالد ابراهيم محمد العادلى

381 - عثمان الشبراوى محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9874 ورقم قيد 198162    محل رئيسى  عن ورشه نجارة موبيليا, بجهة محافظة الشرقية عزبة حماده -

البكارشه

382 - صلح ابراهيم صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9875 ورقم قيد 198163    محل رئيسى  عن تجارة اعلف وحبوب بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

مسجد العرب السنيطة بملك/منصور ابراهيم صالح

383 - مكتب محمد عبدالعزيز محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9876 ورقم قيد 198164    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة محافظة 

الشرقية طريق هريه الجديد بملك محمود محمد سعد حسن الفيومى

384 - محمد عبدالفتاح اسماعيل الشحات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9877 ورقم قيد 198165    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية قرية الرفاعيين-النوافعة-

بملك/فوزية عبدالمطلب محمد على

385 - احمد عبدالحكيم محمود عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9878 ورقم قيد 198166    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول ملك / السيد 

مصطفى احمد مصطفى
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386 - محمد يوسف سليم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9879 

ورقم قيد 198167    محل رئيسى  عن تجارة الستاكوزا والسماك البحريه, بجهة محافظة الشرقية كفر البلسى 

ش السكه الحديد بجوار الصلح الزراعى بملك مريم محمد عبدا

387 - هبة ابراهيم عيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9882 

ورقم قيد 198168    محل رئيسى  عن بقالة وتموين, بجهة محافظة الشرقية القطاوية بملك/شريف محمد محمد 

على

388 - ابراهيم محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9883 

ورقم قيد 198169    محل رئيسى  عن بيع عدد يدويه ومعدات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية ش جمال 

عبدالناصر ملك / محمد محمد محمد

389 - محمد محمد محمد عبدالعزيز عجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 9884 ورقم قيد 198170    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية ش هندسه الرى 

خلف مسجد الباظيه بملك خالد محمد عبدالحليم

390 - اية احمد محمد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9885 

ورقم قيد 198171    محل رئيسى  عن تجارة اسمنت وجبس, بجهة محافظة الشرقية قرية الهيصمية بملك/ عمرو 

محمد على

391 - ايهاب مصطفى حمزه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9886 ورقم قيد 198172    محل رئيسى  عن بيع مصوغات ذهبيه, بجهة محافظة الشرقية 36 شارع مصطفى 

كامل النحال ملك/عبدالحميد مصطفى محمد

392 - احمد السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9887 

ورقم قيد 198173    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاته, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

الزناتى- ملمس-بملك السيد محمد احمد

393 - مكتب شيماء ابراهيم عبدالمجيد درويش للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9888 ورقم قيد 198174    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية ش جمال عبدالناصر البلشون ملك / عبدالرافع عبدالعزيز عبدالرافع

394 - ابراهيم عليوة ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9889 ورقم قيد 198175    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عمريط بملك/عليوة ابراهيم عبدا

395 - صبرين السيد عبدالرحمن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 9891 ورقم قيد 198176    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية م بشاره ملك/محمد 

عبدالمنعم عبدالرحمن

396 - رضا الصاوى محمد الصاوى تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9892 ورقم قيد 198177    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية كفر الحرار كفر محمد حسين ملك / محمد عاطف ابراهيم

397 - عصام راغب طلبه راغب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9893 

ورقم قيد 198178    محل رئيسى  عن ملبس, بجهة محافظة الشرقية دوامة -الحماصة -بملك راغب طلبه 

راغب
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398 - مكتب احمد حسن عبدالنبى محمد غنيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9894 ورقم قيد 198179    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية قرية غيتة بملك/سامية عبدالفتاح على

399 - ريهام يسرى محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9895 ورقم قيد 198180    محل رئيسى  عن محطة مواد بترولية, بجهة محافظة الشرقية جميمه عزبة 

عبدالعال بدران طريق الحسينيه المساعيد ملك/احمد احمد عبدالعال بدران

400 - هابى عبدالبديع محمد الشوادفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

9896 ورقم قيد 198181    محل رئيسى  عن معرض موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية الهيصميه كفر 

الهمشرى ملك / عبدالبديع محمد الشوادفى

401 - ليلى ابراهيم الدسوقى على ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 9897 ورقم قيد 198182    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 5 شارع محمد 

منصور - النحال - ملك عمرو على محمود

402 - هنا سليم احمد على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 9898 ورقم 

قيد 198183    محل رئيسى  عن تجارة دواجن مجمدة, بجهة محافظة الشرقية الطيبة بملك/ محمود على على 

محمد

403 - حظ سيد زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9492 

ورقم قيد 198107    رئيسى آخر  عن انتاج وتصنيع مجزأت الدواجن )مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

الغذائيه(, بجهة محافظة القاهرة اصبح العنوان / 47 حوض جلل خلف شركه النور للخشاب

404 - حظ سيد زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9492 

ورقم قيد 198107    رئيسى آخر  عن انتاج وتصنيع مجزأت الدواجن )مرفق شهاده من غرفه الصناعات 

الغذائيه(, بجهة محافظة الشرقية قطعه 1750 بجوار مصرف راجح العمومي - الكتيبه

405 - محمد محمود محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9899 

ورقم قيد 198184    محل رئيسى  عن محل تموين جمعيتى, بجهة محافظة الشرقية شونه العطاونه -بملك 

ابراهيم عزاز حسن عزاز

406 - شيماء عبدا حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9900 ورقم قيد 198185    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية ش احمد سعيد حسانين-عزبة عبداللطيف حسانين

407 - احمد محمد حسن راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9901 

ورقم قيد 198186    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الشرقية سنهوا ملك / اسامه محمد حسن

408 - احمد مصطفى محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 9902 ورقم قيد 198187    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين, بجهة محافظة الشرقية وحدة الصوة 

- منطقة 11 عزبة القوقة - ملك عبدا السيد عبدا على

409 - عزت محمد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9903 ورقم قيد 198188    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية منشأة السعدى ملك / محمد محمد اسماعيل السيد الشناوى

410 - اسامه شعبان محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9904 ورقم قيد 198189    محل رئيسى  عن كماليات سيارات, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر ملك / يسرى 

عبداللطيف خميس
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411 - بيتر عماد فؤاد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9905 

ورقم قيد 198190    محل رئيسى  عن ورشة لحام كهرباء, بجهة محافظة الشرقية قرية 6 اكتوبر - رمسيس - 

الحرية

412 - احمد يحيى محمد احمد جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 9906 ورقم قيد 198191    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية ش نورالسلم ملك/سامى محمد عبدالعزيز

413 - محمد سيد احمد عبدالفتاح سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 9907 ورقم قيد 198192    محل رئيسى  عن محل بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية الخطارة 

الصغرى ملك/محمود على عبدالعال محمد

414 - اشرف جمال حسن عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9908 ورقم قيد 198193    محل رئيسى  عن محل عطاره دون العشاب الطبيه, بجهة محافظة الشرقية جلفينا 

3 ملك/حلمى احمد سويلم

415 - ابوزيد عوض سعد محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9909 ورقم قيد 198194    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية الروضة ملك / 

عوض سعد محمد درويش

416 - السيد السيد عبدالعزيز عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9910 ورقم قيد 198195    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية محل 67عمارة 12 حى 

الحريه ملك/محمد عبدالرحمن محمد

417 - احمد محمد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9911 ورقم قيد 198196    محل رئيسى  عن تجارة البقالة وتشمل الزيوت بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية 

جلفينا رقم 3 الكتيبة ملك/ محمد عبدالحميد ابراهيم

418 - سعيد سعيد شرنوبى بدر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 9912 

ورقم قيد 198197    محل رئيسى  عن محل مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية ش الرشيد ملك / امل البسمى 

احمد

419 - حنان عبدالفتاح انور اصلن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

9913 ورقم قيد 198198    محل رئيسى  عن مدشة حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية طيبه بجوار 

المدرسه صان القبليه

420 - رشا محمد محمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9926 

ورقم قيد 154918    رئيسى آخر  عن مكتب نظافة عدا توريد العماله, بجهة محافظة الشرقية بردين ملك/ابراهيم 

على ابراهيم

421 - مكتب رشا عبدالحميد احمد خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9914 ورقم قيد 198199    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية صفيطه ملك / عبدالحميد احمد خليل ابو العطا

422 - رانيا جابر اسماعيل حسن النقيب تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9915 ورقم قيد 198200    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش الماسورة ملك/احمد محمد سليم

423 - محمد السيد محمد خميس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9916 

ورقم قيد 198201    محل رئيسى  عن مواد غذائيه عدا التعبئة والتغليف, بجهة محافظة الشرقية ش الشهيد طيار 

الحسينيه ملك/اسماء السيد محمد خميس
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424 - عبدالملك جرجس عبدالملك جرجس تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 9917 ورقم قيد 198202    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية عزبة الجبالى ملك / 

شعبان عبدالسلم محمد

425 - محمود رمضان عكاشه عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9918 ورقم قيد 198203    محل رئيسى  عن تقطيع وفرم السفنج وتصنيع المراتب, بجهة محافظة الشرقية 

بساتين السماعيليه ملك/اشرف فوزى محمود السيد الدغيدى

426 - عصام على محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9919 

ورقم قيد 198204    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع مراتب, بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفه

427 - الست وحيد يونس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9933 

ورقم قيد 198205    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة الشرقية كفر شعبان

428 - رجب حمزه عبدالحى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9934 ورقم قيد 198206    محل رئيسى  عن محل ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 28 

شارع فتحى حبيب النحال ملك/اسلم ابراهيم نجيب

429 - مؤسسه عمار لتجارة قطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 9935 ورقم قيد 198207    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش الرشاح 

بجوار بنزينه اسامه خيرى بملك رزق عبدالخالق محمد شنب

430 - ناصر السيد محمود غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9936 

ورقم قيد 198208    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين دجاج, بجهة محافظة الشرقية الولجا ملك / السيد محمود 

غنيم مبارك

431 - ناصر السيد محمود غنيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9936 

ورقم قيد 198208    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين دجاج, بجهة محافظة الشرقية كان اه محل للعاشر من 

رمضان برقم 9101 افتتح فى 2012/7/1 واغلق فى 2022/5/23

432 - كريم محمد شعبان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9937 

ورقم قيد 198209    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية بردين ملك/كريم محمد 

شعبان السيد

433 - مكتب عبدالمجيد حسن عبدالمجيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9939 ورقم قيد 198210    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر على غالى ملك / خالد عبداللطيف عبدالوهاب

434 - عمر سالم احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9941 ورقم 

قيد 198211    محل رئيسى  عن تصنيع الوميتال, بجهة محافظة الشرقية بنى صريد عزبه النمر

435 - اثار عبدالحكيم فتوح محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9943 ورقم قيد 198212    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات بشرية فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنيه رقم 2145 فى 2022/5/8, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون 

ملك / وليد ربيع السيد

436 - صفاء محمد عبدالخالق احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9945 ورقم قيد 198213    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية كفر الغنيمى ملك 

عبدالرحمن حمدى عبداللطيف بوليه والده حمدى عبداللطيف غنيمى
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437 - هشام فوزى محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9949 

ورقم قيد 198214    محل رئيسى  عن توريدات عموميه واعادة تدوير مخلفات المصانع عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية عقار بالدور الرضى قريه سراج الدين بملك نصر 

محمود نصر سليمان

438 - هشام فوزى محمد مهدى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9949 

ورقم قيد 198214    محل رئيسى  عن توريدات عموميه واعادة تدوير مخلفات المصانع عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية كان له قيد بمكتب العاشر من رمضان برقم 15999 

وافتتح فى 2020/7/27 واغلق فى 2022/4/12

439 - حسنيه حمدى ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

9956 ورقم قيد 198216    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

النخاس بملك السيد جلل عمر

440 - محمود عاكف عبدالمجيد عبدالعاطى احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 2022-05-26 

برقم ايداع 9963 ورقم قيد 198218    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة 

المنيا ش الدروس ملك / سمير سامى سمير

441 - امل محمد ابراهيم عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 9967 

ورقم قيد 198219    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية 39 ش سعد زغلول ملك / نجاه 

ابراهيم احمد

442 - مروان محمد عبدالمنعم هندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

9993 ورقم قيد 101252    رئيسى آخر  عن مكتب توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الشرقية ارض المولد 

ش وجيه اباظه بجوار مكتب السحيمى ملك/احمد رمضان عبدالعزيز

443 - عبدالحميد السيد على السيد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

9970 ورقم قيد 198220    محل رئيسى  عن تحضير مشروبات باردة وساخنه وحلويات جافة, بجهة محافظة 

الشرقية خلف الثانويه بنات بملك حسينى حسن حسين

444 - احمد محمود احمد عطيه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

9974 ورقم قيد 198221    محل رئيسى  عن بيع فاكهه وخضار بكافة انواعها بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

القراقره ملك/محمود احمد عطيه

445 - احمد اسماعيل عبدالمعطى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 9977 ورقم قيد 198222    محل رئيسى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية كفر دهمشا ملك/ثريا عبدالعال سلمان

446 - محمد شعبان نبتيتى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 9979 

ورقم قيد 198223    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة 

محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك / فهد شعبان نبتيتى حسن

447 - ايمان عز الرجال عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

9996 ورقم قيد 198224    محل رئيسى  عن منظفات وخردوات, بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحيه بيشه 

قايد

448 - محمد سعيد محمد تهامى السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

9997 ورقم قيد 198225    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية ع محمد سليمان ملك/سعيد محمد تهامى السيد
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449 - مكتب مهيب حسن حسن ابراهيم  للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10000 ورقم قيد 198226    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية بنى شبل ملك / جميل محمد عوض

450 - محمد موسى عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10002 ورقم قيد 198227    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

محطه السكه الحديد السماعنه ملك/زينب عبدالمعطى مصطفى

451 - صلح محمد محمد حماد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10005 

ورقم قيد 198228    محل رئيسى  عن حبوب واعلف وتوريدها, بجهة محافظة الشرقية عزبة عزام البكارشه 

ملك / متولى محمد محمد حماد

452 - الء هانى حسن متولى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10010 ورقم قيد 198229    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

موسى عمران بملك هانى حسن متولى

453 - احمد السيد احمد السيد احمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 10012 ورقم قيد 198231    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية ش المدرسة 

العداداية النخاس ملك/احمد السيد احمد خضر

454 - محمد محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10017 ورقم قيد 198232    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك ايمن 

محمد خليل

455 - رمضان غريب محمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 10021 ورقم قيد 198233    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية البيوم بملك علء احمد السيد

456 - محمود ابراهيم الشافعى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10024 ورقم قيد 198234    محل رئيسى  عن بيع موكيت وسجاد, بجهة محافظة الشرقية طحله بردين ملك/

محمد عبدالمنعم محمد

457 - عيد احمد الشبراوى عرفات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10026 ورقم قيد 198235    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة الشرقية طريق الحسينيه 

صان الحجر بملك عادل عبدالغنى عفيفى

458 - محمد اسامه محمد كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10028 ورقم قيد 198236    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية ش الجيش ملك/فاتن ياسين سامى

459 - عمرو مهدى محمد ربيع بندارى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10033 ورقم قيد 198237    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية الزهراء ملك / محمد يوسف على

460 - انور غريب احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10037 ورقم قيد 198238    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية جميمة الحسينية ثان 

الحسينية ملك / عبدالمنعم ابراهيم عوض

461 - عماد السيد عبدالمقصود مصطفى بعلل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 10039 ورقم قيد 198239    محل رئيسى  عن تجارة البويات والدهانات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 

1 ش المعاهده امام كوبرى ترعة السماعيليه البر الشرقى بملك احمد عبدالقادر احمد
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462 - محمد السيد التميمى المتبولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10043 ورقم قيد 198240    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية زراعه 1 القصبى غرب 

ملك / السيد التميمى المتبولى

463 - وفيق محجوب السيد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10046 ورقم قيد 198241    محل رئيسى  عن بيع اجهزة منزلية وكهربائية, بجهة محافظة الشرقية الحوض 

الطويل ملك/محمد محجوب السيد

464 - الهام يحي صبيح ابراهيم اللبودى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10047 ورقم قيد 198242    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه البلبيسى بملك رضا 

يحي صبيح

465 - احمد عبدالسميع الطاهر محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-05-29 

برقم ايداع 10051 ورقم قيد 198243    محل رئيسى  عن تجارة بطاطس بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع عبدالسميع الظاهر ملك/عبدالسميع الطاهر محمد

466 - دينا احمد عبدالفتاح متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10055 ورقم قيد 198244    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية وتوريدات عامه عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية اكياد القبليه بملك احمد عبدالفتاح متولى

467 - كريم محمد محمد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10060 

ورقم قيد 198245    محل رئيسى  عن توريدات مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية ش المدرسه الثانويه -

النخاس بملك محمد محمد عطوة محمد

468 - سارة محمد على احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10066 ورقم قيد 198246    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

شرارة الخيوة بملك خالد سليمان هليل

469 - مكتب فاطمه ممدوح عبدالعزيز السيد عبده للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10068 ورقم قيد 198247    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية النعامنه ملك / ممدوح عبدالعزيز السيد عبده

470 - هيثم قطب امين محمد زمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

10070 ورقم قيد 198248    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله والحاسب اللى 

ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية عمارات الشيخ ابو حماد بملك عبدالعال محمد عبدالعال

471 - نهال احمد فتحى  محمدعبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 10071 ورقم قيد 198249    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية شنبارة بملك/احمد فتحى محمد عبدالرحمن

472 - مكتب شيماء محمد عيسى حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 10076 ورقم قيد 198250    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية ميت ابوعلى ملك / ابراهيم عبدالمنعم عيسى

473 - عبدالنبى محمد سليم القرينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10119 ورقم قيد 161590    رئيسى آخر  عن تصنيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 كفر 

القديم ملك / تامر محمد سليم
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474 - عنتر محمد مصطفى سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10123 ورقم قيد 162758    رئيسى آخر  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 حفنا ملك/محمد مصطفى سلمه

475 - وائل السيد موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10115 

ورقم قيد 196031    رئيسى آخر  عن تجارة فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية محل 2 الخيوة ملك / دياب 

السيد موسى

476 - عبدا السيد يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10079 ورقم قيد 198251    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية اولد سيف 

بملك امير مختار عثمان

477 - محمد الطحاوى عبدالمجيد فايد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10080 ورقم قيد 198252    محل رئيسى  عن مستلزمات عطاره دون العشاب, بجهة محافظة الشرقية قريه 

2 بحر البقر ملك/محمود الطحاوى عبدالمجيد فايد

478 - محمد عبدالعظيم سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10084 ورقم قيد 198253    محل رئيسى  عن بيع مبيدات ومخصبات زراعيه, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

ابو رفاعى بنى عامر بملك عبدالعظيم سليمان ابراهيم

479 - ابراهيم سليمان عيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10085 ورقم قيد 198254    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 5 بحر 

البقر ملك/هشام سليمان عيد ابراهيم

480 - محمد وجيه محمد محمود الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10090 ورقم قيد 198255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية عزبه سليم سلمنت 

بملك وجيه محمد محمود الفقى

481 - السيد محمد سلطان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10091 

ورقم قيد 198256    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية قريه 3 الصالحيه 

ملك/السيد عبدالقادر احمد

482 - مكتب السيد حسن موسى سلمه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10092 ورقم قيد 198257    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية اولد سيف ملك/محمد صلح حسن موسى

483 - محمد محمد عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10093 ورقم قيد 198258    محل رئيسى  عن حبال بلستيك واسبتة, بجهة محافظة الشرقية حارة المعمل - 

شارع النقراشى - ملك بدرية محمد محمد عبدالعال

484 - محمد عادل محمد عبدالوهاب عبدالمغيث تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 10094 ورقم قيد 198259    محل رئيسى  عن توريد وتركيب فلتر مياة, بجهة محافظة الشرقية 

68 ش مولد النبى القديم طريق موقف المنصورة بملك احمد محمد نصر حسن

485 - علء عبدالرحمن محمود ابراهيم الجندى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 2022-05-30 

برقم ايداع 10097 ورقم قيد 198260    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة ومفروشات عدا الملبس العسكريه 

وعدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية 1 شارع عبدالمسيح موسى قسم المنتزه ملك/عبدالظاهر عبدالعزيز حسن

486 - عبدا شعبان السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10099 ورقم قيد 198261    محل رئيسى  عن اعلف وبقالة, بجهة محافظة الشرقية الصوالح - ملك عطيات 

حسين سيد احمد
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487 - ايمن عبدالمنعم احمد عطيه نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10100 ورقم قيد 198262    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية كوبرى سليم صان القبليه بملك ياسر الحسينى قاسم عطيه

488 - مكتب رضا سمير فتحى موسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10101 ورقم قيد 198263    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات, بجهة محافظة الشرقية شارع حسين هيكل - النحال - ملك نعيم سمير فتحى

489 - محمد اسماعيل محمد احمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10102 ورقم قيد 198264    محل رئيسى  عن ورشه نجارة وتصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية 

كفرالنجاجرة -الصالحيه القديمه- بملك رشا اسماعيل محمد احمد

490 - محمد احمد محمد عبدالرحمن فرحان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 10103 ورقم قيد 198265    محل رئيسى  عن محل تحضير مشروبات, بجهة محافظة الشرقية سماكين 

الغرب ملك/زينب محمد عبدالرحمن

491 - رمضان محمد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10104 ورقم قيد 198266    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الشرقية شارع المطحن

492 - حبيب مجدى حبيب شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10105 ورقم قيد 198267    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت وتكاتك, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

مجلس المدينه بملك محمد محمود متولى

493 - عبدا فيصل سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10106 

ورقم قيد 198268    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية عزبه الملحه -طهره حميد بملك 

علء سعد محمد

494 - احمد السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10108 

ورقم قيد 198270    محل رئيسى  عن تجاره الخرده ومخلفات المصانع, بجهة محافظة الشرقية السعيديه ملك/

السيد محمد حسن

495 - ناهد جاد محمد المصرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10109 

ورقم قيد 198271    محل رئيسى  عن محل مشروبات, بجهة محافظة الشرقية كفر الحرار ملك/محمد سعيد 

مسلم محمد

496 - محمود محمد عبدالمنعم كامل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10110 ورقم قيد 198272    محل رئيسى  عن توريد وتسويق المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل 

المحليه والتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 2 شارع الحاجة حكمت الزقازيق البحرى بملك 

محمد عبدالمنعم كامل

497 - محمد يوسف ابراهيم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10111 ورقم قيد 198273    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية م ابو عامر ملك/حسن 

احمد محمد عبدالحميد

498 - مكتب فاطمه حافظ محمد عبدربه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10112 ورقم قيد 198274    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة 

محافظة الشرقية كوبرى الفحارين بملك عاطف عبدربه محمد عبده
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499 - مكتب اميره سعيد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10113 ورقم قيد 198275    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة السيد خميس ملك/مجدى محمود عبدالناصر خميس

500 - مكتب اميرة ناجى محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 10116 ورقم قيد 198276    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة محافظة الشرقية 

الزهراء بملك ناجى محمد احمد اسماعيل

501 - محمد مصطفى حسين بدران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10117 ورقم قيد 198277    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة الشرقية ش الشيخ ابراهيم ملك/

مصطفى حسين بدران سلمان

502 - السيد عبدالعزيز السيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10120 ورقم قيد 198278    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع المركز 

ملك/حنين زكريا امين

503 - خالد عوض ا محمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

10121 ورقم قيد 198279    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال, بجهة محافظة الشرقية 19 ش سوريا م ش 

طلبه عويضة بملك دعاء الحسين مصطفى

504 - نشوى محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10172 ورقم قيد 159145    رئيسى آخر  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر موسى 

عمران ملك / احمد سيد احمد عبدالرحمن

505 - ابراهيم فتحى عبدالعظيم عبدالصمد بندارى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 10244 ورقم قيد 191563    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 14 ش سعد زغلول ملك / ابراهيم محمود كمال

506 - اشرف محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10144 ورقم قيد 198280    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وتسمين وبيع نتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية ميت ردين بملك محمد عبد العزيز محمد

507 - سعيد رافت محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10167 

ورقم قيد 198281    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد ملك/احمد زكى احمد وفا

508 - هانى يوسف احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10180 ورقم قيد 198282    محل رئيسى  عن تجارة الدوات المنزلية, بجهة محافظة الشرقية برج السلم 

القومية ملك / عمرو نبيل عبدالسلم

509 - ايمن محمد حسن منصور الهللى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10182 ورقم قيد 198283    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية ميت معل ملك/صالح عيد 

عفيفى

510 - نهاد فتحى حسن شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10188 

ورقم قيد 198284    محل رئيسى  عن مطعم وتقديم مشروبات ساخة وباردة, بجهة محافظة الشرقية برج 

المصطفى-ش الغشام بجوار مسجد ابو احمد بملك /سامح السيد حسن محمد
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511 - مكتب سحر صلح على سالم عماره للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10203 ورقم قيد 198285    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ش 

مستودع الجندى ملك/ام السيد السيد غريب سالم

512 - خالد محمود مرعى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10215 ورقم قيد 198286    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه وتشطيبات عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية ملمس ملك/ايمان سيد احمد عبدالعاطى

513 - محمد عيسى محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10218 ورقم قيد 198287    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

قريه الزدهار ملك ناصر محمد الحسينى

514 - عبدا حسام فوزي مغاوري البغدادي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 10220 ورقم قيد 198288    محل رئيسى  عن كافى شوب, بجهة محافظة الشرقية ش ضياء البغدادى 

متفرع من طريق عبد المنعم رياض بملك امال محمد فايز

515 - الداودي الغريب علي محمد لشين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10221 ورقم قيد 198289    محل رئيسى  عن محل كافيتريا, بجهة محافظة الشرقية الرست -بملك حبيبة حامد 

السيد سليمان

516 - عبدالحميد محمد عبدالحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10222 ورقم قيد 198290    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية محل 1 ش سعد زغلول 

بجوار مجمع المحاكم ملك/فهيمه محمد على جبر

517 - فهد غريب عنتر محمد تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10223 

ورقم قيد 198291    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية قريه الشباروه ملك غريب عنتر 

محمد سالم

518 - محمود سلمه محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10224 ورقم قيد 198292    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية صان القبليه

519 - احمد علي محروس احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10226 ورقم قيد 198293    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى, بجهة محافظة الشرقية م الصغرى بملك السيد 

محمد محروس حسين

520 - محمد السيد عبدالحميد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 10228 ورقم قيد 198294    محل رئيسى  عن محل مواد غذائية واعلف, بجهة محافظة الشرقية كفر 

الغنيمى ملك/السيد عبدالحميد على محمد

521 - محمد سمير ابو قرع عريان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10230 ورقم قيد 198295    محل رئيسى  عن بيع منظفات صناعيه, بجهة محافظة الشرقية الصنافين ملك 

نجلء سعيد احمد محمد

522 - السيد محمد سليمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10233 

ورقم قيد 198296    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية رمسيس ملك / 

ابراهيم سالم سليمان

523 - هيثم سليمان عبداللطيف سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10234 ورقم قيد 198297    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات ولوازمها, بجهة محافظة الشرقية ملمس 

بملك نوح السيد محمد
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524 - محمد السيد عبدالحليم دويدار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10235 ورقم قيد 198298    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وتوريدات عامة, بجهة محافظة الشرقية قرية 

6 ابو الهول بملك احمد يوسف عبد الحى يوسف

525 - كريم محمد السيد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10236 ورقم قيد 198299    محل رئيسى  عن محل حلقه, بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول ملك امل 

السيد عبدالوهاب

526 - عمرو على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10237 

ورقم قيد 198300    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية 8 شارع ابوبكر الصديق فلل الجامعة ملك / 

جمال عبدا مسلم يوسف

527 - مكتب السيد شعبان السيد اسماعيل للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

31-05-2022 برقم ايداع 10238 ورقم قيد 198301    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية عمريط ملك عبدا محمد 

السيد - محمد محمد احمد

528 - محمد ابراهيم محمد حسن رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10239 ورقم قيد 198302    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية عرب الفدان بملك ليلى عبد الرحيم 

احمد

529 - سليم محمد سليم محمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10240 ورقم قيد 198303    محل رئيسى  عن قطع غيار اجهزة منزلية عدا اجهزة الكمبيوتر, بجهة محافظة 

الشرقية عدد 2 محل متلصقين مفتوحين بالعقار رقم 7 ش عبدالعزيز رفعت متفرع من ش منشية ابو النجا ملك / 

داليا عبداللطيف فتحى

530 - مكتب هدى محمد محمود محمد العصر  للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10241 ورقم قيد 198304    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية منيه سنتا بملك احمد فتحى محمد عيسوى

531 - اسماء جمعه محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10242 ورقم قيد 198305    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية ش المسجد الكبير 

الشيخ عيسى بملك تامر احمد صالح على

532 - احمد عبدا محمد ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10245 ورقم قيد 198306    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد وتصدير ورق كرتون, بجهة محافظة الشرقية ش 

التحرير ملك/عبدا محمد ابراهيم خليل

533 - اسماعيل محمد متولى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10246 ورقم قيد 198307    محل رئيسى  عن محل ادوات صحيه ولوازم سباكه, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

المشهدى كفر يوسف سلمه -بملك احمد محمد رضا نصر

534 - عبدالفتاح عطيه رمضان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10247 ورقم قيد 198308    محل رئيسى  عن تعبئة يدوى وتوزيع منظفات, بجهة محافظة الشرقية كفر 

العزازى بملك عطية رمضان محمد سالم

535 - حماده جمال بيومى متولى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10248 ورقم قيد 198309    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية منشأة ابوالخضر بملك 

عبدالعزيز جمال بيومى
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536 - اشرف عادل عبدالسلم حسن محمد شاهين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 10249 ورقم قيد 198310    محل رئيسى  عن تجارة وتعبئة البن ومشروبات ساخنة, بجهة محافظة 

الشرقية شيبة - ش الوحدة المحلية بملك مصطفى السيد سيد احمد

537 - محمود عبدالحق جوده محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 10250 ورقم قيد 198311    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت معمارية, بجهة محافظة الشرقية كفر حسن 

عكاشة ملك / عبدالحق جوده محمد ابراهيم

538 - سامح جمال عبداللطيف شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10251 ورقم قيد 198312    محل رئيسى  عن مقشرة ومحمصه فول سودانى, بجهة محافظة الشرقية 7 شارع 

الشيخ ملك/رجاء حسن بغداد حسن

539 - محمد السيد خيرى بدوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10252 

ورقم قيد 198313    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية الخيس بملك سامى الشحات محمد 

محمد

540 - مكتب محمود محمد محمد خليل  احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10253 ورقم قيد 198314    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر اباظة بملك محمد محمد خليل احمد

541 - جمعه فايز تهامي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10254 

ورقم قيد 198315    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة, بجهة محافظة الشرقية شارع ابراهيم خيرى - كفر 

الشارة بملك صلح على عباس على

542 - مكتب عبدالرحمن عادل السيد فهمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 10255 ورقم قيد 198316    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شبرا السلم ملك / عبدالعزيز وجيه عبدالعزيز

543 - اسلم جمال عبدالباسط على جاد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10256 ورقم قيد 198317    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول بملك منى 

السيد احمد السيد

544 - احمد حمدى محمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10259 ورقم قيد 198318    محل رئيسى  عن بيع فلتر مياه, بجهة محافظة الشرقية شارع هندسه الرى بملك 

محمد احمد محمد عبدالمقصود

545 - مصطفى احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10260 ورقم قيد 198319    محل رئيسى  عن تجارةه كيماويات وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية 

مكتب 10 الدور الثالث مول النيل بلزا الصالحيه الجديده ملك / محسن شعيب عبدالرحمن

546 - مصطفى احمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10260 ورقم قيد 198319    محل رئيسى  عن تجارةه كيماويات وتوكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية كان 

له محل بالعاشر من رمضان افتتح فى 2016/10/3 واغلق فى 2022/5/26

547 - محمد حسان رجب عبدالمقصود على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 10261 ورقم قيد 198321    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية البلشون 

بملك عزمى عبد الحليم السيد
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548 - مصطفى ابراهيم فتحى ابراهيم البغدادى تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 2022-05-31 

برقم ايداع 10262 ورقم قيد 198322    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية شيبه النكاريه ملك / 

احمد زكريا محمد محمد

549 - مصطفى احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10263 ورقم قيد 198323    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله والحاسب اللى 

ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية ش هندسه الرى بملك احمد حسن محمد حسين

550 - انور منصور احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

10264 ورقم قيد 198324    محل رئيسى  عن تصنيع منتجات بلستيكيه, بجهة محافظة الشرقية الست هوا 

منشأة خليل ملك / ابوالقاسم على عبدالحميد
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فروع الفراد

1 - اشرف صبحى زكى محمد عنبة  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   8624 ورقم قيد   154651  محل 

فرعى  عن تصنيع مواد التعبئة والتغليف  بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 126 مجمع ب مجمع الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة

2 - احمد احمد عبدالسلم رضوان عثمان  قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع   8912 ورقم قيد   175351  

محل فرعى  عن مركز بيع وتداول الدويه واللقاحات البيطريه على اليزاول النشاط ال بعد الحصول على الترخيص 

اللزم من الهيئة العامه للخدمات البيطريه طبقا لقانون مزاوله مهنة الصيدله الذى ليجيز انشاء مؤسسة صيدليه ال 

بذلك الترخيص  بجهة محافظة الشرقية قرية الغابة المحطه ملك/السيد محمد محمد عبدالحافظ

3 - عمر ابوضيف عمران محمود  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   8992 ورقم قيد   197960  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة سوهاج الكوم الصفر بجوار البريد ملك /  حسن ابو ضيف عمران 

محمود

4 - عمر ابوضيف عمران محمود  قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع   8992 ورقم قيد   197960  محل 

فرعى  عن مكتب مقاولت عموميه  بجهة محافظة الشرقية منشاه ابوعمر ملك / احمد على ابراهيم خليل

5 - رضا شحاتة ابوحطب حسن  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   9061 ورقم قيد   111537  محل فرعى  

عن الستيراد )عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه6 ( وتوريد مستلزمات واجهزة طبية وتصدير وتوكيلت 

تجارية  بجهة محافظة الشرقية 18 ش محمود المصرى يوسف بك ملك / محمد امين عطوه محمد

6 - محمد على مصطفى عامر  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   9147 ورقم قيد   158617  محل فرعى  

عن ادوات كهربائية  بجهة محافظة الشرقية ش ترعة مصطفى افندى ملك / سلمه كامل غنيم

7 - عبدالمعبود محمد عبدالمعبود عبدالمعطى  قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع   9300 ورقم قيد   176424  

محل فرعى  عن مطحن بن للتعبئه والتوزيع  بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 175 المجاورة رقم 88 الحى الثالث 

عشر ملك / هناء عبدالعزيز السيد

8 - حسين مصطفى كمال عزب محمد  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   9390 ورقم قيد   132178  محل 

فرعى  عن صيدلية  بجهة محافظة الشرقية ش الحرية امام الممر ملك / كوثر عبدالعزيز صالح

9 - ايناس سعد فهمي عبدالسلم صيام  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   9481 ورقم قيد   198104  محل 

فرعى  عن نقل عمال )وذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  

بجهة محافظة القليوبية عقار 636ش ابن حميدو -اسكان الشباب100م-ملك//نهال عبدالمجيد عبدالسلم

10 - ايناس سعد فهمي عبدالسلم صيام  قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع   9481 ورقم قيد   198104  محل 

فرعى  عن نقل عمال )وذلك بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  

بجهة محافظة الشرقية الكتيبه- ملك// محمد حسن اسماعيل السيد النجار

11 - محمد محمود فوزى صديق  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   10078 ورقم قيد   124067  محل 

فرعى  عن ورشة نجارة  بجهة محافظة الشرقية اول شارع الجزارين بجوار شريف عمر ملك/هند عبدالمنعم 

عبداللطيف

12 - محمد السيد صالح عوض ا  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   9862 ورقم قيد   184814  محل 

فرعى  عن تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الثالث علوى الرابع تقع على شارعى على بن ابى 

طالب وهو الشارع الرئيسى وبه المدخل وشارع الشهداء بحى مبارك امام سوق الجمله بملك الطالب

13 - تامر محمد زكى ابراهيم  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   9548 ورقم قيد   193784  محل فرعى  

عن بيع وتوزيع مواد غذائية بالجملة  بجهة محافظة الشرقية ش مدرسة التجارة بجوار بنزينه الغار ملك / محمد سمير 

حسين

14 - اشرف محمد رشاد محمد الصارمى  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   9985 ورقم قيد   197485  

محل فرعى  عن تجاره اقمشه ومفروشات  بجهة محافظة الشرقية 7 شارع بورسعيد قسم المنتزة الدور الول ملك/

احمد نصرالدين عبدالوهاب
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15 - محمد رافت محمد رشاد محمد محمود  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   9981 ورقم قيد   197626  

محل فرعى  عن تجاره اقمشه ومفروشات  بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسة المريكان المنتزة ملك/احمد 

نصرالدين عبدالوهاب

16 - محمود عبدالحميد عبدالخالق محمد  قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع   10258 ورقم قيد   146303  

محل فرعى  عن مكتب رحلت ونقل عمال شركات  بجهة محافظة الشرقية 4 شارع ابوبكرالصديق الحميات ملك/

ابراهيم رمضان ابراهيم
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قيود الشركات

1 - شركة جلل يوسف جلل محمد يوسف وشريكه شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   

08-05-2022 برقم ايداع    8452 ورقم قيد  197798    مركز عام  عن تجارة وبيع المواد الغذائية  بجهة 

محافظة الشرقية شقة دور ارضى بناحية العجمى ملك / عزالدين عادل على مصطفى عثمان

2 - شركة محمد احمد السيد ابراهيم فراج وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    8679 ورقم قيد  197851    مركز عام  عن مركز صيانة سيارات  بجهة 

محافظة الشرقية 26 شارع جمال عبدالناصر عزبة عبداللطيف حسانين ملك/يسرى زايد عبدالكريم

3 - شركة ابوالقاسم لتجارة الجهزة الكهربائية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    8716 ورقم قيد  197871    مركز عام  عن تجارة الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية فيما 

عدا الحاسب اللى  بجهة محافظة الشرقية شارع مجمع الشرطة ملك / انجى ودينا ورانيا ونيفين ونورا مصطفى 

عبدالحميد ابوالقاسم

4 - شركة حسن حسين حسن خطاب و شريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    8734 ورقم قيد  197874    مركز عام  عن تربية إناث الماشية وإدرار اللبان وتجارتها  بجهة 

محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك / حسن حسين حسن خطاب

5 - شركة عايده علي السيد عبدالجليل وشركاها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    9115 ورقم قيد  197990    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى ) انتاج الخبز البلدى(  بجهة 

محافظة الشرقية عزبة السكران النخاس ملك / نعمات سليمان عبدالجليل

6 - شركة محمد صابر محمد سيد احمد وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-16 

برقم ايداع    9145 ورقم قيد  198002    مركز عام  عن تصنيع الصوب الزراعيه  بجهة محافظة الشرقية 

قرية الشروق قصاصين الشرق بملك شروق عبده السيد عبدالعال

7 - شركة سعد محمد محمد زايد وشريكيه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    9201 ورقم قيد  198016    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العامة عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى والكمبيوتر والدوية وتجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية  بجهة محافظة الشرقية 

سعود البحرية ملك / خيرى محمود سلمه

8 - شركة مدحت محمد على مسلم وشريكه احمد محمد محمد على شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    9231 ورقم قيد  198021    مركز عام  عن مقاولت وتوريدات عمومية عدا 

توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته والدوية  بجهة محافظة الشرقية بحطيط ملك / مدحت محمد على مسلم

9 - شركة محمد محمود عبدالحميد سليم وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    9349 ورقم قيد  198057    مركز عام  عن توريد مستلزمات طبيه  بجهة محافظة الشرقية 5 

شارع عصفور ملك / حسن محمد حسن سيد احمد

10 - شركة محمد سعد عبدالمولى وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    9469 ورقم قيد  198094    مركز عام  عن المقاولت العامه والتشطيبات الداخلية والتوريدات 

العموميه عدا توريد العماله والدويه واجهزة الكمبيوتر  بجهة محافظة الشرقية الدور الول بالعقار 2 شارع 

حافظ القيساريه قسم الجامع ملك/سعد عبدالمولى محمد

11 - شركة محمد فاروق عبدالغنى على حسن وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

19-05-2022 برقم ايداع    9477 ورقم قيد  198102    مركز عام  عن قطع غيار سيارات  بجهة محافظة 

الشرقية حى مبارك 9 شارع مسجد الرحمة ملك / فاروق عبدالغنى على حسن

12 - شركة محمد تامر محمد عبدالباقى وشريكيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    9572 ورقم قيد  198116    مركز عام  عن التوريدات العموميه بصفه عامة والستثمار 

العقارى وتوريد كافة انواع المواد البناء والسن عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه  بجهة محافظة 

الشرقية شارع محمد الدكش عمارة الدكتور محمد محمد موسى خلف فيل مجلس المدينة بجوار الشونه ملك/وائل 

محمد على غريب
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13 - شركة هشام مصطفى السيد احمد قنديل وشركاه شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    9592 ورقم قيد  198120    مركز عام  عن توريد المستلزمات الطبية دون 

الدوية  بجهة محافظة الشرقية 322 شارع ابوعبيدة بن الجراح تقسيم المعلمين ملك /عصمت محمد على سيد 

احمد

14 - شركة معتصم السيد محمد وشريكته شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    9950 ورقم قيد  198215    مركز عام  عن تجارة العطور ومستحضرات التجميل دون التصنيع  

بجهة محافظة الشرقية 24 شارع محمد عبده المساكن التعاونية ملك / ليلى شحاته صالح

15 - شركة علءالدين اسماعيل عبدالغنى ابونشوق وشريكه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    9957 ورقم قيد  198217    مركز عام  عن صناعة وتجارة الطوب الطفلى 

اللى  بجهة محافظة الشرقية قريه حوض الطرفه ملك/علءالدين اسماعيل عبدالغنى

16 - شركة خالد محمد صلح محمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    10011 ورقم قيد  198230    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة محافظة الشرقية 

الجبرية الكبيرة ملك / محمد صلح محمد متولى

17 - عمرو احمد زكى عبدالعزيز وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    10107 ورقم قيد  198269    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العامة وتجارة السيراميك 

والدوات الصحية عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته والدوية  بجهة محافظة الشرقية كائن بالعقار رقم 17 

شارع طلبه عويضة مساكن السكان والتعمير بالدور الرضى ملك / احمد السيد محمد محمد
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فروع الشركات

1 - هانى شاكر وشريكه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    8962 ورقم قيد   197956   فرعى  عن 

دعاية واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 318 لسنة 2021  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع مصطفى رجب من اسماء 

فهمى

2 - هانى شاكر وشريكه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    8962 ورقم قيد   197956   فرعى  عن 

دعاية واعلن فيماعدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 318 لسنة 2021  بجهة محافظة الشرقية طريق المطار المتفرع من طريق 

بلبيس الصحراوى عند علمة الكيلو 17.5  و التي تقع يمين مصنع 18 الحربي

3 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9078 ورقم قيد   

66826   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة وانتاج وتصنيع وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولتة 

والمعجنات وحلوى من عجائن ومنتجات السمسم والطحينة والحلوة الطحينية وتصنيع البودر والحلويات الجافة 

بكافة انواعها فيما عدا السكر , المواد الغذائية بكافة انواعها وتجارتها واعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية فى حدود غرض الشركة  , تلتزم الشركة باحكلم القانون رقم 120 لسنه 1982 م بشأن الوكالت 

التجارية , ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الشرقية 

قطعة رقم أ 5/ 2 المنطقة الصناعية a 2 بملك الشركة

4 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9086 ورقم قيد   

66826   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة وانتاج وتصنيع وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولتة 

والمعجنات وحلوى من عجائن ومنتجات السمسم والطحينة والحلوة الطحينية وتصنيع البودر والحلويات الجافة 

بكافة انواعها فيما عدا السكر , المواد الغذائية بكافة انواعها وتجارتها واعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية فى حدود غرض الشركة  , تلتزم الشركة باحكلم القانون رقم 120 لسنه 1982 م بشأن الوكالت 

التجارية , ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة ب خدمات شمال المنطقة الصناعية a 2 بملك الشركة

5 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9090 ورقم قيد   

66826   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة وانتاج وتصنيع وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولتة 

والمعجنات وحلوى من عجائن ومنتجات السمسم والطحينة والحلوة الطحينية وتصنيع البودر والحلويات الجافة 

بكافة انواعها فيما عدا السكر , المواد الغذائية بكافة انواعها وتجارتها واعمال الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية فى حدود غرض الشركة  , تلتزم الشركة باحكلم القانون رقم 120 لسنه 1982 م بشأن الوكالت 

التجارية , ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة أ 3 المنطقة الصناعية a 2 بملك الشركة

6 - محمد حسن مصطفى وشركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9143 ورقم قيد   198000   

فرعى  عن اضافه نشاط / مطعم لتقديم الوجبات والوجبات السريعه تيك اوى بكافه انواعها  بجهة محافظة القاهرة 

محل 2 مبنى التجارى الدارى ) مركز القطاميه التجارى( ق77 مركز خدمات التجمع الخامس

7 - محمد حسن مصطفى وشركاه   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    9143 ورقم قيد   198000   

فرعى  عن اضافه نشاط / مطعم لتقديم الوجبات والوجبات السريعه تيك اوى بكافه انواعها  بجهة محافظة الشرقية 

شارع ابوبكر الصديق - فلل الجامعه المساكن التعاونيه
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 محو - شطب

1 - ايمن احمد عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125620 قيد فى 19-01-2011 برقم ايداع  679 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

2 - احمد حسين محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   178736 قيد فى 16-01-2020 برقم ايداع  875 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا

3 - ابوهاشم عبدالسلم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   48275 قيد فى 11-12-1983 برقم ايداع  4364 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

4 - صباح شعبان احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   108911 قيد فى 12-10-2006 برقم ايداع  7643 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

5 - جمال محمود خيرى محمود على عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   121975 قيد فى 21-02-2010 برقم 

ايداع  1528 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

6 - نجلء محمد زكى سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   144621 قيد فى 10-05-2015 برقم ايداع  5228 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

7 - رؤوف جمال عبدالرؤوف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   148373 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع  

13781 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

8 - اسامه فؤاد طلبه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   156296 قيد فى 03-04-2017 برقم ايداع  4454 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

9 - عزت سيد حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   159923 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع  14175 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

10 - هانى فاروق يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   181626 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع  

7767 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

11 - اسلم سعيد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   184093 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

13070 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

12 - عبدالخالق السيد عبدالخالق شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم   186296 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

1225 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

13 - اسلم السيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192539 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

16473 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

14 - محمد عبدالبديع ابراهيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   195550 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1657 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

15 - محمد محمود مختار عوض ا فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   196097 قيد فى 15-02-2022 برقم 

ايداع  3134 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

16 - شامل رمضان بدير على العواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147355 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع  

11482 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

17 - حسن السيد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   164949 قيد فى 25-06-2018 برقم ايداع  9254 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارةه نهائيا

18 - سعيد محمد فؤاد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   188144 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

2145 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة

19 - سعيد عمر السيد عطيه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   188278 قيد فى 19-04-2021 برقم ايداع  

6257 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

20 - ايمان صلح عبدالحليم مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   194013 قيد فى 05-12-2021 برقم 

ايداع  19674 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

21 - فتحى السيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   111424 قيد فى 04-07-2007 برقم ايداع  4721 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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22 - اسلم السيد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   123249 قيد فى 08-06-2010 برقم ايداع  4560 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاه

23 - حسام على رفعت محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   126033 قيد فى 09-03-2011 برقم ايداع  

1799 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة

24 - محمد مصطفى السيد خليل العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   145910 قيد فى 03-08-2015 برقم 

ايداع  8144 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

25 - سارة منتصر متولى مرسى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   148529 قيد فى 06-01-2016 برقم 

ايداع  185 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

26 - احمد مظهر نصر نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   179995 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع  3751 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

27 - الشبراوى حسن شاهين على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   184884 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع  

14788 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

28 - احمد سعيد هيبه السيد هيبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   187088 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

3303 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

29 - عزيزه على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   193420 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  18386 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

30 - اية احمد السيد فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   196341 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  3919 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

31 - محمد بكرى سليمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   159283 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع  

12389 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

32 - محمد عبدالنبى احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   161081 قيد فى 21-12-2017 برقم ايداع  

17308 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

33 - محمد السيد ابراهيم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   171832 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  

5223 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

34 - السيد عبدالقادر محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   181375 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

7244 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

35 - محمد السيد عبدالقادر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   189571 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

9483 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

36 - محمود محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   196990 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  6006 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

37 - محمد صلح محمد متولى سليمان السعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84404 قيد فى 1999-06-29 

برقم ايداع  4050 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

38 - عبد المعبود احمد احمد عطيه منس  تاجر فرد سبق قيده برقم   106762 قيد فى 26-03-2006 برقم 

ايداع  2235 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا للوفاة

39 - ايمن محمد سمير عصام الدين محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   120033 قيد فى 2009-08-09 

برقم ايداع  6062 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

40 - هالة عبده محمد السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   127669 قيد فى 26-06-2011 برقم ايداع  

5466 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

41 - محمد عبدالعزيز عبدالسلم سعيفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   130396 قيد فى 01-02-2012 برقم ايداع  

1092 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

42 - زينب محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   138151 قيد فى 08-01-2014 برقم ايداع  161 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

43 - حسن محمد سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   142233 قيد فى 11-12-2014 برقم ايداع  

10660 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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44 - حامد الشمسى اسماعيل حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   142646 قيد فى 11-01-2015 برقم ايداع  

233 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

45 - وليد عبدالفتاح حسانين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147328 قيد فى 28-10-2015 برقم ايداع  

11427 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

46 - رانيا ممدوح مصطفى عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم   172163 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع  

5982 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

47 - محمد اسماعيل احمد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   174888 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  

12541 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

48 - نبيل السيد عبدالعظيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   175942 قيد فى 26-09-2019 برقم ايداع  

15053 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

49 - صفاء سيد احمد احمد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   184945 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  

14906 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

50 - مرسى عبد المنعم محمود صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   63938 قيد فى 11-11-1989 برقم ايداع  

5439 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل لعتزاله التجاره نهائيا

51 - محمد محمد عبدالموجود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   102739 قيد فى 14-07-2010 برقم ايداع  

5987 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

52 - محمد محمد عبدالموجود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   102739 قيد فى 06-04-2011 برقم ايداع  

2530 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

53 - اشجان فارس عبدالحليم حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم   133749 قيد فى 01-11-2012 برقم ايداع  

8978 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

54 - ابراهيم صلح احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   140741 قيد فى 27-08-2014 برقم ايداع  

6880 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

55 - عبدالناصر حامد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   147554 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع  

11935 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

56 - هانى طنطاوى ابراهيم طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152639 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع  

11107 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

57 - احمد يوسف محمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   160372 قيد فى 19-11-2017 برقم ايداع  

15385 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

58 - اسلم حسن احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   171060 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع  10834 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

59 - نورا محمد محمد محمد مصطفى طاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   174498 قيد فى 2019-07-29 

برقم ايداع  11643 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا

60 - احمد رمضان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   176103 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع  

15421 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

61 - محمد علء محمد ابراهيم سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   177271 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع  

18322 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

62 - رضا ابراهيم الدسوقى محمود بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   188434 قيد فى 26-04-2021 برقم 

ايداع  6653 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

63 - محمد فاروق نصار محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   122560 قيد فى 12-04-2010 برقم ايداع  

2965 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

64 - حسن اشرف عبدالمولى عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142049 قيد فى 27-11-2014 برقم 

ايداع  10124 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

65 - سهير عبدالغنى عبدالغنى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   158435 قيد فى 07-08-2017 برقم ايداع  

10007 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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66 - عبدالجليل احمد عبدالجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166781 قيد فى 19-09-2018 برقم ايداع  

13485 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

67 - احمد مختار يوسف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   173980 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع  

10372 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

68 - ابراهيم حسن السيد بلسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   175218 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  

9177 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

69 - السيد محمد السيد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   112535 قيد فى 28-10-2007 برقم ايداع  

7461 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

70 - السيد على السيد متولى للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   162028 قيد فى 2018-02-07 

برقم ايداع  1993 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

71 - مصطفى محمود اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   164670 قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع  

13178 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

72 - مصطفى محمود اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   164670 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع  

7988 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

73 - محمد عاطف فاروق عبدالهادى الطنيحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   176211 قيد فى 2019-10-08 

برقم ايداع  15660 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

74 - محمد عاطف فاروق عبدالهادى الطنيحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   176211 قيد فى 2019-10-08 

برقم ايداع  15661 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

75 - مصطفى محمد مصطفى حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   176977 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

17558 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

76 - فاطمة نادى عبدا سليمان زامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   178101 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع  

20496 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

77 - غنيمى السيد غنيمى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192029 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  3605 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

78 - محمد السيد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   194799 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  21475 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

79 - محمد مصطفي عبدالعزيز احمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   196907 قيد فى 21-03-2022 برقم 

ايداع  5750 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

80 - اميرة محمد علوان نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   71923 قيد فى 25-06-1994 برقم ايداع  3552 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

81 - محمد محمود احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   118104 قيد فى 19-02-2009 برقم ايداع  1316 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

82 - محمد شحته محمد محمود عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155521 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع  

19140 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة

83 - السيد جمعه السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   160975 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع  

17031 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

84 - على حسن احمد حسن الجرف  تاجر فرد سبق قيده برقم   172160 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

5975 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

85 - دردير السيد الحسينى محمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   174225 قيد فى 17-07-2019 برقم ايداع  

10991 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

86 - منى على السيد حرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   183319 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  11396 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

87 - كارم لطفى الصاوى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   183577 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع  

11992 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
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88 - رانيا حسن السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   189701 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  9825 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

89 - بدر خالد محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192515 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

16408 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

90 - شرين حسن اسماعيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   195877 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  

2511 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

91 - وائل عبدالفتاح عبدالرؤوف طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   94397 قيد فى 27-10-2001 برقم ايداع  

7214 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

92 - رمزى حنا سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   54474 قيد فى 15-06-1986 برقم ايداع  2759 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

93 - محمد السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112271 قيد فى 25-09-2007 برقم ايداع  6824 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

94 - ياسر السيد ابراهيم السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   118045 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع  

1182 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

95 - ليلى السيد العربى عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   74023 قيد فى 07-11-1995 برقم ايداع  

4906 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

96 - جوزيف مشرقى مشيل مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   101999 قيد فى 21-07-2004 برقم ايداع  

4387 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

97 - وائل محمود احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   103433 قيد فى 26-02-2005 برقم ايداع  1095 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

98 - احمد محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   103779 قيد فى 10-04-2005 برقم ايداع  2077 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

99 - سليمان عبدالعظيم ابراهيم العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   110479 قيد فى 05-04-2007 برقم 

ايداع  2410 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

100 - مكتب شعلن للنقل والرحلت الداخليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   112283 قيد فى 26-09-2007 برقم 

ايداع  6846 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

101 - عبدا محمد محمود احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   115787 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع  

6122 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

102 - سماح السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119229 قيد فى 27-05-2009 برقم ايداع  

4139 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

103 - محمد محمود زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121954 قيد فى 18-02-2010 برقم ايداع  

1466 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

104 - امانى محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127353 قيد فى 12-06-2011 برقم ايداع  4761 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

105 - ايمن محمد لطفى احمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   138130 قيد فى 05-01-2014 برقم ايداع  

91 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

106 - سامى صابر سعيد عمر عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   140862 قيد فى 04-09-2014 برقم ايداع  

7186 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

107 - محمد صالح انور صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   144101 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  

4008 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

108 - عزيزة محمد سعد الدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   144120 قيد فى 08-04-2015 برقم ايداع  

4042 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

109 - محمود حمدى امام محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   146859 قيد فى 30-09-2015 برقم ايداع  

10287 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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110 - اسماء عبدالعزيز محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   150153 قيد فى 31-03-2016 برقم ايداع  

4230 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

111 - اسامه السيد عطيه الديباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   153414 قيد فى 25-10-2016 برقم ايداع  

13053 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

112 - عمرو ابوهاشم محمد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   155749 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع  

2985 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

113 - عمرو ابوهاشم محمد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم   155749 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  

19883 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

114 - سحر عبدالرحمن عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   162024 قيد فى 07-02-2018 برقم 

ايداع  1988 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

115 - محفوظ عبدالعزيز عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   163025 قيد فى 15-03-2018 برقم 

ايداع  4398 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

116 - محمود محمد عبدا السيد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   164546 قيد فى 03-12-2019 برقم 

ايداع  19033 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

117 - شرين السعيد عبدالهادى حسانين محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   164627 قيد فى 2018-05-31 

برقم ايداع  8361 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

118 - عادل عبدالرحمن عبدالسميع عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   167673 قيد فى 2018-10-25 

برقم ايداع  15657 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

119 - نهى ابراهيم موسى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   169292 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع  

5124 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

120 - محمد عبدالرحمن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   173408 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع  

8808 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

121 - عادل كمال على عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   183599 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  

12040 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

122 - محمد ناصف السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   186678 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع  

2099 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

123 - سامى حمدى حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   187737 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  

4977 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

124 - ايمان عطيه حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188424 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  6634 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

125 - محمد عدلى محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   188709 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

16382 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة

126 - احمد مختار على محمد ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم   190930 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  

12870 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

127 - مديحه زكريا احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   192797 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

17016 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

128 - محمد ابراهيم احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   194408 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

20595 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

129 - عبدالناصر احمد محمود عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   104664 قيد فى 27-07-2005 برقم ايداع  

4432 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

130 - ممدوح نور الدين احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   107211 قيد فى 08-10-2015 برقم ايداع  

10540 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

131 - ممدوح نور الدين احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   107211 قيد فى 14-03-2007 برقم ايداع  

1833 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة
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132 - على بيومى حمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120448 قيد فى 16-09-2009 برقم ايداع  

6993 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

133 - على بيومى حمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120448 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  

126 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

134 - عائشة محمود محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم   136574 قيد فى 24-07-2013 برقم ايداع  

6624 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لعتزال التجاره نهائيا

135 - عمر ابراهيم احمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137896 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع  

16733 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

136 - محمود احمد محمود حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138670 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

12113 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

137 - محمود احمد محمود حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138670 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  

1604 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

138 - محمود محمد محمد عبدالوهاب الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138905 قيد فى 2014-03-19 

برقم ايداع  2169 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

139 - سامى عويضه شعيب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   141807 قيد فى 12-11-2014 برقم ايداع  

9531 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

140 - عرفات السيد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   143088 قيد فى 08-02-2015 برقم ايداع  

1331 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

141 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   149634 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع  

1165 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

142 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   149634 قيد فى 11-04-2018 برقم ايداع  

5740 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

143 - احمد خليفه السيد محمد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   159791 قيد فى 

23-10-2017 برقم ايداع  13827 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله 

التجاره نهائيا

144 - محمود يوسف احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   169686 قيد فى 08-01-2019 برقم ايداع  

336 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

145 - نها جمال رجب حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   170287 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع  1703 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

146 - شيرين عادل عبدالستار محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   171555 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  

4541 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

147 - محمد سعيد على محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   176438 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع  

16213 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

148 - رباب السيد محمود حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   181884 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع  

8308 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

149 - عمرو على محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   118339 قيد فى 10-03-2009 برقم ايداع  

1841 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

150 - محمود زكريا محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   121502 قيد فى 11-01-2010 برقم ايداع  

217 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

151 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   134910 قيد فى 28-11-2018 برقم 

ايداع  18058 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة

152 - احمد محفوظ محمد السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   138252 قيد فى 21-01-2014 برقم ايداع  

328 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

153 - محمود زكريا محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   138400 قيد فى 03-02-2014 برقم ايداع  

732 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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154 - اياد السيد فرج الصاوى الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   149005 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع  

1371 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

155 - مصطفى على عبدالهادى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   160226 قيد فى 16-07-2018 برقم ايداع  

10178 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة

156 - عزت محمود محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   172029 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع  

5629 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

157 - ابراهيم بركات محمد هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   178761 قيد فى 16-01-2020 برقم 

ايداع  934 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

158 - مامون السيد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   191519 قيد فى 19-12-2021 برقم ايداع  

20693 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل للستغناء عنة
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رأس المال

1 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   79046 قيد فى 15-12-1997 برقم ايداع   

7331 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - محمد احمد ابراهيم محمد الخواجه تاجر فرد سبق قيده برقم   146851 قيد فى 30-09-2015 برقم ايداع   

10274 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - غريب امام عبدالفتاح امام تاجر فرد سبق قيده برقم   186905 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع   2825 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - احمد جابر عبدالمجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   126860 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع   3876 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - محمد الشبراوى خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   138523 قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع   1057 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

6 - عبدالمنعم ابراهيم احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188852 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع   

7650 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - نور محمد جمال الدين مصطفى كمال تاجر فرد سبق قيده برقم   189652 قيد فى 21-06-2021 برقم 

ايداع   9706 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

8 - ايمن محمد عبدالفتاح على تاجر فرد سبق قيده برقم   189804 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع   

10090 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

9 - صلح على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   196060 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع   3007 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - محمد فضل احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   137561 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع   9273 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

11 - محمد فضل احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   137561 قيد فى 20-12-2017 برقم ايداع   17182 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

12 - صباح مجدى عبدالحميد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   147832 قيد فى 26-11-2015 برقم ايداع   

12483 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

13 - ايمان عبدالمنعم ابراهيم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   164237 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع   

7364 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350,000.000

14 - ولء صبرى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   177695 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع   

19452 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

15 - ياسر احمد على بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم   179045 قيد فى 28-01-2020 برقم ايداع   1641 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

16 - محمد عوض كامل تونى تاجر فرد سبق قيده برقم   185743 قيد فى 31-12-2020 برقم ايداع   

17789 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

17 - علء ابراهيم عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   185763 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   7 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

18 - خالد على احمد على احمد البحلس تاجر فرد سبق قيده برقم   174390 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   

11378 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

19 - محمود عبدا عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   196859 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   

5583 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

20 - محمد عاطف ابراهيم عطيه السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم   197172 قيد فى 31-03-2022 برقم 

ايداع   6592 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - محمد ثروت محمد محفوظ للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   121979 قيد 

فى 22-02-2010 برقم ايداع   1539 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

22 - سامح مختار محمد حسن خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم   134726 قيد فى 30-01-2013 برقم ايداع   

834 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,500,000.000

23 - امل فوزى عبدة سعد الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   144159 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع   

4124 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

24 - ايمن مصطفى حسن ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   157230 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع   

6969 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

25 - محمد احمد متولى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   157602 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع   7983 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

26 - امال محمد محمد امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم   168128 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع   16865 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

27 - محمد فتحى محمد محمد مهنا تاجر فرد سبق قيده برقم   188588 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع   

7017 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - حسن احمد حسن احمد ابو شادى تاجر فرد سبق قيده برقم   97686 قيد فى 11-12-2002 برقم ايداع   

6976 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

29 - عبدالمنعم خليفة مرسى محمد الهابط تاجر فرد سبق قيده برقم   125505 قيد فى 10-01-2011 برقم 

ايداع   331 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

30 - عاطف محمد السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   131245 قيد فى 03-04-2012 برقم ايداع   

3256 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

31 - مكتب اسلم محمد عبدالمنعم السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

147935 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع   12744 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  25,000.000

32 - محمد على متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم   158085 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع   9181 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

33 - طارق حسين زياد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   164128 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع   

7102 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - يوسف عطيه سليمان بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم   190717 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع   

12351 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

35 - وليد فؤاد عبدا محمد ريان تاجر فرد سبق قيده برقم   191019 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   

13073 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

36 - مكتب سليمان جعفر عبده سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

192657 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع   16707 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

37 - سمير محمود عبدالقادر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   194691 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   

21213 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - حسين داؤد علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   196698 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   5064 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - عبدالوهاب عبدالرحمن محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   92992 قيد فى 20-06-2001 برقم ايداع   

3890 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

40 - محمد محمد عبدالموجود صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   102739 قيد فى 10-11-2004 برقم ايداع   

6530 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - جوده محمد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   136387 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع   6127 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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42 - مكتب حسان محمد رفعت عبدالحليم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

144856 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع   5723 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  5,000.000

43 - عبده محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   146030 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع   8415 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

44 - شيماء صبح عبدا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   148930 قيد فى 31-01-2016 برقم ايداع   

1184 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

45 - كمال احمد عبدالحليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   165734 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع   

11076 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - اسلم حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   171060 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع   3435 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

47 - محمود حسنى محمود عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم   193073 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع   

17634 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - محمد جمعه ذكى عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   196718 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع   5160 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

49 - مكتب اسماعيل فتحى على عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

103992 قيد فى 07-05-2005 برقم ايداع   2631 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  50,000.000

50 - مؤيد عادل احمد حمزه تاجر فرد سبق قيده برقم   144684 قيد فى 12-05-2015 برقم ايداع   5355 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000,000.000

51 - عماد صلح السيد محمد حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   149983 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع   

3771 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - شريف صلح الدين طه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   161175 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع   

17563 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - احمد ربيع هاشم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   162527 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع   3209 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

54 - ابراهيم حسن السيد بلسى تاجر فرد سبق قيده برقم   175218 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع   

13235 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

55 - ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   183795 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع   

12446 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - هشام عبدالناصر ابراهيم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   187378 قيد فى 14-03-2021 برقم 

ايداع   4050 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - اسماعيل عبدالفتاح عبده عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   74961 قيد فى 29-05-1996 برقم ايداع   

2263 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

58 - محمد حسين محمد محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   134051 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع   

9714 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

59 - منى محمد عبدالعزيز محمد الخضرى تاجر فرد سبق قيده برقم   150266 قيد فى 06-04-2016 برقم 

ايداع   4519 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

60 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع   

8489 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

61 - اميرة ابو بكر الصديق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   188162 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع   

6013 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

62 - احمد صلح شاهين مهدى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   191959 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   

15262 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000
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63 - غنيمى السيد غنيمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   192029 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع   

15410 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

64 - محمد سمير محمد صبرى مصطفى متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   197510 قيد فى 2022-04-14 

برقم ايداع   7555 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

65 - اسامة عليوة احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   133861 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع   9247 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

66 - محمد شحته محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   155521 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع   

2344 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

67 - محمد صالح ابوفندود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   179670 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   

3016 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

68 - حسن على محمد عبدالحق بدر تاجر فرد سبق قيده برقم   188232 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع   

6156 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

69 - على عبدالسميع على عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم   194045 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع   

19756 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - احمد السيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   196674 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   4982 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

71 - احمد الشهيدى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   198077 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

9392 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

72 - محمد احمد عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   100612 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع   

979 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

73 - محمود عبدالمنعم متولى على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم   172945 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع   

7744 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

74 - ابراهيم محمد شعبان عبدالعظيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   181090 قيد فى 16-07-2020 برقم 

ايداع   6582 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

75 - زكريا محمد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69779 قيد فى 22-12-1992 برقم ايداع   5685 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,850,000.000

76 - زكريا محمد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   69779 قيد فى 22-12-1992 برقم ايداع   5685 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,058,000.000

77 - عادل محمد السيد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   111569 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع   

5102 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

78 - ابراهيم احمد عبدالقادر هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   142454 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع   

11235 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

79 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   161758 قيد فى 24-01-2018 برقم ايداع   

1298 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - فيصل محمود احمد محمود نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   185063 قيد فى 07-12-2020 برقم ايداع   

16153 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

81 - محمد عبدالسلم رشاد احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   185588 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

17383 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - احمد عبدالحميد سيد محمد العوام تاجر فرد سبق قيده برقم   198108 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع   

9494 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

83 - ناني فوزي امام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   100675 قيد فى 09-03-2004 برقم ايداع   1136 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

84 - ام احمد عبدالجليل طلبة مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   185589 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

17384 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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85 - عادل مجدى محمد احمد باشة تاجر فرد سبق قيده برقم   123637 قيد فى 12-07-2010 برقم ايداع   

5604 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

86 - زينب عيد ابراهيم صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم   135997 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع   5074 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

87 - هبه احمد حامد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   140773 قيد فى 31-08-2014 برقم ايداع   6965 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,250.000

88 - رمضان محمد سليمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   141783 قيد فى 11-11-2014 برقم ايداع   

9481 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

89 - سامى عبدالفتاح رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   152112 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع   

9784 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

90 - مكتب هشام محمد محمد السيد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

152298 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع   10270 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  700,000.000

91 - الحضرى موتورز للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   155143 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع   

1436 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

92 - حنان يوسف عبدالمقصود الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم   157430 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع   

7496 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

93 - رجب على حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   157886 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع   8754 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

94 - مكتب اسلم سعد عبدالمنتصر عطوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

158335 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع   9742 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  5,000.000

95 - مكتب عمرو الصادق جاد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

160891 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع   16822 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  100,000.000

96 - فاروق عبدالفتاح غريب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   163964 قيد فى 30-04-2018 برقم ايداع   

6719 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

97 - الفت جلل مرسى على الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   164015 قيد فى 02-05-2018 برقم ايداع   

6847 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

98 - محمود محمد عبدا السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   164546 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع   

8121 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

99 - ياسر داود عبدالرحمن طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   164877 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع   

9058 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

100 - عبدالفتاح السيد عبدا عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   189854 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع   

10245 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

101 - اشرف سعيد السيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   191543 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

14272 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

102 - محمود محمد العراقى رفاعى الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم   192653 قيد فى 20-10-2021 برقم 

ايداع   16700 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

103 - مرحلى كمال حسين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   194738 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   

21309 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

104 - السيد محمد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   119905 قيد فى 27-07-2009 برقم ايداع   

5736 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

105 - مصطفى عبدالعزيز محمد الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم   130202 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع   

611 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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106 - عمر ابراهيم احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   137896 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع   

10183 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

107 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   149634 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع   

2837 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

108 - اميره اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   173244 قيد فى 26-05-2019 برقم 

ايداع   8403 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

109 - مكتب محمود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم   174135 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع   10753 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  100,000.000

110 - صلح محمد محمد اليمانى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   176318 قيد فى 13-10-2019 برقم 

ايداع   15912 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

111 - احمد السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83672 قيد فى 24-04-1999 برقم ايداع   2450 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

112 - امل محمد ابراهيم عبد العاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   113795 قيد فى 20-02-2008 برقم ايداع   

1328 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,400,000.000

113 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   134910 قيد فى 14-02-2013 برقم 

ايداع   1289 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

114 - السيد احمد عبدة السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   146102 قيد فى 16-08-2015 برقم ايداع   

8567 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

115 - عوض محمد عوض محمد عوض شاويش تاجر فرد سبق قيده برقم   147134 قيد فى 2015-10-20 

برقم ايداع   10946 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

116 - مصطفى على عبدالهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم   160226 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع   

14961 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

117 - حسن على احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   167405 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع   

15003 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

118 - احمد حسين عبدالفتاح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   169060 قيد فى 16-12-2018 برقم ايداع   

19275 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

119 - مكتب امال محمد عبدالسلم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

174389 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   11375 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  100,000.000

120 - حسام حسن على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   185499 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع   

17164 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

121 - مامون السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   191519 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع   

14215 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

122 - رضا محمد تمام هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم   191606 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع   14446 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

123 - اسماء عادل حسن السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   193195 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   

17888 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

124 - محمد عبدالكريم احمدى عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   193668 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع   18911 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - يوسف محمود يوسف عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    84294 قيد فى 17-06-1999 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي\ شارع الكوبري ملوينه 

بملك ناهد جودة رجب عيسي

2 - سميه طلل فتحى خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    152921 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع    

11814 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ ش/ مسجد النصر - ابو 

نجاح -بملك احمد محمد محمد حسونة

3 - علء محمود احمد الدكرورى تاجر فرد سبق قيده برقم    184334 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

13611 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تم تعديل اسم المالك ليصبح 

علء محمود احمد الدكرورى

4 - اشرف محمد زيد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    197615 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    7923 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل تجارى باب رقم 3 بالعقار 3 شارع 

النزهة متفرع من ش الغشام ملك / محمد على جمال الدين عبدالمقصود

5 - احمد جابر عبدالمجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    126860 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع    

3876 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر زيدان منديل بملك جابر عبد 

المجيد على عبد القوى

6 - عبدالرحمن محمد سالم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    137521 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    

9168 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ الى كوبرى سليم - صان 

الحجر - بملك جمعة احمد العبادى

7 - عبدا السمر تايه سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    137741 قيد فى 01-12-2013 برقم ايداع    

9762 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ السلم رمسيس بملك محمد 

محمد على تاية

8 - اشرف صبحى زكى محمد عنبة تاجر فرد سبق قيده برقم    154651 قيد فى 03-01-2017 برقم ايداع    

180 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 126 مجمع ب مجمع 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

9 - شرين ماهر عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    159484 قيد فى 09-10-2017 برقم ايداع    12979 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 عزبه ابو حجى , انشاص 

البصل ملك / عيد محمود عبدالرحيم

10 - ابراهيم السيد محمد محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    164235 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    

7357 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ السعادات بملك  السيد 

محمد محمد عيسى

11 - احمد محمد مجدى محمد محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    169281 قيد فى 23-12-2018 برقم 

ايداع    19800 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حفنا ملك/حسام حسن 

حسن عثمان خلوصى

12 - مرفت حفظى عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    186326 قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر دنوهيا ملك / محمد سليم سيد 

احمد حسن

13 - نور محمد جمال الدين مصطفى كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    189652 قيد فى 21-06-2021 برقم 

ايداع    9706 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الحاج حسن النجار 

الحرار

14 - نور محمد جمال الدين مصطفى كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    189652 قيد فى 21-06-2021 برقم 

ايداع    9706 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة 5 المدينة المنورة 

قطعة13 بلوك3 م العاشرة
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15 - صلح على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    196060 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    3007 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع على الشربينى بملك محمد على 

محمد على

16 - على عزت على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196732 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    5234 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ كوبرى ابو جويفل - رمسيس- 

بملك عزت على احمد الدسوقى

17 - اسماء احمد ابراهيم احمد امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم    197659 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

8036 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 12 ش عبدالسلم هارون - 

العبور

18 - ايمن مخيمر محمد مخيمر تاجر فرد سبق قيده برقم    79845 قيد فى 23-03-1998 برقم ايداع    

1702 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصنافين القبليه ملك/محمود حسن 

بيومى

19 - محمد على الشبراوى العوضى تاجر فرد سبق قيده برقم    164173 قيد فى 08-05-2018 برقم ايداع    

7205 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع شبكه الكهرباء ملك / 

فاروق محمد محمد الصادق

20 - عمرو محمود عطيه توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    170172 قيد فى 23-01-2019 برقم ايداع    

1434 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ حى الطاروطى الهيصمية 

-بملك ابراهيم صبحى ابراهيم

21 - سعيد محمد فؤاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    188144 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

5979 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ سلمنت بملك خالد كامل ابو 

سريع

22 - سعيد محمد فؤاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    188144 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

5979 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع 2145 

للستغناء عنة

23 - هند سعيد حسانين عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    196678 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

4995 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ ابو عجوه - الملك -بملك 

احمد حسنى حسن حسانين

24 - محمد السيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115309 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع    8958 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل/ ليصبح القطعة 

130/129/128/127 تقسيم الجمعية طريق العاشر من رمضان بملك عادل محمد السيد محمد

25 - اكرم احمد امين عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    127704 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع    5542 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/عزبة امين عمر- كفر الشقر - 

بملك اكرم احمد امين عمر

26 - اميره عباس محمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    166105 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع    

11910 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الجلء حى مبارك ملك / 

احمد على حسن

27 - صلح محمد عبدا محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    178705 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع    

818 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بهنباى بملك صاحب الشأن

28 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    79046 قيد فى 15-12-1997 برقم ايداع    

7331 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 18 ابراج منتصر شارع جمال 

عبدالناصر حدائق حلوان الدور الرضى 4

29 - فضيلة محمود عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم    82161 قيد فى 23-11-1998 برقم ايداع    7363 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل/ منشأة ابو عمر - بملك محمد 

سليمان غمرى محمد
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30 - صبحى شوقى السعيد شناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    131541 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    

3960 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل/ جمعية المهندسين العرب -

ب السماعلية بملك سامى محمد سليم

31 - احمد اسماعيل حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    134870 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

1194 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل/ ش النتاج برج الحسينى 

بملك هشام عبد الفتاح حسن سليمان

32 - محمد احمد متولى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    157602 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع    

7983 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ عمارة المل ش عمرو بن 

العاص بملك-عمرو محمد احمد متولى عيسى

33 - احمد احمد عبدالسلم رضوان عثمان الساعى تاجر فرد سبق قيده برقم    175351 قيد فى 

05-09-2019 برقم ايداع    13567 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

قرية الغابة المحطه ملك/السيد محمد محمد عبدالحافظ

34 - السيد محمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    185495 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    

17160 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ بير عمارة بملك صلح 

محمد عطوة محمد الشوربجى

35 - قايد سعيد قايد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    195772 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

2231 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجعفرية ملك / سعيد قايد 

عبدالرحمن عليوه

36 - محمد جابر عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    83152 قيد فى 03-03-1999 برقم ايداع    

1292 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل اسم المالك ليصبح/ محمد 

جابر عبدالحميد حسن-قرية طارق بن زياد جنوب سهل ـ منشأة ابو عمر

37 - راضى احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    152995 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    

12030 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السعديه بملك عبد العزيز موسى 

مصباح مطر

38 - راضى احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    152995 قيد فى 03-10-2016 برقم ايداع    

12030 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السعديه بملك عبد العزيز موسى 

مصباح مطر

39 - محمد على متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    158085 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع    

9181 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الصلحات بملك- 

عائشة حلمى محمد السيد

40 - طارق حسين زياد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    164128 قيد فى 07-05-2018 برقم ايداع    

7102 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/قرية الصوالح 

بجوار المدرسة العدادية بملك- احمد محمود عطيه

41 - احمد محمود حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    187918 قيد فى 06-04-2021 برقم ايداع    

5432 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/33شارع المام على-

المساكن التعاونية بملك/صلح ابراهيم سليم

42 - يوسف عطيه سليمان بشارة تاجر فرد سبق قيده برقم    190717 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    

12351 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ترعة الطلمبات فرع 

1 مشروع الخطارة بملك-نادر عطية سليمان بشاره

43 - وليد فؤاد عبدا محمد ريان تاجر فرد سبق قيده برقم    191019 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

13073 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ ش كوبرى 

الصنايع بملك/ محمد مسلم عبدالرحمن

44 - اسلم رمضان محمد جادالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    192995 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع    

17446 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع احمد اسماعيل المساكن 

التعاونية ملك / محمد عبدالمحسن الصادق السيد
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45 - سمير محمود عبدالقادر منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    194691 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

21213 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ شارع المحطه 

انشاص الرمل بملك- محمد سمير محمود عبدالقادر

46 - ايمن احمد محمد عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    197844 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    8654 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/5 شارع مسجد احمد لشين 

المجازر بملك- احمد محمد عفيفى

47 - محمد محمد عبدالموجود صابر تاجر فرد سبق قيده برقم    102739 قيد فى 10-11-2004 برقم ايداع    

6530 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 

5987 والتابع المودع برقم 2530 للستغناء عنهم

48 - رضا شحاتة ابو حطب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    111537 قيد فى 16-07-2007 برقم ايداع    

5025 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 18 ش محمود المصرى يوسف 

بك ملك / محمد امين عطوه محمد

49 - ايناس ايمن حسين خضيرى تاجر فرد سبق قيده برقم    125466 قيد فى 06-01-2011 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 11ش الشافعى الكونت 

شديد المساكن الزقازيق بملك/ايمن حسين خضيرى

50 - جوده محمد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    136387 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    6127 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/كفر العدوى بملك/وفاء قطب 

عبدالنبى

51 - عبده محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    146030 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع    8415 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر الحاج\عمر بملك عمرو شحته بكري 

حنفي

52 - محمد على مصطفى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    158617 قيد فى 17-08-2017 برقم ايداع    

10539 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش ترعة مصطفى افندى ملك / 

سلمه كامل غنيم

53 - اسلم حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    171060 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    3435 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصوة بملك \حسن احمد على مصطفي 

المغربي

54 - اسلم حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    171060 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    3435 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء المحل الرئيسي الخر المودع 

برقم 10834 الزقازيق للستغناء عنه

55 - محمد حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    178310 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    

20969 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوض العقابى 5 زمام شيبه 

النكاريه مركز الزقازيق الشرقية بملك اسلم خالد محمود

56 - محمد حسنى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    178310 قيد فى 30-12-2019 برقم ايداع    

20969 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوض العقابى 5 زمام شيبه 

النكاريه -مركز الزقازيق -الشرقيه بملك وليد هلل منير خريبه

57 - سحر عاطف اسعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196857 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

5573 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الفردوس -المزلقان الجديد -

طريق المركيزه _ابوحماد الشرقيه بملك مايسه بهى الدين محمد عثمان

58 - احمد محمد محروس حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    122748 قيد فى 03-03-2022 برقم ايداع    

4368 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي \المناجاة الصغرى بملك 

السيد محمد محروس حسين

59 - جرير السيد محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    132626 قيد فى 08-08-2012 برقم ايداع    6575 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة ابوجمعة قصاصين الشرق بملك 

حرير السيد محمد عمر
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60 - عمرو ابراهيم مهدى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    150378 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع    

4894 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة حسين افندى ملك / عنتر 

فتحى عشماوى

61 - شريف صلح الدين طه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    161175 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    

17563 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع السيد عليم منشيه اباظه 

بملك\هشام محمد ابو الغيط

62 - ابراهيم حسن السيد بلسى تاجر فرد سبق قيده برقم    175218 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع    

13235 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغائه للستغناء عنه

63 - سهام سالم عبدا نبوى تاجر فرد سبق قيده برقم    175364 قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    

13614 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي شارع مسجد الهدي 

من شارع المصرف الطريق الدائري الجديد بملك حسن محمد حسن

64 - احمد محمد عبدالنبى معوض رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    176535 قيد فى 21-10-2019 برقم 

ايداع    16444 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة الوقف المسيد 

ملك / احمد محمود السيد حسن

65 - محمد بهى الدين عبدا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    180154 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

4099 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع النصر -القنايات 

بملك عبد الفتاح عبدا

66 - هشام عبدالناصر ابراهيم احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    187378 قيد فى 14-03-2021 برقم 

ايداع    4050 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / بجوار 

المدرسة المعمارية قسم عبد العزيز ملك / فتحيه عبدا عباس

67 - صلح على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    196060 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    3007 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حارة ابو حنفي المتفرع من شارع 

الجمهورية بملك\ محمد علي محمد علي

68 - اسماعيل عبدالفتاح عبده عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    74961 قيد فى 29-05-1996 برقم ايداع    

2263 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ جزيرة النص-بملك/

هناء محمود عبدالحميد

69 - جابر صلح قرنى ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    144020 قيد فى 05-04-2015 برقم ايداع    

3755 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/طريق الغار بملك-محمد 

النبوى عباس

70 - مكتب ابراهيم نعيم عبدالعزيز عامر على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

162151 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    2239 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ كوبرى الطرب-ميت سهيل-بملك/ايمن نعيم عبدالعزيز عامر

71 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

8489 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ عزبة عثمان خليل 

سلمنت-بملك-محمود اسماعيل احمد

72 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

8489 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 7988 بتاريخ 2022/4/20 -والرئيسى الخر المودع برقم 13178 بتاريخ 2018/9/13 للستغناء 

عنهما

73 - محمد الشافعى عبدالعال الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم    166793 قيد فى 19-09-2018 برقم ايداع    

13514 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ شارع الحاج 

عبدالعال من شارع السكة الوسطانية-ميت يزيد-بملك/ عزه عبدالعظيم عبدالحميد

74 - منى ابراهيم محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    175276 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

13404 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ كفر العزازى بملك-

صلح ربيع احمد
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75 - عبدالمعبود محمد عبدالمعبود عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم    176424 قيد فى 2019-10-16 

برقم ايداع    16176 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 175 

المجاورة رقم 88 الحى الثالث عشر ملك / هناء عبدالعزيز السيد

76 - عزيزه حامد عبدالفتاح السيد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    178418 قيد فى 05-01-2020 برقم 

ايداع    151 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة عوض تابع 

الصنافين ملك / احمد محمد عبدالمجيد يونس

77 - غنيمى السيد غنيمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    192029 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

15410 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ ميت سهيل بملك- 

صبحيه جوده على

78 - غنيمى السيد غنيمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    192029 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع    

15410 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع المودع برقم 

2022/3605 للستغناء عنة

79 - ايه السيد محمد على سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    197753 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    

8304 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ نبتيت-بملك/عربى 

السيد محمد على سالم

80 - حسين مصطفى كمال عزب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132178 قيد فى 21-06-2012 برقم ايداع    

4574 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الحرية امام الممر ملك / كوثر 

عبدالعزيز صالح

81 - اسامة عليوة احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133861 قيد فى 13-11-2012 برقم ايداع    

9247 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ عمريط عزبة زقزوق بملك 

اسامة عليوة احمد محمد

82 - محمد صلح زكى مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    148392 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    

13823 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 44شارع النقراشى الحريرى 

بملك السيد محمد على الشملى

83 - احمد عطيه عبدربه سليم درويش تاجر فرد سبق قيده برقم    150654 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    

5674 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سجل رقم 17010 المودع برقم 

1706 سجل العاشر اضافة نشاط مقاولت عامه وتعديل السمه التجاريه الى العالمى للمسبوكات والمقاولت العامه

84 - محمد شحته محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    155521 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    

2344 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الؤئيسى الخر المودع برقم 

19140 الزقازيق للستغناء عنة

85 - محمد شحته محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    155521 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    

2344 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل / بحطيط بملك عمر محمد 

ابراهيم

86 - محمد صالح ابوفندود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    179670 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3016 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش الصباغين برج 

الباشا بملك هانى محمد احمد

87 - محمد حسين محمد محمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    134051 قيد فى 28-11-2012 برقم ايداع    

9714 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المدرسة البتدائية عزبة 

يعقوب ابوالشقوق ملك / يحيى احمد على السيد

88 - هيثم على رشدى على تاجر فرد سبق قيده برقم    157184 قيد فى 22-05-2017 برقم ايداع    6851 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 -33 شارع عمر بن الخطاب 

حى مبارك ملك/على رشدى على

89 - رانيا السيد محمد على الحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    196152 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع    

3315 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى طريق بحر مشتول 

بنايوس ملك ابوبكر فاروق
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90 - احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    116959 قيد فى 11-11-2008 برقم ايداع    

8748 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل نشاط المحل الرئيسى آخر 

ليصبح/تجارة وتصنيع العصائر والتصديــر

91 - عيد سعيد عطيه محمد عنانى تاجر فرد سبق قيده برقم    136119 قيد فى 28-05-2013 برقم ايداع    

5359 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ميت جابر بملك-مصباح 

سعيد عطيه عنانى

92 - عزت سيد حنفى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    197832 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

8626 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/شارع بورسعيد 

بملك-محمد سيد حنفي محمود

93 - ناني فوزي امام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    100675 قيد فى 09-03-2004 برقم ايداع    1136 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/عزبة ابوزيد الشوينى تلحوين 

بملك/هانى فوزى امام محمود

94 - رشا محمد محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    154918 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع    

859 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بردين ملك/ابراهيم على ابراهيم

95 - عمرو محمد سعيد احمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    171500 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع    

4389 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 3ش / الحرية بملك ايمن جمال 

حسن

96 - مروان محمد عبدالمنعم هندى تاجر فرد سبق قيده برقم    101252 قيد فى 05-05-2004 برقم ايداع    

2520 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ارض المولد ش وجيه اباظه 

بجوار مكتب السحيمى ملك/احمد رمضان عبدالعزيز

97 - محمد محمود فوزى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    124067 قيد فى 23-08-2010 برقم ايداع    

6695 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اول شارع الجزارين بجوار 

شريف عمر ملك/هند عبدالمنعم عبداللطيف

98 - محمد محمد احمد الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم    141403 قيد فى 16-10-2014 برقم ايداع    

8463 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل/ ش مدرسة الزهراء بملك 

فتحى السيد محمد الشرقاوى

99 - مختار عبدالفتاح عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    148382 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع    

13803 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ بيشه عامر بملك سعاد 

عبد الحليم عبد الهادى

100 - محمد شحته عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    148533 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع    

193 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ ش سعد زغلول بملك محمد 

عبد الباسط عبدا

101 - الحضرى موتورز للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    155143 قيد فى 01-02-2017 برقم ايداع    

1436 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الحر ية بملك محمد محمود 

محمد ثروت

102 - امل عبدالفتاح محمد بلسى تاجر فرد سبق قيده برقم    156939 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع    

6111 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الجلء بملك عدلية محمد احمد 

بدر

103 - محمود محمد عبدا السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    164546 قيد فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    8121 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى طريق هرية 

الجديدهرية رزنة بملك محمد عبدا السيد مرسى

104 - محمود محمد عبدا السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    164546 قيد فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    8121 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 

19033/2019 للستغناء عنة
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105 - نهى ابراهيم موسى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    169292 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

19824 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى الديبة حنورة بملك/ 

محمد عبد الناصر احمد عمارة

106 - مكتب عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

170403 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    1940 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية شلشلمون بملك السيد عبدا يونس

107 - حجازى عبدالمحسن محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    174042 قيد فى 10-07-2019 برقم 

ايداع    10547 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل/ كفر الشراف 

بملك صبرى ابراهيم محمد

108 - سامح محمود طه السيد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم    178398 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع    

117 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش طريق موقف المنصورة بملك 

احمد محمد الصادق

109 - احمد علوى عبدالحميد ابراهيم جاويش تاجر فرد سبق قيده برقم    181859 قيد فى 19-08-2020 برقم 

ايداع    8260 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 19 ش عثمان 

بن عفان فلل الجامعه بملك عبد الرحمن عمر بن الخطاب محمد

110 - مكتب محمد السيد صالح عوض ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

184814 قيد فى 29-11-2020 برقم ايداع    14913 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية شقة بالدور الثالث علوى الرابع تقع على شارعى على بن ابى طالب وهو الشارع الرئيسى وبه 

المدخل وشارع الشهداء بحى مبارك امام سوق الجمله بملك الطالب

111 - هشام على احمد العطوى تاجر فرد سبق قيده برقم    188203 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    

6080 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/ش الشيخ ابو حماد 

البلد-عمارة المراسى الجديده-بملك-محمد مصطفى ابراهيم

112 - محمود محمد العراقى رفاعى الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم    192653 قيد فى 20-10-2021 برقم 

ايداع    16700 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حفنا بملك البنك 

الزراعى المصرى ويمثلة قانونا الستاذ/ علء فاروق بصفتة رئيس مجلس ادارة البنك

113 - تامر محمد زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    193784 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19164 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش مدرسة التجارة بجوار بنزينه 

الغار ملك / محمد سمير حسين

114 - هيثم عزب محمد الهادي محمد متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    197459 قيد فى 12-04-2022 برقم 

ايداع    7393 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل/ الهيصمية بملك 

هيثم عزب محمد الهادى محمد متولى

115 - اشرف محمد رشاد محمد الصارمى تاجر فرد سبق قيده برقم    197485 قيد فى 13-04-2022 برقم 

ايداع    7513 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 7 شارع بورسعيد قسم 

المنتزة الدور الول ملك/احمد نصرالدين عبدالوهاب

116 - مريم سويلم عبدالرحمن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    197573 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع    

7780 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل/ غصن الزيتون قصاصين 

الشرق بملك السيد محمد هاشم الماظ

117 - محمد رأفت محمد رشاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    197626 قيد فى 20-04-2022 برقم 

ايداع    7951 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع مدرسة المريكان 

المنتزة ملك/احمد نصرالدين عبدالوهاب

118 - اشرف محمد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    72162 قيد فى 05-09-1994 برقم ايداع    

4460 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/عزبة ناصر منصور 

ميدان الطياره بملك/اشرف محمد السيد ابراهيم
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119 - ممدوح نور الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    107211 قيد فى 11-05-2006 برقم ايداع    

3504 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/طريق المزلقان الجديد-

خلف مركز الشرطه-بملك على محمود عباس على المعظمى

120 - ممدوح نور الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    107211 قيد فى 11-05-2006 برقم ايداع    

3504 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع التابع المودع 

برقم2007/1833 للستغناء عنة

121 - ممدوح نور الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    107211 قيد فى 11-05-2006 برقم ايداع    

3504 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم2015/10540 للستغناء عنة

122 - احمد عبدالخالق احمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    113850 قيد فى 25-02-2008 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش الوكيل بجوار محطة 

المياه بملك/محمد عبدالمنعم عبدالهادى

123 - السيد محمد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    119905 قيد فى 27-07-2009 برقم ايداع    

5736 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الصالحية القديمة شارع 

المطار-بملك-زينب محمد احمد حسين

124 - عمر ابراهيم احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137896 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع    

10183 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش حامد فهمى-اول 

الزقازيق- بملك/محمد عبداللطيف ابراهيم

125 - عمر ابراهيم احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137896 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع    

10183 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء التابع المودع 

برقم16733 بتاريخ2017/12/12 للستغناء عنة

126 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    149634 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    

2837 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ ازولين بملك-جمال 

الطيب بدوى

127 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    149634 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    

2837 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم1165 بتاريخ 2017/1/26 -والرئيسى الخر المودع برقم 5740 بتاريخ 2018/4/11 للستغناء 

عنهما

128 - عبدالنبى محمد سليم القرينى تاجر فرد سبق قيده برقم    161590 قيد فى 15-01-2018 برقم ايداع    

834 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 كفر القديم ملك / تامر 

محمد سليم

129 - عنتر محمد مصطفى سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    162758 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 حفنا ملك/محمد 

مصطفى سلمه

130 - هيثم عبدالحى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    175680 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    

14467 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الياورى -  سعود 

القبلية بملك/عبدالحى احمد على

131 - نور محمد جمال الدين مصطفى كمال تاجر فرد سبق قيده برقم    189652 قيد فى 21-06-2021 برقم 

ايداع    9706 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع المودع 

برقم10092للستغناء عنه

132 - وائل السيد موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196031 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع    

2913 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 2 الخيوة ملك / دياب السيد 

موسى

133 - احمد السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    83672 قيد فى 24-04-1999 برقم ايداع    2450 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنير بملك عبدالرحمن احمد السيد محمد
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134 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    134910 قيد فى 14-02-2013 برقم 

ايداع    1289 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 63ش وادى النيل بملك 

سارة احمد فاروق محمود

135 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    134910 قيد فى 14-02-2013 برقم 

ايداع    1289 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى 

الخر المودع 18058 للستغناء عنة

136 - مكتب محمود عبدالحميد  عبدالخالق محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم    146303 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع    9014 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية 4 شارع ابوبكرالصديق الحميات ملك/ابراهيم رمضان ابراهيم

137 - عوض محمد عوض محمد عوض شاويش تاجر فرد سبق قيده برقم    147134 قيد فى 2015-10-20 

برقم ايداع    10946 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش عبد القادر طة  

بملك حنان عبدة عبد الغفار احمد

138 - عبدالمحسن احمد عبدالمحسن نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    148449 قيد فى 03-01-2016 برقم 

ايداع    24 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قريه السلم بملك احمد 

عبدالمحسن نصر

139 - نشوى محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    159145 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

12055 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر موسى عمران ملك / احمد 

سيد احمد عبدالرحمن

140 - مصطفى على عبدالهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم    160226 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    

14961 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السعدية بملك سعدية رشدى 

محمد

141 - مكتب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حلمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

178056 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    20388 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل الى ميت سهيل ملك/نادية عبدالعزيز محمد حنفى

142 - مامون السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    191519 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

14215 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 20693 للستغناء عنة

143 - مامون السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    191519 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

14215 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/شنبارة بملك/احمد 

محمد احمد عبدالكريم

144 - ابراهيم فتحى عبدالعظيم عبدالصمد بندارى تاجر فرد سبق قيده برقم    191563 قيد فى 2021-09-09 

برقم ايداع    14333 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 14 ش سعد 

زغلول ملك / ابراهيم محمود كمال

145 - احمد رجب ابو عجوه عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    191654 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    

14559 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية طريق مصر اسماعيليه 

الصحراوى ك 94 المستقبل بملك ورثه رجب ابو عجوه -عنهم/ حمدى رجب ابو عجوة

146 - محمد عبدالكريم احمدى عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    193668 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع    18911 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى قرية الطويلة 

بجوار معهد الفتيات الدينى ملك/احمد عبدا خليل

147 - محمود على كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196883 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

5636 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الولجا - بملك محمد سامى بيومى 

اسماعيل

148 - فتحى ياسر فتحى احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    197218 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

6716 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحلمية بملك ياسر فتحى احمد
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النشاط

1 - هانى ممدوح عبدالحميد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  79046 قيد فى 15-12-1997 برقم ايداع    

7331وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ توريدات عمومية عدا توريد العمالة والحاسب 

اللى ومجالتة وعدم توريد الدوية

2 - يوسف محمود يوسف عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  84294 قيد فى 17-06-1999 برقم ايداع    3819

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب توريدات عموميه

3 - يعدل/ مكتب فاتح السيد عبدالوهاب جبل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

138209 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع    219وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل 

/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

4 - مكتب نبويه محمد يوسف الجروانى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156367 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع    4645وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

5 - مكتب سعيد محمد محمد عبدالمجيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

172216 قيد فى 07-04-2019 برقم ايداع    6073وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى

6 - مكتب سمير جوده عبدا عبدالدايم  للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

172979 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع    7804وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

7 - علء محمود احمد الدكرورى تاجر فرد سبق قيده برقم  184334 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

13611وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ليصبح )تصنيع ملبس جاهزة 

ومفروشات متنوعة وستائر بى فى سى )pvc( عدا مايخص الملبس العسكرية

8 - غريب امام عبدالفتاح امام تاجر فرد سبق قيده برقم  186905 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    2825

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف / مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة 

والدوية ومجالت الحاسب اللى

9 - عزة عبدالباسط عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  117244 قيد فى 02-12-2008 برقم ايداع    

9395وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل) بيع لحوم ودواجن مجمدة (

10 - يعدل/ مكتب مدحت عبدالحميد حسين عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

119814 قيد فى 19-07-2009 برقم ايداع    5550وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   

يعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

11 - عبدالرحمن محمد سالم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  137521 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    

9168وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ تجارة مواد البناء

12 - مكتب ابراهيم احمد عبدالعظيم احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

142813 قيد فى 21-01-2015 برقم ايداع    656وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى

13 - مكتب احمد عبد السلم مرسى صقر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144387 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع    4667وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى
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14 - مكتب ابراهيم جبر ابراهيم جبر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  163059 

قيد فى 18-03-2018 برقم ايداع    4471وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى

15 - ابراهيم السيد محمد محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  164235 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع    

7357وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ بيع وتوريد الستيل وتشكيل وتشغيل المعادن

16 - مكتب كريم هشام محمد ابراهيم بيرس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

164361 قيد فى 16-05-2018 برقم ايداع    7661وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

17 - خالد محمد محمود محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  182723 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

7712وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ تصنيع منتجات بلستيكية والفوم وتصنيع 

ولف مواد التعبئة والتغليف من الستيريتش وورق اللومنيوم وتدوير المخلفات البلستكية وتصنيع المنتجات 

الورقية والكياس والشنط

18 - مكتب محمد محمد عبدا محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  182848 

قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    10405وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى

19 - مكتب هشام رمضان على السيد عيسوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

186943 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع    2922وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

20 - مكتب ابراهيم وصفى على عطيه الفضالى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

194354 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع    20475وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

21 - يعدل/ مكتب عبدا عامر محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195934 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع    2695وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

22 - مكتب احمد عاشور رجب محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

196715 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    5141وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

23 - اسماء احمد ابراهيم احمد امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  197659 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

8036وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة الستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 

من المجموعه 6 والتصدير والقيام باعمال الوكلت التجارية وتجارة وتوزيع وتأجير اللت الزراعية وادوات 

الرى ومعدات مزارع السماك واستصلح الراضى وتنسيق الحدائق واللند سكيب

24 - اسامه حنفى مدبولى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197826 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

8612وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم المجمده

25 - عبدالسلم السيد عبدالفضيل مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم  106280 قيد فى 15-02-2006 برقم ايداع    

957وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/ شى اسماك وتجارة اسماك مجمدة

26 - مكتب وليد محمود ابراهيم الدسوقى الدرندلى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  106312 قيد فى 19-02-2006 برقم ايداع    1043وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرجلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى الدولى
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27 - مكتب اشرف عادل محمد محمد حجازى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144493 قيد فى 03-05-2015 برقم ايداع    4931وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى

28 - مكتب محمد فتحى محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  144709 

قيد فى 13-05-2015 برقم ايداع    5409وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

29 - احمد صلح مهدى احمد المنايلى تاجر فرد سبق قيده برقم  150966 قيد فى 19-05-2016 برقم ايداع    

6528وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ التجارفى الثروة الحيوانية

30 - مكتب عاطف محمد شعبان عليوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154822 قيد فى 16-01-2017 برقم ايداع    640وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ 

مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

31 - مكتب عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم هلل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

155288 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    1793وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل /مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى الدولى

32 - مكتب اسلم السيد محمود دحيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  156097 

قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    3899وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

33 - مكتب السيد صلح محمود ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

167414 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع    15021وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى الدولى

34 - مكتب نجلء خليل عبد الحميد خليل للرحلت الداخلية نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185656 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع    17548وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

35 - هند طارق محمد راغب عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  186864 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع    

2714وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/توريدات عمومية عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى

36 - احمد طارق محمد راغب عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  186913 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع    

2843وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب توريدات عمومية عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالتة وعدا توريد الدوية

37 - سعيد محمد فؤاد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  188144 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

5979وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ معرض لتجارة السيارات

38 - مكتب يسريه عبدالحميد علي السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

191924 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    15176وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   

يعدل /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول علي موافقه جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي
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39 - مكتب السيد فتحى بشر محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

114471 قيد فى 14-04-2008 برقم ايداع    3003وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والولى

40 - محمد السيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  115309 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع    8958

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ مصنع لصناعات مستلزمات مائدة ورقية واطبقا 

بيض واكواب من الكرتون بالتشكيل

41 - مكتب الست يوسف جرجس امساك للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

127250 قيد فى 07-06-2011 برقم ايداع    4584وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

42 - مكتب هيثم الشوادفى عبدالشافى مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

133315 قيد فى 27-09-2012 برقم ايداع    7976وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى الدولى

43 - مكتب مصطفى اسماعيل عبدالعظيم موسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146532 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع    9528وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

44 - مكتب عزيز على عطيه الفضالى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146950 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع    10503وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السايحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

45 - مكتب محمد جمال عبدالسلم شيحه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150940 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع    6420وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

46 - السيد متولى ابراهيم سلمه للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  163971 قيد فى 

30-04-2018 برقم ايداع    6730وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى

47 - مكتب علء رضوان السيد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170702 قيد فى 13-02-2019 برقم ايداع    2662وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

بعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهازتنظيم النقل البرى 

الداخلى الدولى

48 - مكتب السيد محمد السيد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  172576 

قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    6931وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى

49 - مكتب صباح رمضان محمد عبده عيسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178366 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع    1وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي\ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

50 - مكتب سامى طحاوى سامى طحاوى عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180382 قيد فى 16-03-2020 برقم ايداع    4638وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى
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51 - مكتب دعاء عبدا احمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  186059 

قيد فى 14-01-2021 برقم ايداع    744وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنمية النقل البرى الداخلى والدولى

52 - محمد ثروت محمد محفوظ للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  121979 قيد 

فى 22-02-2010 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل الى مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات

53 - مكتب عبدالنبى شحاتة شحاتة عبدالنبى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

124475 قيد فى 07-10-2010 برقم ايداع    7664وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

54 - صبحى شوقى السعيد شناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  131541 قيد فى 29-04-2012 برقم ايداع    

3960وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل/ مقاولت وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة 

وتوريد الدوية والحاسب اللى ومجالتة

55 - احمد اسماعيل حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  134870 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

1194وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل/ ادوات منزلية واكسسوارات حريمى ولعب 

اطفال

56 - مكتب احمد عبدالنبى محمد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

136622 قيد فى 31-07-2013 برقم ايداع    6738وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

57 - مكتب احمد عبدالغنى شحاتة البنا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

143791 قيد فى 23-03-2015 برقم ايداع    3120وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

58 - مكتب حسام كمال عبدالعزيز حمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149533 قيد فى 28-02-2016 برقم ايداع    2596وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

59 - محمد احمد متولى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  157602 قيد فى 19-06-2017 برقم ايداع    7983

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مقاولت عمومية وتوريدات عامة

60 - مكتب اسلم عطية عبدالعظيم محمد السود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170910 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع    3109وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

61 - ابراهيم محمد ابراهيم ابرهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  171179 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع    

3675وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات 

عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

62 - مكتب نورا محمد موسى مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177595 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    19185وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

63 - زياد عادل ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  180684 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    5811

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ورشة نجارة اثاث

64 - جمال عبدالهادى اسماعيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  196429 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    

4161وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر
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65 - مكتب حسين محمد حسين معوض للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140181 قيد فى 02-07-2014 برقم ايداع    5395وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

66 - مكتب حسين محمد حسين معوض للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140181 قيد فى 20-06-2016 برقم ايداع    7809وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

67 - مكتب خالد السيد عبدالرازق عبدالرازق للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

145312 قيد فى 17-06-2015 برقم ايداع    6866وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

68 - مكتب اسلم محمد عبدالمنعم السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

147935 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع    12744وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

69 - محمد على متولى مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  158085 قيد فى 24-07-2017 برقم ايداع    9181

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ مواشى حلبه وبيع منتجاتها

70 - مكتب محمود عبدا السيد احمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158129 قيد فى 26-07-2017 برقم ايداع    9273وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

71 - مكتب بثينه ثروت محمد عبدالعال للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

165811 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع    11234وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

72 - مكتب صلح عبده السيد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  170377 

قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    1899وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

73 - حسين ابراهيم اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  183076 قيد فى 30-09-2020 برقم ايداع    

10894وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع 

منتجاتها

74 - مكتب سليمان جعفر عبده سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

192657 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع    16707وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

75 - مكتب فتحية عبدالباقى عبدالعزيز عبدالباقى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

193208 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    17903وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

76 - مكتب ايمان محمد عبده محمد فريد للرحلت السياحية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195591 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    1741وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى
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77 - محمد منصور عبد الستار منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  196838 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

7992وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى حظيرة مواشى تسمين وتجارتها

78 - محمد منصور عبدالستار منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  196838 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

5528وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى حظيرة مواشى تسمين وتجارتها

79 - عبدالوهاب عبدالرحمن محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  92992 قيد فى 20-06-2001 برقم ايداع    

3890وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى محطة فرز وغربله وتقشير وتدريج الفول 

السودانى والحاصلت الزراعية

80 - مكتب السيد محمد جمعه محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  123080 

قيد فى 23-05-2010 برقم ايداع    4132وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

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

والدولى

81 - محمد حسن طه محمد حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  128725 قيد فى 18-09-2011 برقم ايداع    

7982وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  التوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللي 

ومجالته وعدا توريد الدويه والتصدير عدا المواد المشعه والمنتجات الطبيعه الشعاعيه وعدا تصدير الدويه

82 - محمد حسن طه محمد حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم  128725 قيد فى 18-09-2011 برقم ايداع    

7982وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  التوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللي 

ومجالته وعدا توريد الدويه والتصدير عدا المواد المشعه والمنتجات الطبيعه الشعاعيه وعدا تصدير الدويه

83 - جوده محمد احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  136387 قيد فى 25-06-2013 برقم ايداع    6127

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/محل اعلف دون التصنيع

84 - مكتب شريف رافت فؤاد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  143854 

قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع    3242وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

85 - مكتب حسان محمد رفعت عبدالحليم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144856 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    5723وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

86 - عبده محمد زكى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  146030 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع    8415

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تصنيع موبيليا من الخشب

87 - مكتب فوزى صبحى عبدالمعز حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146971 قيد فى 08-10-2015 برقم ايداع    10559وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

88 - مكتب احمد عطيه محمد عطيه للنقل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160531 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    15877وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

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

والدولي

89 - اسلم حسن احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  171060 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع    3435

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بيع وتجارة الكتاكيت

90 - مكتب ضحى محمود محمد يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

179277 قيد فى 05-02-2020 برقم ايداع    2189وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه  داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البري الدولي 

والداخلي
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91 - حسن عبدالهادى حسن عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  184737 

قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع    14454وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

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

والدولى

92 - مكتب احمد عطوه جوده ابراهيم عبدالمقصود للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

186521 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع    1704وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

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

والدولى

93 - مكتب السيد محسن محمد ابراهيم سرحان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

188611 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    7090وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

94 - مكتب احمد عبدالسميع السيد عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195108 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع    497وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

95 - محمود حسنى محمود رشدى المسلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  102265 قيد فى 23-08-2004 برقم 

ايداع    5113وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه التنقيب عن المعادن واداره استغلل 

االمحاجر والملحات للجهات الحكوميه والقوات المسلحه ول يجوز مزاوله النشاط ال بعد الحصول علي الموافقه 

الشركه المصريه للتعدين واداره استغلل الملحات طبقا للقانون 193 لسنه 2020 فيما عدا خدمات النترنت 

وتوريد العماله والمن والحراسه والكاميرات اللسكيه فيما عدا المحموعه 19 والفقرة 365 من المجموعه 6 مع 

الحصول علي التراخيص اللزم موافقه امن 2074 في 14\4\2022

96 - مكتب اسماعيل فتحى على عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

103992 قيد فى 07-05-2005 برقم ايداع    2631وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

97 - فوزية محمود السيد عبدون تاجر فرد سبق قيده برقم  121968 قيد فى 21-02-2010 برقم ايداع    

1514وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع لفرز واعداد الفول السوداني

98 - مكتب صابر محمد فكرى عثمان صالح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

126156 قيد فى 24-03-2011 برقم ايداع    2164وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات

99 - مكنبمكتب شحتة احمد بيومى خليفة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

127351 قيد فى 12-06-2011 برقم ايداع    4755وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

100 - مكتب محمد مصطفى عبدالعزيز عطية للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

127971 قيد فى 13-07-2011 برقم ايداع    6139وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الدولي والداخلي

101 - مكتب جمعة محمود محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

139083 قيد فى 02-04-2014 برقم ايداع    2401وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت ونقل عمال شركات

102 - مكتب ندا سعد الدين عبد الخالق محمد شحاتة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  139890 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    4570وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
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103 - مكتب اشرف عصمت حسن عبدالغفار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141690 قيد فى 04-11-2014 برقم ايداع    9214وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

104 - مكتب هدى فريد محمد ابراهيم العزونى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

143560 قيد فى 10-03-2015 برقم ايداع    2555وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي\مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البري الدولي 

والداخلي

105 - بيشوى ادوار صديق متى تاجر فرد سبق قيده برقم  154972 قيد فى 23-01-2017 برقم ايداع    988

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعبئه مواد غذائيه يدوي

106 - مكتب احمد ربيع سليمان محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157513 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع    7759وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

107 - مكتب فوزيه عادل عباس مرسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157799 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    8498وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات

108 - مكتب هدى محمد الهادى عبداللطيف على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158268 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    9593وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت ونقل عمال الشركات

109 - مكتب مسعد محمد عبدالمنعم عجمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160332 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    15289وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد مواففقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

110 - شريف صلح الدين طه موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  161175 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    

17563وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى/ بيع هدايا

111 - مكتب محمد سعيد عبدالعزيز مرمر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170355 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    1852وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

112 - مكتب سعاد عبده عبده عبده بلبول للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177596 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    19186وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

113 - مكتب عبداللطيف احمد احمد احمد عفيفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178000 قيد فى 19-12-2019 برقم ايداع    20277وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

114 - محمد بهى الدين عبدا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  180154 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع    

4099وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مخبز افرنجي

115 - مكتب بدريه سعيد السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  181526 

قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    7558وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات

116 - مكتب هيام رضا السيد عطية للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  182128 

قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع    8845وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات
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117 - ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  183795 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع    

12446وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / تجارة وتوزيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية وتجهيز وتصنيع اللحوم والمواد الغذائية

118 - اسماعيل عبدالفتاح عبده عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  74961 قيد فى 29-05-1996 برقم ايداع    

2263وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ بقاله

119 - مكتب سناء حسن احمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  124218 

قيد فى 14-09-2010 برقم ايداع    7066وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

120 - مكتب عادل فكرى عبدالغنى عبدالمنجد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

131717 قيد فى 13-05-2012 برقم ايداع    4363وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

121 - مكتب فاطمه الشحات محمد متولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156326 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع    4524وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

122 - مكتب ابراهيم نعيم عبدالعزيز عامر على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162151 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع    2239وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

123 - مصطفى محمود اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  164670 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع    

8489وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها

124 - منى ابراهيم محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  175276 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع    

13404وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ مكتب مقاولت

125 - مكتب جرجس ابراهيم امين جرجس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176781 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع    17045وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

126 - مكتب السيد على احمد على سيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177349 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    18511وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

127 - مكتب اسماعيل صابر محمد محارب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

179824 قيد فى 24-02-2020 برقم ايداع    3389وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

128 - مكتب ياسر عيد زيدان محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  181028 

قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    6438وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

129 - اميرة ابو بكر الصديق اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  188162 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع    

6013وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعدل ليصبح/ تسمين مواشى حلبة وبيع منتجاتها
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130 - مكتب ايمان يوسف نصر على البردينى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

136525 قيد فى 16-07-2013 برقم ايداع    6483وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

131 - مكتب احمد السيد عبدالخالق خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140024 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع    4983وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى

132 - محمد صلح زكى مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم  148392 قيد فى 30-12-2015 برقم ايداع    

13823وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة اسماك بالتجزئة

133 - مكتب احمد جمال احمد السيد عمار للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

151843 قيد فى 21-07-2016 برقم ايداع    9116وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل/مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

134 - مكتب احمد حماده محمد رزق السيد للرحلت الداخلية ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  155225 

قيد فى 06-02-2017 برقم ايداع    1626وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى

135 - محمد شحته محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  155521 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    

2344وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/دواجن تسمين وبيع منتجاتها

136 - مكتب محمود مختار محمد عبدالمجيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

169186 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع    19548وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

198 - مكتب اسامه عبد الحميد موسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

173959 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع    10324وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

199 - حجازى عبدالمحسن محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  174042 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع    

10547وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ مخبز افرنجى وحلوى من عجين

200 - مكتب عايده محمد حسن على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  177165 

قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    18049وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

201 - مكتب سعديه عبدالفتاح عبدالحميد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177400 قيد فى 27-11-2019 برقم ايداع    18630وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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137 - محمد صالح ابوفندود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  179670 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3016وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب لعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتط\بيقات بمختلف انواعها _اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها _انتاج المحتوى اللكترونى بصورة 

مختلفة من صور وبيانات _ادخال البيانات على الحاسبات اعمال التوصيف والتصميم والتطوير بنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

وتداول البيانات التصالت وخدمات النترنت. اقامة شبكات نقل الصورة والصوت والبيانات وتقديم القيمة 

المضافة بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبية بأعماله فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات 

اللسلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 1217 فى 2022/2/28

138 - احمد الشهيدى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198077 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

9392وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  محطه تموين سيارات

139 - محمد صبحى فرج شكر عبدالمجيد لنقل العمال والرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم  154159 قيد فى 

05-12-2016 برقم ايداع    15076وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

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

140 - مكتب وائل صلح على حسن الجوهرى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

187977 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع    5567وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

141 - محمد احمد عبدالعزيز مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  100612 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع    

979وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مقاولت عامه والتوريد للقطاع العام

142 - مكتب ايمن محمد على عوض الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  141759 قيد فى 

10-11-2014 برقم ايداع    9402وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات

143 - مكتب اشرف محمد فرج حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159370 قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    12643وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات

144 - مكتب محمد احمد سعد بدران للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  160293 

قيد فى 14-11-2017 برقم ايداع    15186وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت دخليه ونقل عمال شركات

145 - مكتب محمد سمير حافظ محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178202 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    20690وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

146 - احمد عباس محمد نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  116959 قيد فى 11-11-2008 برقم ايداع    

8748وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تصنيع عصائر

147 - مكتب محمد كرم محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  147099 

قيد فى 18-10-2015 برقم ايداع    10866وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

148 - احمد عبدالحميد سيد محمد العوام تاجر فرد سبق قيده برقم  198108 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

9494وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مصنع ومجزر دواجن
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149 - مكتب صبرى محمد محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

93414 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع    7919وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

150 - ناني فوزي امام محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  100675 قيد فى 09-03-2004 برقم ايداع    1136

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/مواشى وتسمين وبيع منتجاتها

151 - مكتب محمد عبدالرحمن عوض ا مخمير للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  126965 قيد فى 29-05-2011 برقم ايداع    4068وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل 

البرى الداخلى والدولى

152 - مكتب احمد محمد عبد الفتاح على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140171 قيد فى 01-07-2014 برقم ايداع    5355وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

واالدولى

153 - مكتب الشحات السيد عبدالجواد محمد جمعة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  141944 قيد فى 20-11-2014 برقم ايداع    9872وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل 

البرى الداخلى والدولى

154 - مكتب اشرف السيد حافظ عبدالعزيز للرحلت الداخلية ونق عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

143680 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع    2830وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل / مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

155 - مكتب ربيع محمد سليمان عبدالتواب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159070 قيد فى 17-09-2017 برقم ايداع    11856وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

156 - مكتب على احمد عبدالقادر احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162517 قيد فى 26-02-2018 برقم ايداع    3186وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

157 - مكتب فادى كمال الدين حسين عطية للمقاولت والرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق 

قيده برقم  177485 قيد فى 01-12-2019 برقم ايداع    18883وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى/مكتب مقاولت ومكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة 

جهاز النقل البرى الداخلى والدولى

158 - مكتب جمال احمد  رزق سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

179380 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع    2398وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

159 - مكتب سمر حسن موسى عامر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

187117 قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع    3385وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى 

الداخلى والدولى
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160 - مكتب عاشور عبد المطلب عاشور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

85823 قيد فى 27-10-1999 برقم ايداع    7127وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

161 - حسام الدين عبدا محمد السيد الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم  90525 قيد فى 31-10-2000 برقم 

ايداع    7901وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة التوكيلت التجارية

162 - محمد احمد محمد احمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  114472 قيد فى 14-04-2008 برقم ايداع    

3004وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات 

عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

163 - مكتب عبد الرازق رجب حسن حسب النبى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  119032 قيد فى 07-05-2009 برقم ايداع    3541وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل / مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى

164 - مكتب احمد عبدالفتاح احمد عطا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

124209 قيد فى 13-09-2010 برقم ايداع    7033وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

165 - مكتب احمد صلح محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125424 قيد فى 04-01-2011 برقم ايداع    82وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

166 - مكتب محمد ابراهيم رجب سليم للرحلت داخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  129373 

قيد فى 01-11-2011 برقم ايداع    9562وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

167 - مكتب سمير حسن رمضان حسن عامر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

131850 قيد فى 22-05-2012 برقم ايداع    4696وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

168 - مكتب بخيت حسينى فهيم مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

134703 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع    773وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ 

مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

169 - مكتب شيماء عبدالمنعم على عطيه صيام للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

136866 قيد فى 03-09-2013 برقم ايداع    7368وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

170 - مكتب محمد عبدالباسط سليمان محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  138990 قيد فى 25-03-2014 برقم ايداع    2388وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل / مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى

171 - مكتب دسوقى فكرى محمد على  للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

139055 قيد فى 31-03-2014 برقم ايداع    2304وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى
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172 - مكتب وحيد سعيد جوده عثمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

143926 قيد فى 30-03-2015 برقم ايداع    3401وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

173 - مكتب صبرى محمد الشحات محمد عنانى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144791 قيد فى 18-05-2015 برقم ايداع    5579وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

174 - مكتب محمد عبدالمعطى مصطفى عبدالوهاب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  144949 قيد فى 26-05-2015 برقم ايداع    5922وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

175 - يعدل الى مكتب حسن عبدا ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  146151 قيد فى 18-08-2015 برقم ايداع    8675وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  يعدل مسمى النشاط ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات

176 - مكتب اشرف قاسم الهادى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

148180 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    13299وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

177 - مكتب عبير محمد عبدالقادر السيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149727 قيد فى 08-03-2016 برقم ايداع    3075وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

178 - مكتب حماده رضا ابراهيم موسى فرج للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150374 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع    4872وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

179 - مكتب ايناس محمد عبدالسميع محمد قنديل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150678 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    7512وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

180 - مكتب ايناس محمد عبدالسميع محمد قنديل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150678 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    6448وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

181 - مكتب نهله متولى سليم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  151102 

قيد فى 25-05-2016 برقم ايداع    6872وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

182 - مكتب هشام محمد محمد السيد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

152298 قيد فى 16-08-2016 برقم ايداع    10270وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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183 - مكتب صلح محمد احمد محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154065 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    14831وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

184 - مكتب ايمن عبدالحميد محمد السيد مقداد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154088 قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    14887وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

185 - مكتب منى حلمى زكى ابراهيم مرعى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156739 قيد فى 30-04-2017 برقم ايداع    5606وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

186 - مكتب محمد السعيد السيد محمود سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157152 قيد فى 21-05-2017 برقم ايداع    6759وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

187 - مكتب اسلم سعد عبدالمنتصر عطوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158335 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    9742وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

188 - مكتب عزمى سامى عزيز ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158695 قيد فى 22-08-2017 برقم ايداع    10803وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

189 - مكتب احمد محمد عبدالحميد خليفه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160039 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع    14486وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

190 - مكتب عمرو الصادق جاد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160891 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    16822وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

191 - مكتب عبدالفتاح احمد عبدالفتاح احمد عطا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162353 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع    2766وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

192 - احمد عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  163565 قيد فى 2018-04-11 

برقم ايداع    5725وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تصنيع

193 - محمود محمد عبدا السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  164546 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع    

8121وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى جزارة

194 - مكتب محمد عبد الحكم محمد جمعه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166499 قيد فى 06-09-2018 برقم ايداع    12811وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى
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195 - نهى ابراهيم موسى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  169292 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

19824وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مدشة زرة واعلف

196 - مكتب عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170403 قيد فى 31-01-2019 برقم ايداع    1940وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

197 - مكتب نهى محمد محمد حوايج للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  172490 

قيد فى 17-04-2019 برقم ايداع    6768وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

202 - مكتب ناصر احمد محمد شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177526 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع    19039وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الساحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

203 - مكتب محمد سعيد محمد السيد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177576 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    19149وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

204 - مكتب طارق لولى متولى شرف للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178564 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    516وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

205 - مكتب ولء احمد اسماعيل متولى امام للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180753 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع    5926وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

206 - مكتب كريمه محمد محمد عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

183929 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    12724وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

207 - مكتب عبده محمد أنور محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  185169 

قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع    16391وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

208 - زكريا سليم محمود سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  185482 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع    

17132وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط/ محل تجارة كاوتش وبطاريات

209 - مكتب محمد اشرف عيسى عيسى عيسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

188617 قيد فى 06-05-2021 برقم ايداع    7107وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

210 - مكتب سليمان فاروق السيد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

188640 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع    7145وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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211 - مكتب اسراء جمعه موسى عوض للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

189113 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع    8331وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

212 - اشرف سعيد السيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  191543 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

14272وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/استصلح وتحسين الراضي وتوريد وتنفيذ 

شبكات الرى الحديث والصرف الزراعى ومقاولت وتوريدات عمومية وتوريد وتركيب الصوب الزراعية

213 - محمود محمد العراقى رفاعى الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  192653 قيد فى 20-10-2021 برقم 

ايداع    16700وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ تصنيع كرتون وتوريد معدات 

كرتون

214 - مكتب حسين السيد حسن السيد للرحلت الداخلية ونقل العمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

196239 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    3585وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

215 - ممدوح نور الدين احمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  107211 قيد فى 11-05-2006 برقم ايداع    

3504وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/بيع اجهزة واكسسوار محمول

216 - احمد عبدالخالق احمد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113850 قيد فى 25-02-2008 برقم ايداع    

1496وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تجارة خضار وفاكهة بالتجزئة

217 - السيد محمد محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  119905 قيد فى 27-07-2009 برقم ايداع    

5736وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها

218 - مكتب حسام عبدالحميد محمد مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

126173 قيد فى 27-03-2011 برقم ايداع    2210وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

219 - مصطفى عبدالعزيز محمد الزهار تاجر فرد سبق قيده برقم  130202 قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    

611وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى وحدة تصنيع اعلف

220 - عمر ابراهيم احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  137896 قيد فى 12-12-2013 برقم ايداع    

10183وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ بيع ادوات صحية

221 - مكتب ابراهيم ابراهيم برعى علم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140719 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع    6841وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

222 - مكتب حلمى عزيز بدوى جرجس للرحلت الدخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

148079 قيد فى 10-12-2015 برقم ايداع    13057وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

223 - الخطيب الطيب بدوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  149634 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    

2837وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تجارة اعلف وحاصلت زراعية بالتجزئة

224 - مكتب علء السيد علوان على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  153427 

قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    13098وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الدولى

225 - مكتب فايزة احمد عبدالحميد  محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

155237 قيد فى 07-02-2017 برقم ايداع    1657وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى
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226 - مكتب ايمن فكرى جمعة محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156331 قيد فى 04-04-2017 برقم ايداع    4534وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

227 - مكتب رضا هاشم ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156978 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع    6211وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

228 - مكتب ندى سعيد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  157056 

قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع    6427وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الدولى

229 - مكتب اشرف عاطف عبدالحليم متولى السيد للرحلت الداخليه ونقل العمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  160851 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    16697وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الدولى

230 - ياسر داود عبدالرحمن طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  164877 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع    

9058وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6

231 - مكتب حسن حسين حسن عبدالسميع للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170019 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع    1104وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

232 - مكتب اسلم عبدالحكيم عبدالفتاح دسوقى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170061 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع    1182وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

233 - مكتب محمود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  174135 قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع    10753وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الدولى

234 - ياسر احمد محمد مهدى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  175865 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع    

14859وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/الستيراد فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 

36 من المجموعة 6

235 - مكتب مرفت محمد على بسيونى  للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177537 قيد فى 03-12-2019 برقم ايداع    19060وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

236 - مكتب الشيماء السيد احمد شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178585 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    552وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الدولى

237 - مكتب تامر صلح السيد صابر السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178836 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع    1109وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى
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238 - مكتب محمد رمضان عزب بيومى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

179402 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    2450وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

239 - مكتب وردة سمير  الديدامونى متولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181749 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    8013وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى

240 - احسان ثروت جوده سالم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  191220 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع    

13557وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/مقاولت عمومية وتوريدات عامة

241 - مكتب هيثم سمير سالم غنيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  121610 

قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع    486وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى

242 - مكتب حسين محمد الصغير محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

131907 قيد فى 28-05-2012 برقم ايداع    4820وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

243 - مكتب عبدالفتاح صلح عبدالفتاح عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

132072 قيد فى 11-06-2012 برقم ايداع    5206وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

244 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  134910 قيد فى 14-02-2013 برقم 

ايداع    1289وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ تجارة وبيع ادوات منزلية

245 - مكتب عبير على فوزى على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  138520 

قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع    1050وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

246 - مكتب محمد رافت الشربينى عبدالمقصود العجمى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق 

قيده برقم  143181 قيد فى 15-02-2015 برقم ايداع    1590وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

247 - عوض محمد عوض محمد عوض شاويش تاجر فرد سبق قيده برقم  147134 قيد فى 2015-10-20 

برقم ايداع    10946وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدبل/ تجارة ماكينات رى واستيراد 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة36 من المجموعة 6 وتوكيلت تجارية

248 - عبدالمحسن احمد عبدالمحسن نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  148449 قيد فى 03-01-2016 برقم 

ايداع    24وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

عموميه

249 - مكتب عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم راشد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149657 قيد فى 06-03-2016 برقم ايداع    2898وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

250 - مكتب محمد صابر مبروك متولى للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154879 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع    778وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ 

مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى
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251 - محمد سعيد عبدالحميد رمضان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  155880 قيد فى 13-03-2017 برقم 

ايداع    3370وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط/ توزيع مواد غذائية

252 - مصطفى على عبدالهادى على تاجر فرد سبق قيده برقم  160226 قيد فى 12-11-2017 برقم ايداع    

14961وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ مزرعة دواجن تسمين وبياض وبيع 

منتجاتها

253 - مكتب سامح مترى مشيل مترى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162078 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    2083وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

254 - مكتب محمد حلمى سليمان محمد رواج للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

165130 قيد فى 05-07-2018 برقم ايداع    9647وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

255 - مكتب محمود محمد محمد عبدالسلم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

168577 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    18157وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

256 - مكتب وفاء جميل خليل ناصر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  171844 

قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع    5247وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

257 - مكتب صابر عبدالسلم محمد سعد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

172820 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع    7441وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

258 - مكتب السيد خليل احمد خليل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  172841 

قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع    7486وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ مكتب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

259 - مكتب محمد صابر يحيى محمد يحيى للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177825 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    8038وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

260 - مكتب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حلمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178056 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    20388وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

261 - مكتب عمرو احمد عبدالعزيز محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178431 قيد فى 05-01-2020 برقم ايداع    173وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل/ مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

262 - مامون السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  191519 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع    

14215وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل/ مزرعة دواجن تسمين وبياض وبيع منتجاتها

263 - رضا محمد تمام هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  191606 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع    14446

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/مقشرة فول سودانى
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264 - مكتب احمد رجب ابو عجوه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  191654 

قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    21262وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى

265 - اسماء عادل حسن السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  193195 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع    

17888وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل/ بقاله تموينية

266 - مكتب شيماء محمد عبدا احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

193268 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع    18027وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى 

والدولى

267 - محمود على كامل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196883 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    5636

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل / تجارة وتعبئة وتغليف وتوزيع مواد غذائية لدى 

الغير

268 - فتحى ياسر فتحى احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  197218 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

6716وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ بقاله

269 - فتحى ياسر فتحى احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  197218 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    

6716وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل/ بقاله

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79046 وتم ايداعه بتاريخ   

15-12-1997  برقم ايداع 7,331.000 الى : مكان للتوريدات العمومية

2 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138209 وتم ايداعه بتاريخ   

19-01-2014  برقم ايداع 219.000 الى : يعدل/ مكتب فاتح السيد عبدالوهاب جبل للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

3 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156367 وتم ايداعه بتاريخ   

06-04-2017  برقم ايداع 4,645.000 الى : مكتب نبويه محمد يوسف الجروانى للرحلت الداخلية ونقل عمال 

الشركات

4 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172216 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2019  برقم ايداع 6,073.000 الى : مكتب سعيد محمد محمد عبدالمجيد للرحلت الداخلية ونقل عمال 

الشركات

5 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172979 وتم ايداعه بتاريخ   

12-05-2019  برقم ايداع 7,804.000 الى : مكتب سمير جوده عبدا عبدالدايم  للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

6 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   176854 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-11-2019  برقم ايداع 17,221.000 الى : المؤسسه المصريه لستيراد قطع غيار الدراجات

7 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186905 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2021  برقم ايداع 2,825.000 الى : الرؤى للنقل والرحلت والتوريدات العمومية

8 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   189548 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2021  برقم ايداع 9,438.000 الى : مكتب الدولية للتوريدات العمومية

9 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191050 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2021  برقم ايداع 13,136.000 الى : المل الجديدة للتوريدات العمومية

10 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119814 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2009  برقم ايداع 5,550.000 الى : مكتب المانة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

11 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119814 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2009  برقم ايداع 5,550.000 الى : يعدل/ مكتب مدحت عبدالحميد حسين عطية للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

12 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   126860 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2011  برقم ايداع 3,876.000 الى : المصريه للستيراد

13 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142813 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2015  برقم ايداع 656.000 الى : مكتب ابراهيم احمد عبدالعظيم احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

14 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144387 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-04-2015  برقم ايداع 4,667.000 الى : مكتب احمد عبد السلم مرسى صقر للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

15 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   163059 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-03-2018  برقم ايداع 4,471.000 الى : مكتب ابراهيم جبر ابراهيم جبر للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

16 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   164361 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2018  برقم ايداع 7,661.000 الى : مكتب كريم هشام محمد ابراهيم بيرس للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

17 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   182723 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2022  برقم ايداع 7,712.000 الى : النيل لصناعة البلستيك والفوم
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18 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182848 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-09-2020  برقم ايداع 10,405.000 الى : مكتب محمد محمد عبدا محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

19 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186943 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2021  برقم ايداع 2,922.000 الى : مكتب هشام رمضان على السيد عيسوى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

20 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186943 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2021  برقم ايداع 2,922.000 الى : الغاء السمة التجارية

21 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194354 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-12-2021  برقم ايداع 20,475.000 الى : مكتب ابراهيم وصفى على عطيه الفضالى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

22 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195934 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2022  برقم ايداع 2,695.000 الى : يعدل/ مكتب عبدا عامر محمد حسن للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

23 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   196715 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-03-2022  برقم ايداع 5,141.000 الى : مكتب احمد عاشور رجب محمد على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

24 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196966 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2022  برقم ايداع 5,920.000 الى : البرار للتوريدات العمومية

25 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197659 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 8,036.000 الى : كونسيرف للتوكيلت التجارية

26 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106312 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2006  برقم ايداع 1,043.000 الى : مكتب وليد محمود ابراهيم الدسوقى الدرندلى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

27 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121217 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-12-2009  برقم ايداع 9,020.000 الى : اضافة / التقوى لتجارة السيارات

28 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144493 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2015  برقم ايداع 4,931.000 الى : مكتب اشرف عادل محمد محمد حجازى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

29 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144709 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-05-2015  برقم ايداع 5,409.000 الى : مكتب محمد فتحى محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

30 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154822 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2017  برقم ايداع 640.000 الى : مكتب عاطف محمد شعبان عليوه للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

31 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155288 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2017  برقم ايداع 1,793.000 الى : مكتب عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم هلل للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

32 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156097 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2017  برقم ايداع 3,899.000 الى : مكتب اسلم السيد محمود دحيه للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

33 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   167414 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-2018  برقم ايداع 15,021.000 الى : مكتب السيد صلح محمود ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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34 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185656 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2020  برقم ايداع 17,548.000 الى : مكتب نجلء خليل عبد الحميد خليل للرحلت الداخلية 

نقل عمال الشركات

35 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188144 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2021  برقم ايداع 5,979.000 الى : تعدل/ معرض المساعيد لتجارة السيارات

36 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191924 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-09-2021  برقم ايداع 15,176.000 الى : مكتب يسريه عبدالحميد علي السيد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

37 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114471 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2008  برقم ايداع 3,003.000 الى : مكتب السيد فتحى بشر محمد حسين للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

38 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127250 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-06-2011  برقم ايداع 4,584.000 الى : مكتب الست يوسف جرجس امساك للرحلت الداخلية  

ونقل عمال الشركات

39 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   133315 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2012  برقم ايداع 7,976.000 الى : مكتب هيثم الشوادفى عبدالشافى مصطفى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

40 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146532 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2015  برقم ايداع 9,528.000 الى : مكتب مصطفى اسماعيل عبدالعظيم موسى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

41 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146950 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-10-2015  برقم ايداع 10,503.000 الى : مكتب عزيز على عطيه الفضالى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

42 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150940 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2016  برقم ايداع 6,420.000 الى : مكتب محمد جمال عبدالسلم شيحه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

43 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163971 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-04-2018  برقم ايداع 6,730.000 الى : مكتب السيد متولى ابراهيم سلمة للرحلت الدخلية 

ونقل عمال الشركات

44 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170702 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-02-2019  برقم ايداع 2,662.000 الى :  مكتب علء رضوان السيد ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

45 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172576 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2019  برقم ايداع 6,931.000 الى : مكتب السيد محمد السيد حسن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

46 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178366 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-01-2020  برقم ايداع 1.000 الى : مكتب صباح رمضان محمد عبده عيسى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

47 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180382 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2020  برقم ايداع 4,638.000 الى : مكتب سامى طحاوى سامى طحاوى عطية للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

48 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186059 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2021  برقم ايداع 744.000 الى : مكتب دعاء عبدا احمد حسن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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49 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121979 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2010  برقم ايداع 1,539.000 الى : محمد ثروت محمد محفوظ للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

50 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   124475 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-10-2010  برقم ايداع 7,664.000 الى : مكتب عبدالنبى شحاتة شحاتة عبدالنبى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

51 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   131541 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-04-2012  برقم ايداع 3,960.000 الى : مؤسسة سيف الندى للمقاولت والتوريدات العمو مية

52 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136622 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2013  برقم ايداع 6,738.000 الى :  مكتب احمد عبدالنبى محمد سليمان للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

53 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143791 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2015  برقم ايداع 3,120.000 الى : مكتب احمد عبدالغنى شحاتة البنا للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

54 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149533 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2016  برقم ايداع 2,596.000 الى : مكتب حسام كمال عبدالعزيز حمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

55 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157602 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-06-2017  برقم ايداع 7,983.000 الى : العمران للمقاولت العمومية والتوريدات

56 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   170910 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2019  برقم ايداع 3,109.000 الى : مكتب النور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

57 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170910 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2019  برقم ايداع 3,109.000 الى : مكتب اسلم عطية عبدالعظيم محمد السود للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

58 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177595 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2019  برقم ايداع 19,185.000 الى : مكتب نورا محمد موسى مصطفى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

59 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   189184 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-06-2021  برقم ايداع 8,524.000 الى : محمد السيد عبدالرشيد محمد )مكتب السجا للمقاولت(

60 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196429 وتم ايداعه 

first g بتاريخ   01-03-2022  برقم ايداع 4,161.000 الى : فرست جى

61 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140181 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2016  برقم ايداع 7,809.000 الى : مكتب حسين محمد حسين معوض للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

62 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140181 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-07-2014  برقم ايداع 5,395.000 الى : مكتب حسين محمد حسين معوض للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

63 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   145312 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-06-2015  برقم ايداع 6,866.000 الى : مكتب خالد السيد عبدالرازق عبدالرازق للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

64 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147935 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-12-2015  برقم ايداع 12,744.000 الى : مكتب اسلم محمد عبدالمنعم السيد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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65 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158129 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2017  برقم ايداع 9,273.000 الى : مكتب محمود عبدا السيد احمد محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

66 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   165811 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-08-2018  برقم ايداع 11,234.000 الى : مكتب بثينه ثروت محمد عبدالعال للرحلت الداخلية و 

نقل عمال الشركات

67 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170377 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2019  برقم ايداع 1,899.000 الى : مكتب صلح عبده السيد محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

68 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191019 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2021  برقم ايداع 13,073.000 الى : اضافة/ مؤسسة الصفا للمقاولت العامة

69 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191227 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2021  برقم ايداع 13,565.000 الى : الشافعى استيل لتشكيل المعادن

70 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192657 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2021  برقم ايداع 16,707.000 الى : مكتب سليمان جعفر عبده سليمان للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

71 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   193208 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-11-2021  برقم ايداع 17,903.000 الى : مكتب فتحية عبدالباقى عبدالعزيز عبدالباقى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

72 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195591 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2022  برقم ايداع 1,741.000 الى : مكتب ايمان محمد عبده محمد فريد للرحلت السياحية 

ونقل عمال الشركات

73 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   123080 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2010  برقم ايداع 4,132.000 الى : مكتب السيد محمد جمعه محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

74 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   128725 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-09-2011  برقم ايداع 7,982.000 الى : تعدل الي\ الصفوه للتوريدات والتصدير

75 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143854 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-03-2015  برقم ايداع 3,242.000 الى : مكتب شريف رافت فؤاد حسن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

76 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144856 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2015  برقم ايداع 5,723.000 الى : مكتب حسان محمد رفعت عبدالحليم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

77 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146971 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2015  برقم ايداع 10,559.000 الى : مكتب فوزى صبحى عبدالمعز حسن للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

78 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160531 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-11-2017  برقم ايداع 15,877.000 الى : مكتب احمد عطيه محمد عطيه للنقل للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

79 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   171060 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-02-2019  برقم ايداع 3,435.000 الى : مؤسسه الفارس لبيع وتجارة الكتاكيت

80 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   179277 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-02-2020  برقم ايداع 2,189.000 الى : مكتب ضحى محمود محمد يوسف للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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81 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184737 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2020  برقم ايداع 14,454.000 الى : حسن عبدالهادى حسن عطيه للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

82 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186521 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2021  برقم ايداع 1,704.000 الى : مكتب احمد عطوه جوده ابراهيم عبدالمقصود للرحلت 

الداخليه ونقل عمال شركات

83 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188611 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2021  برقم ايداع 7,090.000 الى : مكتب السيد محسن محمد ابراهيم سرحان للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

84 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195108 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2022  برقم ايداع 497.000 الى : مكتب احمد عبدالسميع السيد عطية للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

85 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   103992 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2005  برقم ايداع 2,631.000 الى : مكتب اسماعيل فتحى على عبدالفتاح للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

86 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   126156 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2011  برقم ايداع 2,164.000 الى : مكتب صابر محمد فكرى عثمان صالح للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

87 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127351 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-06-2011  برقم ايداع 4,755.000 الى : مكنبمكتب شحتة احمد بيومى خليفة للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

88 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127971 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2011  برقم ايداع 6,139.000 الى : مكتب محمد مصطفى عبدالعزيز عطية للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

89 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139083 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-04-2014  برقم ايداع 2,401.000 الى : مكتب جمعة محمود محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال شركات

90 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139890 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-06-2014  برقم ايداع 4,570.000 الى : مكتب ندا سعد الدين عبد الخالق محمد شحاتة للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

91 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141690 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2014  برقم ايداع 9,214.000 الى : مكتب اشرف عصمت حسن عبدالغفار للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

92 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143560 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-03-2015  برقم ايداع 2,555.000 الى : مكتب هدى فريد محمد ابراهيم العزونى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

93 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157513 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-06-2017  برقم ايداع 7,759.000 الى : مكتب احمد ربيع سليمان محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

94 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157799 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-07-2017  برقم ايداع 8,498.000 الى : مكتب فوزيه عادل عباس مرسى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

95 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158268 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2017  برقم ايداع 9,593.000 الى : مكتب هدى محمد الهادى عبداللطيف على للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات
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96 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160332 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-11-2017  برقم ايداع 15,289.000 الى : مكتب مسعد محمد عبدالمنعم عجمى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

97 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   161175 وتم ايداعه 

mas laser gallery بتاريخ   26-12-2017  برقم ايداع 17,563.000 الى : ماس ليزر جاليري

98 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   168757 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2018  برقم ايداع 18,592.000 الى : الحسام لبيع الحلويات

99 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170355 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2019  برقم ايداع 1,852.000 الى : مكتب محمد سعيد عبدالعزيز مرمر للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

100 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   175364 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2019  برقم ايداع 13,614.000 الى : مؤسسه النهار لتوزيع وتجارة الدوات المنزليه 

والكهربائيه والمفروشات

101 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177596 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2019  برقم ايداع 19,186.000 الى : مكتب سعاد عبده عبده عبده بلبول للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

102 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178000 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-12-2019  برقم ايداع 20,277.000 الى : مكتب عبداللطيف احمد احمد احمد عفيفى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

103 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180119 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 6,961.000 الى :  السهم لتصنيع العلف ومركزاتها واضافتها

104 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181526 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2020  برقم ايداع 7,558.000 الى : مكتب بدريه سعيد السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

105 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182128 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2020  برقم ايداع 8,845.000 الى : مكتب هيام رضا السيد عطية للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

106 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   183795 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2020  برقم ايداع 12,446.000 الى : الحمد لتجارة وتوزيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية 

والتجهيز والتصنيع اللحوم والمواد الغذائية

107 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   124218 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-09-2010  برقم ايداع 7,066.000 الى : مكتب سناء حسن احمد السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

108 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130674 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2012  برقم ايداع 1,826.000 الى : اضافة- الرحمة لفرز وغربلة وتقشير الفول السودانى

109 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   131717 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-05-2012  برقم ايداع 4,363.000 الى : مكتب عادل فكرى عبدالغنى عبدالمنجد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

110 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150421 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2016  برقم ايداع 5,023.000 الى : مكتب محمود عرفان عرفان مصطفى اغا للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

111 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156326 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2017  برقم ايداع 4,524.000 الى : مكتب فاطمه الشحات محمد متولى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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112 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162151 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2018  برقم ايداع 2,239.000 الى : مكتب ابراهيم نعيم عبدالعزيز عامر على للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

113 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176781 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-10-2019  برقم ايداع 17,045.000 الى : مكتب جرجس ابراهيم امين جرجس للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

114 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177349 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2019  برقم ايداع 18,511.000 الى : مكتب السيد على احمد على سيد احمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

115 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   179824 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-02-2020  برقم ايداع 3,389.000 الى : مكتب اسماعيل صابر محمد محارب للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

116 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181028 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2020  برقم ايداع 6,438.000 الى : مكتب ياسر عيد زيدان محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

117 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136525 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2013  برقم ايداع 6,483.000 الى : مكتب ايمان يوسف نصر على البردينى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

118 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140024 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-06-2014  برقم ايداع 4,983.000 الى : مكتب احمد السيد عبدالخالق خليل للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

119 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150654 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2016  برقم ايداع 5,674.000 الى : العالمى للمسبوكات والمقاولت العامه

120 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151843 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2016  برقم ايداع 9,116.000 الى : مكتب احمد جمال احمد السيد عمار للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

121 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155225 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-02-2017  برقم ايداع 1,626.000 الى : مكتب احمد حماده محمد رزق السيد للرحلت الداخلية 

ونقل العمال

122 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169186 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-12-2018  برقم ايداع 19,548.000 الى : مكتب محمود مختار محمد عبدالمجيد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

123 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188232 وتم ايداعه 

eg foods بتاريخ   18-04-2021  برقم ايداع 6,156.000 الى : ايجى فوودز

124 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197934 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-05-2022  برقم ايداع 8,900.000 الى : جى بى اس لنقل البضائع الداخلى

125 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   198077 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 9,392.000 الى : احمد الشهيدى ابراهيم السيد

126 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198077 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 9,392.000 الى : ليوجد

127 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180753 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-07-2020  برقم ايداع 5,926.000 الى : مكتب ولء احمد اسماعيل متولى امام للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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128 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   187977 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-04-2021  برقم ايداع 5,567.000 الى : مكتب وائل صلح على حسن الجوهرى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

129 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141759 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-11-2014  برقم ايداع 9,402.000 الى : مكتب ايمن محمد على عوض الداخليه ونقل عمال 

الشركات

130 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159370 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-10-2017  برقم ايداع 12,643.000 الى : مكتب اشرف محمد فرج حسن للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

131 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160293 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2017  برقم ايداع 15,186.000 الى : مكتب محمد احمد سعد بدران للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

132 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178202 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2019  برقم ايداع 20,690.000 الى : مكتب محمد سمير حافظ محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

133 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   198105 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 9,487.000 الى : محمود عادل جاد ناصر

134 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198105 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 9,487.000 الى : اعمار

135 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   124375 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-09-2010  برقم ايداع 7,466.000 الى : احمد السيد محمد عايدى

136 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147099 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2015  برقم ايداع 10,866.000 الى : مكتب محمد كرم محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

137 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   169472 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2018  برقم ايداع 20,196.000 الى : معرض الفارس لتجارة السيارات

138 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   185063 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-12-2020  برقم ايداع 16,153.000 الى : النصر للمقاولت العامة

139 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   198106 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 9,490.000 الى : هدى رضا على حوا

140 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   198108 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2022  برقم ايداع 9,494.000 الى : احمد عبدالحميد سيد محمد العوام

141 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   93414 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-06-2017  برقم ايداع 7,919.000 الى : مكتب صبرى محمد محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

142 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   126965 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2011  برقم ايداع 4,068.000 الى : مكتب محمد عبدالرحمن عوض ا مخمير للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

143 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140171 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-07-2014  برقم ايداع 5,355.000 الى : مكتب احمد محمد عبد الفتاح على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

144 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141944 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-11-2014  برقم ايداع 9,872.000 الى : مكتب الشحات السيد عبدالجواد محمد جمعة للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات
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145 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143680 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2015  برقم ايداع 2,830.000 الى : مكتب اشرف السيد حافظ عبدالعزيز للرحلت الداخلية 

ونق عمال الشركات

146 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159070 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-2017  برقم ايداع 11,856.000 الى : مكتب ربيع محمد سليمان عبدالتواب للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

147 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162517 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2018  برقم ايداع 3,186.000 الى : مكتب على احمد عبدالقادر احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

148 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177485 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2019  برقم ايداع 18,883.000 الى : مكتب فادى كمال الدين حسين عطية للمقاولت 

والرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

149 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   179380 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2020  برقم ايداع 2,398.000 الى : مكتب جمال احمد  رزق سليمان للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

150 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181897 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-08-2020  برقم ايداع 8,330.000 الى : الزهور لتوريد المواد الغذائية

151 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181897 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-08-2020  برقم ايداع 8,330.000 الى : الزهور لتوريد المواد الغذائية

152 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   187117 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2021  برقم ايداع 3,385.000 الى : مكتب سمر حسن موسى عامر للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

153 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197351 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2022  برقم ايداع 7,095.000 الى : الحجاز للتسويق العقارى

154 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   85823 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-10-1999  برقم ايداع 7,127.000 الى : مكتب عاشور عبد المطلب عاشور للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

155 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119032 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2009  برقم ايداع 3,541.000 الى : مكتب عبد الرازق رجب حسن حسب النبى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

156 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   124209 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-09-2010  برقم ايداع 7,033.000 الى : مكتب احمد عبدالفتاح احمد عطا للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

157 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125424 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-2011  برقم ايداع 82.000 الى : مكتب احمد صلح محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

158 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   129373 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2011  برقم ايداع 9,562.000 الى : مكتب محمد ابراهيم رجب سليم للرحلت داخلية ونقل 

عمال الشركات

159 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   131850 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-05-2012  برقم ايداع 4,696.000 الى : مكتب سمير حسن رمضان حسن عامر للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

160 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   134703 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-01-2013  برقم ايداع 773.000 الى : مكتب بخيت حسينى فهيم مصطفى للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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161 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136866 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2013  برقم ايداع 7,368.000 الى : مكتب شيماء عبدالمنعم على عطيه صيام للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

162 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138990 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-03-2014  برقم ايداع 2,388.000 الى : مكتب محمد عبدالباسط سليمان محمد حسن للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

163 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139055 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-03-2014  برقم ايداع 2,304.000 الى : مكتب دسوقى فكرى محمد على  للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

164 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143926 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-03-2015  برقم ايداع 3,401.000 الى : مكتب وحيد سعيد جوده عثمان للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

165 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144791 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2015  برقم ايداع 5,579.000 الى : مكتب صبرى محمد الشحات محمد عنانى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

166 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144949 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2015  برقم ايداع 5,922.000 الى : مكتب محمد عبدالمعطى مصطفى عبدالوهاب للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

167 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146151 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2015  برقم ايداع 8,675.000 الى : يعدل الى مكتب حسن عبدا ابراهيم محمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

168 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   148180 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2015  برقم ايداع 13,299.000 الى :  مكتب اشرف قاسم الهادى محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

169 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149727 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-03-2016  برقم ايداع 3,075.000 الى : مكتب عبير محمد عبدالقادر السيد احمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

170 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150374 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2016  برقم ايداع 4,872.000 الى : مكتب حماده رضا ابراهيم موسى فرج للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

171 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150678 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2016  برقم ايداع 7,512.000 الى : مكتب ايناس محمد عبدالسميع محمد قنديل للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

172 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150678 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2017  برقم ايداع 6,448.000 الى : مكتب ايناس محمد عبدالسميع محمد قنديل للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

173 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151102 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-05-2016  برقم ايداع 6,872.000 الى : مكتب نهله متولى سليم محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

174 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151326 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2016  برقم ايداع 7,467.000 الى : مكتب جورج جرجس بشاره اسكندر للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

175 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152298 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2016  برقم ايداع 10,270.000 الى : مكتب هشام محمد محمد السيد على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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176 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154065 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2016  برقم ايداع 14,831.000 الى : مكتب صلح محمد احمد محمد حسين للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

177 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154088 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2016  برقم ايداع 14,887.000 الى : مكتب ايمن عبدالحميد محمد السيد مقداد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

178 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156739 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-04-2017  برقم ايداع 5,606.000 الى : مكتب منى حلمى زكى ابراهيم مرعى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

179 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157152 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2017  برقم ايداع 6,759.000 الى : مكتب محمد السعيد السيد محمود سالم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

180 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158335 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-08-2017  برقم ايداع 9,742.000 الى : مكتب اسلم سعد عبدالمنتصر عطوه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

181 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158695 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2017  برقم ايداع 10,803.000 الى : مكتب عزمى سامى عزيز ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

182 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160039 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-11-2017  برقم ايداع 14,486.000 الى : مكتب احمد محمد عبدالحميد خليفه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

183 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160891 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2017  برقم ايداع 16,822.000 الى : مكتب عمرو الصادق جاد اسماعيل للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

184 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162353 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2018  برقم ايداع 2,766.000 الى : مكتب عبدالفتاح احمد عبدالفتاح احمد عطا للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

185 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   164877 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-06-2018  برقم ايداع 9,058.000 الى : مؤسسه السلم للستيراد والتوكيلت التجاريه

186 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166499 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2018  برقم ايداع 12,811.000 الى : مكتب محمد عبد الحكم محمد جمعه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

187 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170403 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2019  برقم ايداع 1,940.000 الى : مكتب عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق عطيه للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

188 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172490 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-04-2019  برقم ايداع 6,768.000 الى : مكتب نهى محمد محمد حوايج للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

189 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173959 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-07-2019  برقم ايداع 10,324.000 الى : مكتب اسامه عبد الحميد موسى للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

190 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177165 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2019  برقم ايداع 18,049.000 الى : مكتب عايده محمد حسن على للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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191 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177400 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-11-2019  برقم ايداع 18,630.000 الى : مكتب سعديه عبدالفتاح عبدالحميد احمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

192 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177526 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2019  برقم ايداع 19,039.000 الى : مكتب ناصر احمد محمد شحاته للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

193 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177576 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2019  برقم ايداع 19,149.000 الى : مكتب محمد سعيد محمد السيد على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

194 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178564 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2020  برقم ايداع 516.000 الى : مكتب طارق لولى متولى شرف للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

195 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183929 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2020  برقم ايداع 12,724.000 الى : مكتب كريمه محمد محمد عبدا للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

196 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185169 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-12-2020  برقم ايداع 16,391.000 الى : مكتب عبده محمد أنور محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

197 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188617 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2021  برقم ايداع 7,107.000 الى : مكتب محمد اشرف عيسى عيسى عيسى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

198 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188640 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2021  برقم ايداع 7,145.000 الى : مكتب سليمان فاروق السيد سليمان للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

199 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188709 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2021  برقم ايداع 7,302.000 الى : مكتب محمد عدلى محمد عطية للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

200 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   189113 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-06-2021  برقم ايداع 8,331.000 الى : مكتب اسراء جمعه موسى عوض للرحلت الداخلية 

ونقل عمال شركات

201 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   189171 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2021  برقم ايداع 8,491.000 الى : المصرية للمقاولت العمومية  والتوريدات العمومية

202 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   190641 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-08-2021  برقم ايداع 12,183.000 الى :  ام ايه

203 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   191543 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2021  برقم ايداع 14,272.000 الى : المكتب الحديث لستصلح وتحسين الراضى

204 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   196239 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2022  برقم ايداع 3,585.000 الى : مكتب حسين السيد حسن السيد للرحلت الداخلية ونقل 

العمال الشركات

205 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197573 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2022  برقم ايداع 7,780.000 الى : مؤسسة روتانا للمقاولت المتكاملة والتوريدات العامة

206 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197786 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-04-2022  برقم ايداع 8,427.000 الى : النور للسماك المجمدة

Page 112 of 147 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

207 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   126173 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2011  برقم ايداع 2,210.000 الى : مكتب حسام عبدالحميد محمد مصطفى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

208 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140719 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-2014  برقم ايداع 6,841.000 الى : مكتب ابراهيم ابراهيم برعى علم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

209 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146303 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2015  برقم ايداع 9,014.000 الى : مكتب محمود عبدالحميد  عبدالخالق محمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

210 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   148079 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-12-2015  برقم ايداع 13,057.000 الى : مكتب حلمى عزيز بدوى جرجس للرحلت الدخلية 

ونقل عمال الشركات

211 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149634 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2016  برقم ايداع 2,837.000 الى : الخطيب الطيب بدوى ابراهيم

212 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153427 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2016  برقم ايداع 13,098.000 الى : مكتب علء السيد علوان على للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

213 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155237 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2017  برقم ايداع 1,657.000 الى : مكتب فايزة احمد عبدالحميد  محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

214 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156331 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2017  برقم ايداع 4,534.000 الى : مكتب ايمن فكرى جمعة محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

215 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156978 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2017  برقم ايداع 6,211.000 الى : مكتب رضا هاشم ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

216 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157056 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-05-2017  برقم ايداع 6,427.000 الى : مكتب ندى سعيد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

217 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160851 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2017  برقم ايداع 16,697.000 الى : مكتب اشرف عاطف عبدالحليم متولى السيد للرحلت 

الداخليه ونقل العمال الشركات

218 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170019 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2019  برقم ايداع 1,104.000 الى : مكتب حسن حسين حسن عبدالسميع للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

219 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170061 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2019  برقم ايداع 1,182.000 الى : مكتب اسلم عبدالحكيم عبدالفتاح دسوقى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

220 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174135 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2019  برقم ايداع 10,753.000 الى : مكتب محمود يسرى عبدالشافى ابراهيم سعيد 

للرحلت الداخلية  ونقل عمال الشركات

221 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177537 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2019  برقم ايداع 19,060.000 الى : مكتب مرفت محمد على بسيونى  للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات
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222 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178585 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2020  برقم ايداع 552.000 الى : مكتب الشيماء السيد احمد شحاته للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

223 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178836 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2020  برقم ايداع 1,109.000 الى : مكتب تامر صلح السيد صابر السيد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

224 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   179402 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-02-2020  برقم ايداع 2,450.000 الى : مكتب محمد رمضان عزب بيومى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

225 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181749 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2020  برقم ايداع 8,013.000 الى : مكتب وردة سمير  الديدامونى متولى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

226 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   83672 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-1999  برقم ايداع 2,450.000 الى : مكتب خمس نجوم جولدن ستار للستيراد والتصدير

227 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121610 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2010  برقم ايداع 486.000 الى : مكتب هيثم سمير سالم غنيم للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

228 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   131907 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-05-2012  برقم ايداع 4,820.000 الى : مكتب حسين محمد الصغير محمد احمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال شركات

229 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   132072 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-06-2012  برقم ايداع 5,206.000 الى : مكتب عبدالفتاح صلح عبدالفتاح عبدا للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

230 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133429 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2012  برقم ايداع 8,821.000 الى : المصرية بيع موتوسيكلت وقطع غيرها

231 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138520 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2014  برقم ايداع 1,050.000 الى : مكتب عبير على فوزى على للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

232 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143181 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2015  برقم ايداع 1,590.000 الى : مكتب محمد رافت الشربينى عبدالمقصود العجمى 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

233 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   147134 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2015  برقم ايداع 10,946.000 الى : اجياد للتوكيلت التجارية وتجارة ماكينات الرى 

والستيراد

234 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148449 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2016  برقم ايداع 24.000 الى : الغاء السمه التجاريه

235 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149657 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2016  برقم ايداع 2,898.000 الى : مكتب عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم راشد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

236 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154879 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2017  برقم ايداع 778.000 الى : مكتب محمد صابر مبروك متولى للرحلت الداخلية  ونقل 

عمال الشركات

237 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   155880 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2017  برقم ايداع 3,370.000 الى : ام- اس - ايه  m s a لتوزيع المواد الغذائية
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238 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162078 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-02-2018  برقم ايداع 2,083.000 الى : مكتب سامح مترى مشيل مترى للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

239 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   165130 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2018  برقم ايداع 9,647.000 الى : مكتب محمد حلمى سليمان محمد رواج للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

240 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168577 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2018  برقم ايداع 18,157.000 الى : مكتب محمود محمد محمد عبدالسلم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

241 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171844 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2019  برقم ايداع 5,247.000 الى : مكتب وفاء جميل خليل ناصر للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

242 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172820 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2019  برقم ايداع 7,441.000 الى : مكتب صابر عبدالسلم محمد سعد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

243 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172841 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2019  برقم ايداع 7,486.000 الى : مكتب السيد خليل احمد خليل للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

244 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174389 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-07-2019  برقم ايداع 11,375.000 الى : مكتب امال محمد عبدالسلم محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

245 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177825 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2021  برقم ايداع 8,038.000 الى : مكتب محمد صابر يحيى محمد يحيى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال شركات

246 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178056 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 20,388.000 الى : مكتب ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حلمى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

247 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178056 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 20,388.000 الى : الغاء السمه التجارية

248 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178431 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2020  برقم ايداع 173.000 الى : مكتب عمرو احمد عبدالعزيز محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

249 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186799 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2021  برقم ايداع 2,456.000 الى : مكتب شيماء حسينى علوان ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

250 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191654 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2021  برقم ايداع 21,262.000 الى : مكتب احمد رجب ابو عجوه للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

251 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   193268 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-11-2021  برقم ايداع 18,027.000 الى : مكتب شيماء محمد عبدا احمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

252 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195021 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-01-2022  برقم ايداع 286.000 الى : فراكة ارز الملوك
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253 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196883 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 5,636.000 الى : مؤسسة المانة لتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية 

لدى الغير

الشخاص

1 - عبدالرحمن مكرم عبدالرحمن عبدالرحمن عامر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   131036 وتم ايداعه بتاريخ  

18-03-2012 برقم ايداع    2694تم التأشير فى تاريخ   18-03-2012   بــ  

2 - امل محمد عبد المنعم سالم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   188411 وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-25 

برقم ايداع    6590تم التأشير فى تاريخ   25-04-2021   بــ  

3 - نور محمد جمال الدين مصطفى كمال  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   189652 وتم ايداعه بتاريخ  

21-06-2021 برقم ايداع    9706تم التأشير فى تاريخ   21-06-2021   بــ  

4 - اسامه حنفى مدبولى ابراهيم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   197826 وتم ايداعه بتاريخ  

09-05-2022 برقم ايداع    8612تم التأشير فى تاريخ   09-05-2022   بــ  

5 - احمد الشهيدى ابراهيم السيد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   198077 وتم ايداعه بتاريخ  

19-05-2022 برقم ايداع    9392تم التأشير فى تاريخ   19-05-2022   بــ  

6 - محمود عادل جاد ناصر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   198105 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-24 

برقم ايداع    9487تم التأشير فى تاريخ   24-05-2022   بــ  

7 - احمد عبد الحميد سيد محمد العوام  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   198108 وتم ايداعه بتاريخ  

25-05-2022 برقم ايداع    9494تم التأشير فى تاريخ   25-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

Page 116 of 147 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

محو - شطب

1 - شركة مجدى حسينى العرمان   شركة سبق قيدها برقم    57751 قيدت فى 11-08-1987 برقم ايداع   

3918 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك حقهوليست 

للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

2 - ايمن محمد مرسى ندا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    98419 قيدت فى 07-04-2003 برقم ايداع   

1798 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك حقه فى 

الشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه

3 - شركة خالد عبدا رشاد محمد وشريكه محمد ابراهيم السيد عمار   شركة سبق قيدها برقم    178038 قيدت 

فى 22-12-2019 برقم ايداع   20359 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة 

وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

4 - شركة محمد رأفت محمد رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    59765 قيدت فى 12-03-1988 برقم 

ايداع   1325 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك 

حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية

5 - شركة هدية محمد مختار عبدالمقصود سليمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    100411 قيدت فى 

28-01-2004 برقم ايداع   469 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها 

واستلم كل شريك حقه وليست للشركة اى فروع اخرى داخل ج0م0ع

6 - شركة سمير محمد محمود محرم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    79965 قيدت فى 05-04-1998 برقم 

ايداع   1971 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك 

حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهوريه مصر العربية

7 - تعدل السمه التجاريه للشركه الى الجهاد جروب للمقاولت والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    150927 

قيدت فى 17-05-2016 برقم ايداع   6384 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب بسبب 

الستغناء عنه

8 - شركة  محمد عطية حسن عبدالحى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    155049 قيدت فى 2017-01-26 

برقم ايداع   1184 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها بعد استلم 

الشركاء حقوقهم بالشركة وليس للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

رأس المال

1 - ورثة سعيد عبدالعزيز حسين غزاله شركة سبق قيدها برقم     177681 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    

19417وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - شركة / المراسى جروب للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     137600 قيدت فى 2013-11-19 

برقم ايداع    9355وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - شركة على يوسف محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165986 قيدت فى 09-08-2018 برقم 

ايداع    11622وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000
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العناوين

1 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     66826 قيدت فى 07-03-1991 برقم 

ايداع    1094وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم أ 5/ 2 المنطقة 

الصناعية a 2 بملك الشركة

2 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     66826 قيدت فى 07-03-1991 برقم 

ايداع    1094وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة ب خدمات شمال 

المنطقة الصناعية a 2 بملك الشركة

3 - شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     66826 قيدت فى 07-03-1991 برقم 

ايداع    1094وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة أ 3 المنطقة 

الصناعية a 2 بملك الشركة

4 - شركة مجموعة الهرام لنظم المان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     54449 قيدت فى 1986-06-04 

برقم ايداع    2693وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / القطعتان 

رقم 4/20 , 4/21 من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية الثالثة  ) A 1 ( , موقع ممارسة باقى النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منظقة شبه جزيرة سيناء

5 - شركة يونس للسياحة شركة سبق قيدها برقم     43236 قيدت فى 19-04-1981 برقم ايداع    1320وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / 7 شارع الميرة فايزة قسم النظام

6 - تعدل السمه التجاريه للشركه الى الجهاد جروب للمقاولت والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     150927 

قيدت فى 17-05-2016 برقم ايداع    6384وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية برج لكوظ ش الجلء و الزيات المنتزة ملك سويلم عبدالمنعم سويلم

7 - شركة مصطفى عبدالعزيز محمد الزهار وشركاة شركة سبق قيدها برقم     166634 قيدت فى 

13-09-2018 برقم ايداع    13154وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

مفارق ابو نصار ملك مصطفى عبدالعزيز محمد الزهار

8 - احمد حسينى اسماعيل عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     197764 قيدت فى 27-04-2022 برقم 

ايداع    8342وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش اليمان 

القوميه الدور الثالث علوى

9 - احمد حسينى اسماعيل عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     197764 قيدت فى 27-04-2022 برقم 

ايداع    8342وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نعديل المركز الرئيسى  

الكائن بالنهضه مساكن المحموديه 920 بلوك 22 م 2 شقه 3 ليصبح فرع والستغناء عنه
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النشاط

1 - شركة عيد زينهم ابراهيم امبابى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     196410 قيدت فى 01-03-2022 برقم 

ايداع    4108 وفى تاريخ  08-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف نشاط /المقاولت العموميه

2 - شركة حسين عبدالعزيز السيد عطيه النجار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148910 قيدت فى 

28-01-2016 برقم ايداع    1139 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف المكملت 

الغذائية والستيراد

3 - شركة / المراسى جروب للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     137600 قيدت فى 2013-11-19 

برقم ايداع    9355 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي \مقاولت عامه وتوريدات

4 - شركه  عبدالحى محمد عبدا البدرى و عصام جمال عثمان محمد شركة سبق قيدها برقم     187680 قيدت 

فى 28-03-2021 برقم ايداع    4808 وفى تاريخ  18-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التصدير

5 - شركة الشرقية الوطنية للمن الغذائى شركة سبق قيدها برقم     47172 قيدت فى 27-04-1983 برقم ايداع    

1594 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح عدل الى الستثمار فى كافة مجالت المن الغذائى 

وفقا لحكام القانون والتجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التصدير فى نطاق اغراض الشركه 

واستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه 0

والستثمار العقارى وشراء وبيع الراضى , انشاء وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات و الستيراد فى نطاق 

اغراض الشركة من مستلزمات انتاج و حيونات و طيور حية و مواد غذائية و لحوم مع مراعاة احكام وقوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون 

لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه  او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

6 - شركة احمد محمود عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     192676 قيدت فى 20-10-2021 برقم 

ايداع    16751 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تصنيع وتوريد نوافذ وابواب 

upvc ومستلزماتها

7 - شركة عبدالرحمن محمد عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     110053 قيدت فى 2007-02-25 

برقم ايداع    1269 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تصنيع الدويه البشريه 

والدويه البيطريه ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذيه الخاصه واضافات العلف والمطهرات 

والمستلزمات الطبيه لدى الغير وتسويقها والستيراد والتصدير وانشاء معامل التحاليل الدوائيه وانشاء مخازن 

الدويه وانشاء مخازن الخامات الدوائية والكيماويات وانشاء مصانع الدوية البشرية والبيطريه ومستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية وتعبئة الغذية والخامات الدوائية والغذائية والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف وانشاء 

مراكز الخدمات الدوائية وتسجيل وتسويق المستلزمات الطبيه والجهزة الطبيه والوساطة التجارية والوكاله 

التجارية
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الكيان القانونى

1 - شركه جاب ا وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     189518 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    9359 

وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148910   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-2016 برقم ايداع    1139 الى   شركة حسين عبدالعزيز السيد عطيه النجار وشريكه

2 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 137600   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-11-2013 برقم ايداع    9355 الى   شركة / المراسى جروب للمقاولت العامة

3 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165986   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2018 برقم ايداع    11622 الى   شركة على يوسف محمد يوسف وشركاه

4 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110053   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2007 برقم ايداع    1269 الى   شركة عبدالرحمن محمد عبدالحميد وشركاه
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الشخاص

1 - السيد صالح السيد خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18556   وتم ايداعه بتاريخ    19-10-1957 برقم 

ايداع   1176 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1957  بــ :  

2 - نبيل خليفة جمعة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47172   وتم ايداعه بتاريخ    1983-04-27 

برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 27-04-1983  بــ :  

3 - عراقى عطيه متولى محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    47172   وتم ايداعه بتاريخ    1983-04-27 

برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 27-04-1983  بــ :  تم قبول استقالته

4 - طارق عبدالحميد محمد الجندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47172   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-1983 برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 27-04-1983  بــ :  وافق المجلس لرئيس مجلس 

الدارة الحق فى عمل توكيلت واقرارات التصالح وعمل توكيلت خاصة بالصلح فى جميع القضايا والدعاوى 

المرفوعة من الشركة او ضدها والتصديق عليها بالشهر العقارى وكافة الجهات الحكوميه واستلم المبالغ المستحقة 

للشركة من كافة المحاكم والنيابات والمحضرين وكافة الجهات الحكوميه

5 - عزة محمد حسن شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47879   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1983 برقم ايداع   3416 تم التأشير فى تاريخ 01-10-1983  بــ :  تم انتخاب اعضاء مجلس الدارة 

ليصبح التشكيل الجديد // 1-عزه محمد حسن شلبى   رئيس مجلس ادارة  2-عمرو مصطفى كامل السعيد   العضو 

المنتدب 3- معتز مصطفى كامل السعيد  عضو مجلس ادارة  4- فاطمة عبدالرحمن عبدالمجيد بركه  عضو 

مجلس ادارة  5- وائل محمود كمال محمود السرنجاوى  عضو مجلس ادارة  6- ايمن مصطفى كامل السعيد  

عضو مجلس ادارة  7 - نعمت محمد فريد عقل   عضو مجلس ادارة  -- منح وتفويض كل من / عزه محمد حسن 

شلبى  رئيس مجلس الدارة , و عمرو مصطفى كامل السعيد  العضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى 1- 

البيع والشراء والتاجير للغير وجميع التصرفات لكل ما هو ثابت ومنقول ملك الشركة والتوقيع على الوراق 

الخاصه بذلك  , 2 - بيع السيارات ملك الشركة للغير والتوقيع على عقود البيع والتاجير والستثمار لكل اصول 

الشركة والتصرف واثبات التاريخ وجميع العقود التى تكون الشركة طرفا فيها امام الشهر العقارى , 3- تمثيل 

الشركة امام جميع المصالح والهيئات الحكومية والخاصة والبنوك التى يكون للشركة تعامل معها  . 4- لرئيس 

مجلس الدارة منفردا تمثيل الشركة امام القضاء والغير وجميع الهيئات القضائية فى القضايا المرفوعه من الشركة 

او عليها وفى التنازل والتصالح فى القضايا باسم الشركة  .

6 - نعمت محمد فريد عقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47879   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1983 برقم ايداع   3416 تم التأشير فى تاريخ 01-10-1983  بــ :  

7 - نبيل بشير الميدانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65577   وتم ايداعه بتاريخ    1990-07-08 

برقم ايداع   2914 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1991  بــ :  تفويض السيد / نبيل بشير الميدانى ) رئيس 

مجلس الدارة ( والسيد / سمير بشير الميدانى )العضو المنتدب( لشركة الشرق الوسط لصناعة المنسوجات فى 

بيع السيارات واللت الخاصة بالشركة منفردين او مجتمعين وفوضنا السيد/ ابراهيم رمضان محمد , والسيد / 

عصام عبدالسميع ابراهيم فى التصديق على محضر مجلس الدارة- الموفقة على تجديد ثقة اعضاء مجلس الدارة 

فترة اخرى لعام 2022
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8 - تيرى توفيق بباوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49667   وتم ايداعه بتاريخ    1984-08-14 

برقم ايداع   3227 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1996  بــ :  تم الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الدارة على 

النحو التالى : السيدة / تيرى وفيق بباوى )رئيس مجلس الدارة( , السيد / رامى عطال نجيب قسيس ) عضو 

مجلس ادارة ( , السيد / محمد احمد محمد نصار )عضو مجلس ادارة ( , السيد / شريف فؤاد بباوى منصور )

عضو مجلس ادارة( , السيد / سعد نجيب عبده حنين ) عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة ( , ولرئيس مجلس 

الدارة السيدة / تيرى توفيق بباوى مع السيد / شريف فؤاد بباوى عضو مجلس الدارة حق التوقيع مجتمعين فى 

السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض 

من البنوك والرهن والمتياز وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك بيع اصول الشركة من اراضى ومبانى وسيارات ومعدات 

ولهم فى هذا الصدد اوسع الصلحيات ولهم حق بيع وشراء الراضى والمحلت التجارية والشقق والعقارات 

والسيارات والتوقيع على عقودها وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولرئيس مجلس 

الدارة الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر 

العقارى

9 - ابراهيم الدسوقي محمد محمد البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119251   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2009 برقم ايداع   4221 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2009  بــ :  تفويض السيد / ابراهيم الدسوقي 

محمد محمد البنا رئيس مجلس ادارة الجمعية فى التى : التعامل باسم الجمعي وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الجمعية , وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الجمعية ولصالحها وتفويضهم فى 

التوقيع نيابة عن الجمعية فى كفالة الغير وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

10 - علء الدين محمد مسلم عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    151356   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-2016 برقم ايداع   7539 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2017  بــ :  ومجدى مسلم 

عبدالرحمن لهم حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين ولهم الحق فى السحب واليداع وفتح الحسابات البنكية 

وغلقها وللسريكين حق القتراض زالرهن عن الشركة مجتمعين او منفردين والتوقيع امام الجهات الحكومية 

والتوقيع امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام الشهر العقارى ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او 

بعض ماذكر

11 - سليمان صلح سليمان سويلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150927   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   6384 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2017  بــ :  

12 - احمد سعيد عبدالعزيز حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    177681   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   19417 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للشريكين المتضامنين احمد سعيد عبدالعزيز ونيفان سعيد عبدالعزيز ولهم حق الدارة والتوقيع مجتمعين او 

منفردين والتعامل مع الجهات الحكوميه وغيرها والتعامل مع جميع البنوك وبدون اجر من )سحب وايداع 

واقتراض وفتح وغلق الحسابات البنكيه(والتوقيع امام الشهر العقارى والبيع والشراء فى ممتلكات الشركة الثابته 

والمنقوله وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

13 - نيفان سعيد عبدالعزيز حسين غزالة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    177681   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   19417 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

14 - محمد اسامه السعيد عبدالخالق عبيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    197585   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   7813 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  ج/تعديل حق الدارة والتوقيع :

اتفق الطرفان على ان يحق للطرف الول التعامل منفردا مع جميع البنوك واصدار الشيكات وصرفها وايداعها 

والتوقيع على استمارات تعيين الموظفين واستمارة الرفد والتعامل مع اتحاد المقاولين وجميع الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه ويحق له التوقيع على كل ما سبق ذلك بل اجر

Page 122 of 147 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

15 - احمد حسينى اسماعيل عوض  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    197764   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   8342 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  ج/ تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح : للشريك المتضامن / احمد حسينى اسماعيل عوض حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية وغيرها والبنوك والتوقيع على الشيكات والسحب وفتح وغلق الحسابات بالبنوك 

والتوقيع على جميع المعاملت البنكية وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

16 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد بيومى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    197764   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-04-2022 برقم ايداع   8342 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  

17 - احمد محمد عطيه محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    197764   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   8342 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  

18 - طارق محمد ياقوت مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    197764   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   8342 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  

19 - محمد رفعت على محمد  خروج   المقيد برقم قيد    148910   وتم ايداعه بتاريخ    28-01-2016 برقم 

ايداع   1139 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقه

20 - خالد محمد رفعت محمد عبدالفتاح بدوى  خروج   المقيد برقم قيد    148910   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2016 برقم ايداع   1139 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقه

21 - مجدى محمد حامد راجح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    148910   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2016 برقم ايداع   1139 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ج / تعديل حق الدارة والتوقيع : 

حق الدارة والتوقيع للشريك حسين عبدالعزيز السيد عطيه امام البنوك والمصالح الحكومية والقطاع الخاص 

وعقود البيع والشراء وكذلك التعامل والقتراض من البنوك وللشريك / مجدى محمد حامد راجح الحق فى ادارة 

الشركة والتوقيع بالنيابه عنه فى كل التعاملت مع الحكومه والقطاع الخاص اما التوقيع على عقود البيع والشراء 

والقتراض فل بد ان يكون مجتمعا مع الشريك حسين عبدالعوزيز السيد عطيه

22 - عبدالرحمن حسن ابراهيم مصطفى المراسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    137600   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   9355 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

23 - حسن ابراهيم مصطفى مصطفى المراسى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    137600   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   9355 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  خرج لوفاته

24 - على يوسف محمد يوسف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    165986   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2018 برقم ايداع   11622 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  ج-تعدل حق الدارة والتوقيع 

وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكومية وفتح الحسابات البنكية واليداع والسحب باسم الشركة 

وعمل التفويضات على الحسابات البنكية باليداع والصرف والتحويل وكل الشئون المتعلقه بالمعاملت البنكية 

والبيع والقتراض والرهن للشريكين )على يوسف محمد يوسف و محمود محمد اسماعيل حسن(

25 - جمعه ابراهيم محمد ابراهيم حامد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    165986   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2018 برقم ايداع   11622 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

26 - جاد السيد سالم سلمه  خروج   المقيد برقم قيد    165986   وتم ايداعه بتاريخ    09-08-2018 برقم 

ايداع   11622 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

27 - محمود محمد اسماعيل حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    165986   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2018 برقم ايداع   11622 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

28 - الزهراء عبدا بهى السيد نصار  خروج   المقيد برقم قيد    165986   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2018 برقم ايداع   11622 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

29 - عبدالرحمن محمد عبدالحميد غنيمى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    110053   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-02-2007 برقم ايداع   1269 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  ج-تعدل حق الدارة 

والتوقيع تكون للشركاء عبدالرحمن محمد عبدالحميد , محمد عبدالحميد غنيمى على , احمد على غريب على  

مجتمعين وللشريك محمد عبدالحميد غنيمى على 0وحده او من يوكله حق البيع او التاجير وتوكيل الغير فى التنازل 

عن اصول الشركة او المستحضرات المسجله باسمها
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تجديد افراد

1 - يوسف محمود يوسف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84294   قيدت فى   17-06-1999 برقم ايداع    

3819 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

2 - السيد ابراهيم عبد الرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97185   قيدت فى   02-10-2002 برقم 

ايداع    5720 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

3 - السيد ابراهيم عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97185   قيدت فى   07-09-2006 برقم 

ايداع    6860 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

4 - احمد عباس غنيم هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99981   قيدت فى   10-11-2003 برقم ايداع    

6070 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-09

5 - جوزيف مشرقى مشيل مشرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101999   قيدت فى   21-07-2004 برقم 

ايداع    4387 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-20

6 - محمد احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107797   قيدت فى   28-06-2006 برقم ايداع    

4892 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

7 - مجدى عطية حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109924   قيدت فى   13-02-2007 برقم ايداع    

930 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

8 - شطا محمد السعيد حسين شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111002   قيدت فى   22-05-2007 برقم 

ايداع    3678 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

9 - عبدالحميد صلح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117200   قيدت فى   27-11-2008 برقم 

ايداع    9295 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-26

10 - احمد صبرى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128488   قيدت فى   23-08-2011 برقم ايداع    

7368 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

11 - صبحى حسين احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129471   قيدت فى   16-11-2011 برقم 

ايداع    9811 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

12 - نبيل سركيس جرجس مسيحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142390   قيدت فى   22-12-2014 برقم 

ايداع    11059 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

13 - سميه طلل فتحى خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152921   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

11814 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

14 - حماده عبدالحميد عبدالفتاح على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155133   قيدت فى   2017-02-01 

برقم ايداع    1406 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

15 - شريف محمود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155192   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1565 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

16 - مكتب نبويه محمد يوسف الجروانى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156367   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    4645 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-05

17 - وفاء احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157437   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    

7527 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

18 - عبد الدايم الحاج محمد هليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28618   قيدت فى   27-11-1971 برقم ايداع    

2802 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

19 - تامر السيد احمد غنيم راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94334   قيدت فى   20-10-2001 برقم ايداع    

7052 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

20 - محمد حسن ابراهيم ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96230   قيدت فى   05-06-2002 برقم ايداع    

3407 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04
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21 - تامر احمد محمد حسين عكرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96965   قيدت فى   10-09-2002 برقم 

ايداع    5210 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-09

22 - يحي محمد زكريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100008   قيدت فى   12-11-2003 برقم ايداع    

6134 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

23 - باسم وجيه زكى حنا ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107528   قيدت فى   07-06-2006 برقم ايداع    

4263 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

24 - محمد فتحى عبدالباسط نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107562   قيدت فى   11-06-2006 برقم 

ايداع    4331 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

25 - صباح شعبان احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108911   قيدت فى   12-10-2006 برقم ايداع    

7643 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

26 - احمد محمد ابراهيم جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109080   قيدت فى   09-11-2006 برقم 

ايداع    8064 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

27 - سليم صادق سليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109881   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

804 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

28 - صيدلية د تامر عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110338   قيدت فى   20-03-2007 برقم ايداع    

2020 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

29 - السيد زكى محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125308   قيدت فى   26-12-2010 برقم ايداع    

9852 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

30 - احمد جابر عبدالمجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126860   قيدت فى   23-05-2011 برقم ايداع    

3876 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

31 - مصباح على محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128425   قيدت فى   17-08-2011 برقم ايداع    

7251 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

32 - العجمى للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130450   قيدت فى   06-02-2012 برقم 

ايداع    1261 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

33 - سامح محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131094   قيدت فى   21-03-2012 برقم ايداع    

2857 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

34 - حمادة محمد عبدالحميد محمود رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131635   قيدت فى   2012-05-06 

برقم ايداع    4159 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

35 - محمد حسن كامل الرشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131678   قيدت فى   09-05-2012 برقم ايداع    

4281 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

36 - مكتب احمد السيد عبد الفتاح حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

131865   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    4725 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-21

37 - سامح محمد ابراهيم عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137066   قيدت فى   24-09-2013 برقم 

ايداع    7949 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-23

38 - سمير محمد عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137464   قيدت فى   07-11-2013 برقم ايداع    

9019 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-06

39 - عبدالرحمن محمد سالم سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137521   قيدت فى   12-11-2013 برقم 

ايداع    9168 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

40 - نجلء محمد زكى سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144621   قيدت فى   10-05-2015 برقم ايداع    

5228 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

41 - عايده محمود محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146990   قيدت فى   11-10-2015 برقم ايداع    

10602 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

42 - رؤوف جمال عبدالرؤوف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148373   قيدت فى   2015-12-29 

برقم ايداع    13781 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-28
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43 - محمد صبحى محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152868   قيدت فى   25-09-2016 برقم ايداع    

11691 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

44 - مكتب عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم هلل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

155288   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    1793 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-08

45 - محمد عبدالرحمن جودة محمد جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155320   قيدت فى   2017-02-12 

برقم ايداع    1855 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

46 - محمد السيد المسيرى المندوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155836   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    3233 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

47 - اسامه فؤاد طلبه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156296   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

4454 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

48 - خالد محمد محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156578   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

5168 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

49 - مجدى فهيم رزق ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156689   قيدت فى   24-04-2017 برقم ايداع    

5439 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

50 - جمال مصطفى محمود ابراهيم الوراق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156736   قيدت فى   

30-04-2017 برقم ايداع    5600 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-29

51 - عبدالكريم متولى احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156743   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    5621 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

52 - هانى محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156853   قيدت فى   07-05-2017 برقم ايداع    

5933 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

53 - اشرف محمد احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81473   قيدت فى   22-09-1998 برقم ايداع    

5719 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-21

54 - اشرف حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84992   قيدت فى   21-08-1999 برقم ايداع    

5307 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-20

55 - احمد محمد على العرايشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95710   قيدت فى   13-04-2002 برقم ايداع    

2251 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

56 - مكتب وليد محمود ابراهيم الدسوقى الدرندلى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   106312   قيدت فى   19-02-2006 برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-02-18

57 - على احمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116759   قيدت فى   27-10-2008 برقم ايداع    

8285 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

58 - ايمان احمد عبدالرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123948   قيدت فى   09-08-2010 برقم 

ايداع    6395 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

59 - لمياء احمد فتحى عبدالسميع مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127588   قيدت فى   2011-06-22 

برقم ايداع    5291 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

60 - اميرة فتوح ابراهيم احمد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130098   قيدت فى   10-01-2012 برقم 

ايداع    339 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

61 - مكرم عبدالرحمن عبدالرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131036   قيدت فى   2012-03-18 

برقم ايداع    2694 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

62 - عبلة محمد عبدالرؤوف شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131545   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    3971 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

63 - ابو الحمد لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131962   قيدت فى   31-05-2012 برقم ايداع    

4943 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30
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64 - احمد محمد كامل عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141324   قيدت فى   13-10-2014 برقم 

ايداع    8268 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

65 - شامل رمضان بدير على العواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147355   قيدت فى   29-10-2015 برقم 

ايداع    11482 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

66 - سارة منتصر متولى مرسى شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148529   قيدت فى   2016-01-06 

برقم ايداع    185 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

67 - كريمه مختار ابوالسعود عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149052   قيدت فى   04-02-2016 برقم 

ايداع    1477 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

68 - محمد حسن عطا عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153228   قيدت فى   17-10-2016 برقم 

ايداع    12619 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

69 - مصطفى عادل مصطفى محمد الخشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155895   قيدت فى   2017-03-14 

برقم ايداع    3403 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

70 - ياسر محمد على غريب محمد المسلمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73536   قيدت فى   

11-07-1995 برقم ايداع    3121 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-10

71 - محمد السيد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90327   قيدت فى   15-10-2000 برقم ايداع    

7595 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-14

72 - فتحى السيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111424   قيدت فى   04-07-2007 برقم ايداع    

4721 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-03

73 - سميرة عبدالعال خليل سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121724   قيدت فى   31-01-2010 برقم ايداع    

769 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

74 - مكتب السيد محمد جمعه محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

123080   قيدت فى   23-05-2010 برقم ايداع    4132 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-05-22

75 - اسلم السيد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123249   قيدت فى   08-06-2010 برقم ايداع    

4560 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

76 - حسام على رفعت محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126033   قيدت فى   09-03-2011 برقم 

ايداع    1799 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

77 - مأمون عبدالعظيم محمد عجوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126748   قيدت فى   15-05-2011 برقم 

ايداع    3600 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

78 - محمد نبيل محمد محمد عيسى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129834   قيدت فى   2011-12-20 

برقم ايداع    10778 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

79 - محمد مصطفى السيد خليل العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145910   قيدت فى   2015-08-03 

برقم ايداع    8144 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

80 - المنيب لتعبئة المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154611   قيدت فى   02-01-2017 برقم 

ايداع    79 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

81 - صبحى ابراهيم اسماعيل نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155021   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    1117 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

82 - خالد احمد محمد احمد الخوانكى للتعبئه والتغليف والبلستيك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155993   قيدت 

فى   19-03-2017 برقم ايداع    3649 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

83 - ابراهيم احمد بندارى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156015   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    3669 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

84 - محمود شحاته بخيت حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156017   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

3673 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19
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85 - وائل احمد فؤاد السيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156052   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

3773 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

86 - وفاء زغلول نصيف رياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156640   قيدت فى   23-04-2017 برقم 

ايداع    5330 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

87 - احمد عبدالمنعم عبدا فياض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156738   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    5605 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

88 - ناهد شحته سالم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157083   قيدت فى   17-05-2017 برقم ايداع    

6506 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

89 - محمد كيلنى محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75569   قيدت فى   15-09-1996 برقم ايداع    

4762 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-14

90 - عمر صلح عبده محمد غزال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89417   قيدت فى   21-08-2000 برقم 

ايداع    5952 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-20

91 - عمر صلح عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89417   قيدت فى   07-09-2016 برقم ايداع    

11251 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

92 - سامى محمد سمير السعيد الشهابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110943   قيدت فى   2007-05-16 

برقم ايداع    3535 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

93 - يعدل/ مكتب مدحت عبدالحميد حسين عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   119814   قيدت فى   19-07-2009 برقم ايداع    5550 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-07-18

94 - هانى سعيد عبد الحليم محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124533   قيدت فى   2010-10-12 

برقم ايداع    7834 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-11

95 - سعدون محمد كيلنى سلمه قادوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131084   قيدت فى   2012-03-21 

برقم ايداع    2839 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

96 - صبحى شوقى السعيد شناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131541   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    3960 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

97 - احمد اسماعيل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134870   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    

1194 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-11

98 - عصام محمد ابراهيم عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135045   قيدت فى   26-02-2013 برقم 

ايداع    1607 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-25

99 - هيثم محمد على حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140004   قيدت فى   18-06-2014 برقم 

ايداع    4913 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

100 - رمضان محمد سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141783   قيدت فى   11-11-2014 برقم 

ايداع    9481 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

101 - وليد عبدالفتاح حسانين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147328   قيدت فى   28-10-2015 برقم 

ايداع    11427 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-27

102 - محمد محمد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150955   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    6487 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

103 - عبدالحميد محمد على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152610   قيدت فى   01-09-2016 برقم 

ايداع    11042 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

104 - مكتب علء السيد علوان على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

153427   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    13098 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-10-25

105 - طاحون للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154271   قيدت فى   13-12-2016 برقم ايداع    

15376 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12
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106 - ساميه محمد احمد ابوهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155620   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    2642 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

107 - محمد شهاب الدين مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155953   قيدت فى   2017-03-16 

برقم ايداع    3542 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

108 - احمد عبدالصمد الشحات عبدالصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156971   قيدت فى   2017-05-11 

برقم ايداع    6192 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

109 - ايمن مصطفى حسن ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157230   قيدت فى   2017-05-24 

برقم ايداع    6969 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

110 - احمد محمد سليم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57103   قيدت فى   05-05-1987 برقم ايداع    

2427 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

111 - سعاد على حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73424   قيدت فى   15-06-1995 برقم ايداع    

2715 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

112 - رشيد عبدالسميع  عبدالمجيد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80139   قيدت فى   1998-04-30 

برقم ايداع    2383 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-29

113 - فاطمه محمود محمد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90416   قيدت فى   21-10-2000 برقم 

ايداع    7707 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

114 - حسام حسنى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92691   قيدت فى   21-05-2001 برقم ايداع    

3234 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

115 - شريف كمال احمد عطية شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106686   قيدت فى   2006-03-19 

برقم ايداع    2009 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

116 - عبد المعبود احمد احمد عطيه منس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106762   قيدت فى   2006-03-26 

برقم ايداع    2235 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-25

117 - هشام احمد عبدالمجيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107587   قيدت فى   13-06-2006 برقم 

ايداع    4419 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

118 - هشام احمد عبدالمجيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107587   قيدت فى   08-06-2016 برقم 

ايداع    7460 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

119 - ايهاب ممدوح محمد الملط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109029   قيدت فى   05-02-2007 برقم 

ايداع    684 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

120 - ايهاب ممدوح محمد الملط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109029   قيدت فى   05-11-2006 برقم 

ايداع    7944 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-04

121 - محمد جمال ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109839   قيدت فى   04-02-2007 برقم ايداع    

680 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-03

122 - هانى نعيم عبدالصادق أ حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110952   قيدت فى   17-05-2007 برقم 

ايداع    3554 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

123 - ايهاب ارنست يواقيم عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115601   قيدت فى   16-07-2008 برقم 

ايداع    5841 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-15

124 - ايمن محمد سمير عصام الدين محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120033   قيدت فى   

09-08-2009 برقم ايداع    6062 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-08

125 - ماجدة محمد احمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125890   قيدت فى   24-02-2011 برقم ايداع    

1396 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

126 - جلل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126596   قيدت فى   03-05-2011 برقم ايداع    

3196 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

127 - هالة عبده محمد السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127669   قيدت فى   26-06-2011 برقم 

ايداع    5466 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25
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128 - عطية محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129831   قيدت فى   20-12-2011 برقم ايداع    

10769 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

129 - محمد عبدالعزيز عبدالسلم سعيفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130396   قيدت فى   2012-02-01 

برقم ايداع    1092 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

130 - محمد عبدا محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135008   قيدت فى   24-02-2013 برقم 

ايداع    1517 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

131 - زينب محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138151   قيدت فى   08-01-2014 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07

132 - مكتب حسين محمد حسين معوض للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

140181   قيدت فى   20-06-2016 برقم ايداع    7809 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-19

133 - حسن محمد سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142233   قيدت فى   11-12-2014 برقم 

ايداع    10660 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-10

134 - نهى عبدالفتاح احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143061   قيدت فى   05-02-2015 برقم 

ايداع    1281 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

135 - مؤسسة الشاذلى للستيراد والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144781   قيدت فى   

17-05-2015 برقم ايداع    5559 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-16

136 - عبير وجيه على عبدالقادر شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145230   قيدت فى   2015-06-11 

برقم ايداع    6660 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-10

137 - محمود حمدى امام محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146859   قيدت فى   2015-09-30 

برقم ايداع    10287 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

138 - عوض محمد عوض محمد عوض شاويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147134   قيدت فى   

20-10-2015 برقم ايداع    10946 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-19

139 - شيماء صبح عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148930   قيدت فى   31-01-2016 برقم 

ايداع    1184 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

140 - ولء اشرف نصوحى الصغير محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151577   قيدت فى   2016-06-28 

برقم ايداع    8096 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

141 - امينه عبدالعال محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155082   قيدت فى   30-01-2017 برقم 

ايداع    1272 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

142 - حسن عبدالحميد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155657   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    2748 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

143 - محمود صالح عبدالحميد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156953   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    6156 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

144 - عبدالمنعم عبدالمقصود عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55512   قيدت فى   1986-11-02 

برقم ايداع    6338 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

145 - حازم احمد حلمى محمد احمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79869   قيدت فى   1998-03-25 

برقم ايداع    1747 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

146 - ايناس اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91815   قيدت فى   01-03-2001 برقم ايداع    

1447 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

147 - محمد محمد عبدالموجود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102739   قيدت فى   2011-04-06 

برقم ايداع    2530 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

148 - محمد محمد عبدالموجود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102739   قيدت فى   2010-07-14 

برقم ايداع    5987 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13
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149 - محمد محمد عبدالموجود صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102739   قيدت فى   2004-11-10 

برقم ايداع    6530 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

150 - حازم محمد احمد البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105305   قيدت فى   10-10-2005 برقم 

ايداع    6582 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

151 - محمد محمود السيد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130179   قيدت فى   15-01-2012 برقم ايداع    

566 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

152 - محمود حسن محمود احمد سماحة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131444   قيدت فى   2012-04-19 

برقم ايداع    3726 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

153 - اشجان فارس عبدالحليم حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133749   قيدت فى   01-11-2012 برقم 

ايداع    8978 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-31

154 - جوده محمد احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136387   قيدت فى   25-06-2013 برقم ايداع    

6127 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-24

155 - ابراهيم صلح احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140741   قيدت فى   27-08-2014 برقم 

ايداع    6880 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-26

156 - مكتب هدى فريد محمد ابراهيم العزونى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   143560   قيدت فى   10-03-2015 برقم ايداع    2555 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-03-09

157 - مكتب شريف رافت فؤاد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

143854   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    3242 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-03-24

158 - فاتن محمد محمود وصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144736   قيدت فى   13-05-2015 برقم 

ايداع    5456 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

159 - مكتب فوزى صبحى عبدالمعز حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

146971   قيدت فى   08-10-2015 برقم ايداع    10559 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-10-07

160 - سعدية فاروق السيد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147393   قيدت فى   2015-11-02 

برقم ايداع    11575 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01

161 - عبدالناصر حامد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147554   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    11935 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

162 - سامح رزق حمايه جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151947   قيدت فى   28-07-2016 برقم 

ايداع    9406 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

163 - هانى طنطاوى ابراهيم طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152639   قيدت فى   2016-09-05 

برقم ايداع    11107 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

164 - جهاد السيد حسن حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155262   قيدت فى   08-02-2017 برقم 

ايداع    1735 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

165 - وليد منصور السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156856   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    5937 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

166 - محمد عيسى صابر غريب عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157096   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    6551 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

167 - سامى رياض محمد عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157122   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    6661 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

168 - يوسف جمال عبدالرحمن عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157211   قيدت فى   2017-05-23 

برقم ايداع    6922 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

169 - هانى السيد ميعاد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157346   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

7288 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30
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170 - اسماعيل عبدالفتاح عبده عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74961   قيدت فى   1996-05-29 

برقم ايداع    2263 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

171 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105021   قيدت فى   2016-10-05 

برقم ايداع    12099 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

172 - سومية عبدالفتاح محمد كليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107374   قيدت فى   24-05-2006 برقم 

ايداع    3915 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

173 - محمد يحيى احمد على المغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110606   قيدت فى   2007-04-17 

برقم ايداع    2718 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

174 - سمية عبد السلم عيسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110749   قيدت فى   30-04-2007 برقم 

ايداع    3088 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

175 - على سعيد على محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125705   قيدت فى   2014-01-21 

برقم ايداع    355 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

176 - على سعيد على محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125705   قيدت فى   2011-01-27 

برقم ايداع    892 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

177 - مكتب صابر محمد فكرى عثمان صالح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

126156   قيدت فى   24-03-2011 برقم ايداع    2164 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-23

178 - احمد رجب حسن حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126301   قيدت فى   06-04-2011 برقم 

ايداع    2516 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

179 - مكتب محمد مصطفى عبدالعزيز عطية للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

127971   قيدت فى   13-07-2011 برقم ايداع    6139 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-12

180 - عزت عبدالمنعم سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129434   قيدت فى   14-11-2011 برقم 

ايداع    9729 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

181 - محمود عوض ابراهيم ميره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130755   قيدت فى   28-02-2012 برقم 

ايداع    2057 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

182 - منصور موسى حجازى موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130770   قيدت فى   29-02-2012 برقم 

ايداع    2085 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-02-27

183 - صبحى السيد حسانين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143757   قيدت فى   19-03-2015 برقم 

ايداع    3023 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-18

184 - عاشور عبدالحميد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144262   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    4344 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

185 - هند كامل محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145068   قيدت فى   02-06-2015 برقم ايداع    

26200 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

186 - محمود صلح حسين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148475   قيدت فى   2016-01-04 

برقم ايداع    62 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

187 - محمد سعد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149756   قيدت فى   10-03-2016 برقم ايداع    

3185 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

188 - نهاد محمد خيرى سلمه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149781   قيدت فى   13-03-2016 برقم 

ايداع    3235 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

189 - حسام ممدوح حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151606   قيدت فى   29-06-2016 برقم 

ايداع    8153 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28

190 - محمد صلح محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153572   قيدت فى   03-11-2016 برقم 

ايداع    13489 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02
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191 - بيشوى ادوار صديق متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154972   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    988 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

192 - محمود السيد على على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155120   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    1369 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

193 - مؤسسة احمد شاكر لتجارة الحبوب والعلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156011   قيدت فى   

19-03-2017 برقم ايداع    3683 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

194 - عبدالفتاح حامد عبدالفتاح محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156253   قيدت فى   

30-03-2017 برقم ايداع    4290 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-29

195 - محمد حسين منصور بلل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156301   قيدت فى   2017-04-03 

برقم ايداع    4466 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

196 - احمد صبحى محب الدين مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156592   قيدت فى   2017-04-19 

برقم ايداع    5214 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

197 - محمد سعيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156935   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

6107 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

198 - احمد شحات محمد عبده مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157264   قيدت فى   2017-05-25 

برقم ايداع    7045 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

199 - محمد طلعت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157366   قيدت فى   01-06-2017 برقم ايداع    

7341 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

200 - مكتب احمد ربيع سليمان محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157513   قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    7759 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-12

201 - محمد احمد زكى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50902   قيدت فى   07-02-1985 برقم ايداع    

675 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-06

202 - احمد عبد ا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107664   قيدت فى   17-03-2008 برقم ايداع    

2195 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

203 - احمد عبدا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107664   قيدت فى   19-06-2006 برقم ايداع    

4590 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

204 - ايمن رزق عبد السلم محمد العدل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109969   قيدت فى   2007-02-18 

برقم ايداع    1041 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-17

205 - السيد محمد السيد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112535   قيدت فى   2007-10-28 

برقم ايداع    7461 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-27

206 - مكتب عبد الرازق رجب حسن حسب النبى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   119032   قيدت فى   07-05-2009 برقم ايداع    3541 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-05-06

207 - احمد الباز حجازى شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119675   قيدت فى   06-07-2009 برقم ايداع    

5221 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-05

208 - احمد عيسى محمد سعادة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131295   قيدت فى   05-04-2012 برقم ايداع    

3387 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

209 - عبدالمنعم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131429   قيدت فى   

18-04-2012 برقم ايداع    3693 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-17
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210 - مكتب عادل فكرى عبدالغنى عبدالمنجد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

131717   قيدت فى   13-05-2012 برقم ايداع    4363 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-12

211 - مصيلحى امام عبدالجليل اسماعيل خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131991   قيدت فى   

04-06-2012 برقم ايداع    5002 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-03

212 - شفيق اطناس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133641   قيدت فى   18-10-2012 برقم ايداع    

8704 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-17

213 - محمد حسن احمد غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136455   قيدت فى   04-07-2013 برقم ايداع    

6275 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-03

214 - احمد احمد صالح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141397   قيدت فى   16-10-2014 برقم ايداع    

8446 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

215 - جابر صلح قرنى ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144020   قيدت فى   05-04-2015 برقم 

ايداع    3755 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

216 - مكتب احمد جمال احمد السيد عمار للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

151843   قيدت فى   21-07-2016 برقم ايداع    9116 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-20

217 - عبدالرحمن عبدالرؤوف محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153478   قيدت فى   

30-10-2016 برقم ايداع    13230 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-29

218 - الفولى محمد السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153996   قيدت فى   24-11-2016 برقم 

ايداع    14620 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

219 - مروى مدحت طه محمود صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156701   قيدت فى   2017-04-26 

برقم ايداع    5482 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

220 - اشرف فتحى متولى يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57048   قيدت فى   27-04-1987 برقم ايداع    

2272 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

221 - اميرة محمد علوان نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71923   قيدت فى   25-06-1994 برقم ايداع    

3552 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-24

222 - محمد عطيه على على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75043   قيدت فى   11-06-1996 برقم 

ايداع    2503 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-10

223 - ميخائيل تادرس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76151   قيدت فى   05-12-1996 برقم ايداع    

6775 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

224 - عصام احمد صبحى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103161   قيدت فى   2005-01-17 

برقم ايداع    342 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

225 - عصام احمد صبحى السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103161   قيدت فى   2014-08-04 

برقم ايداع    6057 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

226 - محمد سعيد محمد ابراهيم غنيم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109232   قيدت فى   

27-11-2006 برقم ايداع    8482 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-26

227 - سامح سلمه شحاته سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110153   قيدت فى   06-03-2007 برقم 

ايداع    1540 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

228 - سعيد صابر سعيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110432   قيدت فى   02-04-2007 برقم ايداع    

2302 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

229 - محمد محمود احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118104   قيدت فى   19-02-2009 برقم ايداع    

1316 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-18
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230 - فؤاد محمد فؤاد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120739   قيدت فى   20-10-2009 برقم ايداع    

7739 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-19

231 - مى السيد عبدالمقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147379   قيدت فى   01-11-2015 برقم 

ايداع    11543 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

232 - مكتب ريهام الزناتى محمد متولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

151315   قيدت فى   08-06-2016 برقم ايداع    7421 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-07

233 - عبير ابراهيم احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152746   قيدت فى   08-09-2016 برقم 

ايداع    11348 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

234 - علء محمد عبدالحى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154994   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    1049 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

235 - مكتب احمد حماده محمد رزق السيد للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

155225   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-05

236 - على حمدى على الدهشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155632   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    2671 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

237 - عبدالهادى حسن اسماعيل وحيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156809   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    5785 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

238 - ناهد عبدا عبدالصادق عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157256   قيدت فى   2017-05-25 

برقم ايداع    7027 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

239 - مكتب رحلت هشام صابر عبدا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157292   قيدت فى   

28-05-2017 برقم ايداع    7123 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

240 - مكتب محمد ابراهيم رجب سليم للرحلت داخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

129373   قيدت فى   01-11-2011 برقم ايداع    9562 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-31

241 - حنان يوسف عبدالمقصود الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157430   قيدت فى   2017-06-06 

برقم ايداع    7496 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

242 - سليمان عبدالعظيم ابراهيم العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110479   قيدت فى   2007-04-05 

برقم ايداع    2410 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

243 - احمد محمد عواد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156694   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    5453 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

244 - ابراهيم عبدالعزيز رشاد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82773   قيدت فى   

30-01-1999 برقم ايداع    441 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-29

245 - ابراهيم عبدالعزيز رشاد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82773   قيدت فى   

13-09-2000 برقم ايداع    6716 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-12

246 - وائل عبدالفتاح عبدالرؤوف طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94397   قيدت فى   27-10-2001 برقم 

ايداع    7214 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

247 - ابراهيم حامد حسين عبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94643   قيدت فى   26-11-2001 برقم ايداع    

7927 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-25

248 - فكرية حسن منصور محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126190   قيدت فى   2011-03-27 

برقم ايداع    2235 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26
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249 - خالد سامى عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134178   قيدت فى   11-12-2012 برقم ايداع    

10028 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-10

250 - رضا السيد عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149231   قيدت فى   15-02-2016 برقم 

ايداع    1920 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

251 - ناصر حجازى صابر حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157575   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    7922 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

252 - مها عصمت عبدا حفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72528   قيدت فى   03-12-1994 برقم 

ايداع    6282 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

253 - مها عصمت عبدا حفناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72528   قيدت فى   03-12-1994 برقم 

ايداع    6283 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-02

254 - احمد عباس محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116959   قيدت فى   11-11-2008 برقم ايداع    

8748 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-10

255 - خالد عبدالخالق مسلم عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121945   قيدت فى   2010-02-18 

برقم ايداع    1434 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

256 - السيد ممدوح عنانى عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123028   قيدت فى   2010-05-18 

برقم ايداع    3993 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

257 - عاطف السيد على كليب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130990   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

2632 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

258 - مكتب ايناس محمد عبدالسميع محمد قنديل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   150678   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    6448 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-15

259 - ايمان ناصر محمد فرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152455   قيدت فى   24-08-2016 برقم 

ايداع    10641 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

260 - عبده السيد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154008   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

14657 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

261 - مصطفى السيد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154589   قيدت فى   01-01-2017 برقم 

ايداع    29 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

262 - ايمن احمد مصلح محمد حجاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156451   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    4881 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

263 - مؤسسه النمرسى للدواجن واستصلح الراضى الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156639   قيدت 

فى   23-04-2017 برقم ايداع    5329 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-22

264 - مكتب منى حلمى زكى ابراهيم مرعى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156739   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    5606 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-29

265 - مكتب رضا هاشم ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156978   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    6211 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-10

266 - رمزى حنا سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54474   قيدت فى   15-06-1986 برقم ايداع    

2759 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

267 - تامر محمد جودة حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109996   قيدت فى   20-02-2007 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

268 - محمد السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112271   قيدت فى   25-09-2007 برقم ايداع    

6824 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-09-24
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269 - ياسر السيد ابراهيم السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118045   قيدت فى   16-02-2009 برقم 

ايداع    1182 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

270 - امانى محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127353   قيدت فى   12-06-2011 برقم ايداع    

4761 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

271 - ابراهيم السيد ابوهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73023   قيدت فى   27-03-1995 برقم ايداع    

1378 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-26

272 - وائل وجيه شكرى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75231   قيدت فى   09-07-1996 برقم ايداع    

3214 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

273 - مصطفى محمد صبحى عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91950   قيدت فى   2001-03-19 

برقم ايداع    1732 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-18

274 - صبرى محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93414   قيدت فى   24-07-2001 برقم ايداع    

4948 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

275 - مكتب صبرى محمد محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

93414   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    7919 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-17

276 - ايهاب محمد مهدى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95020   قيدت فى   22-01-2002 برقم ايداع    

451 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

277 - محمود محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96269   قيدت فى   10-06-2002 برقم 

ايداع    3494 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

278 - حبيب سليمان نعمه ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96314   قيدت فى   15-06-2002 برقم ايداع    

3588 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

279 - ناني فوزي امام محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100675   قيدت فى   09-03-2004 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-08

280 - مروان محمد عبدالمنعم هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101252   قيدت فى   05-05-2004 برقم 

ايداع    2520 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-04

281 - بهى الدين عباس خليل طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101463   قيدت فى   30-05-2004 برقم 

ايداع    3064 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

282 - بهى الدين عباس خليل طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101463   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    4542 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

283 - مصطفى سعد جمعه نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101559   قيدت فى   07-06-2004 برقم 

ايداع    3274 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-06

284 - وائل محمود احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103433   قيدت فى   26-02-2005 برقم ايداع    

1095 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

285 - احمد محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103779   قيدت فى   10-04-2005 برقم ايداع    

2077 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-09

286 - محمد جمال عبدالحميد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106127   قيدت فى   2006-02-01 

برقم ايداع    584 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-31

287 - محمد احمد محمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107433   قيدت فى   06-02-2007 برقم 

ايداع    716 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

288 - محمد احمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107433   قيدت فى   30-05-2006 برقم 

ايداع    4034 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

289 - حسن عبدا جوده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110190   قيدت فى   08-03-2007 برقم ايداع    

1653 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

290 - معرض سيارات الحوت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110299   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

1939 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17
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291 - هشام عبد المنعم على احمد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110308   قيدت فى   2007-03-18 

برقم ايداع    1953 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

292 - عبدالعظيم حسن عفت عبدالعظيم حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110936   قيدت فى   

16-05-2007 برقم ايداع    3515 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

293 - محمد محمد احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111061   قيدت فى   28-05-2007 برقم 

ايداع    3831 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

294 - شريف محمد شوقى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111074   قيدت فى   2007-05-29 

برقم ايداع    3861 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

295 - ماجد صلح يوسف على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114757   قيدت فى   08-05-2008 برقم ايداع    

3690 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

296 - رضا محمد ابراهيم ابراهيم عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116359   قيدت فى   2008-09-18 

برقم ايداع    7378 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-17

297 - سماح السيد ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119229   قيدت فى   27-05-2009 برقم 

ايداع    4139 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-26

298 - وفاء احمد حسين عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124149   قيدت فى   23-08-2012 برقم ايداع    

6814 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-22

299 - وفاء احمد حسين عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124149   قيدت فى   30-08-2010 برقم ايداع    

6864 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-29

300 - خالد رجب حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124855   قيدت فى   09-11-2010 برقم 

ايداع    8700 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

301 - امام محمد داود والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125283   قيدت فى   23-12-2010 برقم ايداع    

9801 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-22

302 - محمد عبدالحكيم عبدالفتاح عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129739   قيدت فى   

12-12-2011 برقم ايداع    10545 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-11

303 - عبده نويره للمبيدات والمخصبات والسمده والبذور الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130896   

قيدت فى   08-03-2012 برقم ايداع    2400 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-07

304 - مكتب نجم للتنميه الزراعية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131169   قيدت فى   27-03-2012 برقم 

ايداع    3046 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

305 - محمد احمد محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131190   قيدت فى   28-03-2012 برقم 

ايداع    3100 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

306 - محمد عبدالرحمن حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131273   قيدت فى   04-04-2012 برقم 

ايداع    3330 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

307 - اسامة حسين عدلى السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131738   قيدت فى   2012-05-14 

برقم ايداع    4433 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

308 - مكتب سمير حسن رمضان حسن عامر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

131850   قيدت فى   22-05-2012 برقم ايداع    4696 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-21

309 - احمد صلح انور محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135768   قيدت فى   23-04-2013 برقم 

ايداع    3553 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-22

310 - امير سامى فوزى عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136921   قيدت فى   08-09-2013 برقم 

ايداع    7520 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07
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311 - محمود احمد محمود حسينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138670   قيدت فى   03-03-2014 برقم 

ايداع    1604 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

312 - محمود محمد محمد عبدالوهاب الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138905   قيدت فى   

19-03-2014 برقم ايداع    2169 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-18

313 - امرا حبيب امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140159   قيدت فى   30-06-2014 برقم 

ايداع    5322 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-29

314 - عادل السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140302   قيدت فى   15-07-2014 برقم ايداع    

5727 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-14

315 - عرفات السيد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143088   قيدت فى   08-02-2015 برقم 

ايداع    1331 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

316 - عزيزة محمد سعد الدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144120   قيدت فى   08-04-2015 برقم 

ايداع    4042 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-07

317 - نصر محمد مسعود نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144888   قيدت فى   21-05-2015 برقم ايداع    

5778 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

318 - يعدل الى مكتب حسن عبدا ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   146151   قيدت فى   18-08-2015 برقم ايداع    8675 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-08-17

319 - الشوادفى قطب عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149037   قيدت فى   03-02-2016 برقم 

ايداع    1438 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

320 - محمد عبدالسميع عبدالرازق حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151743   قيدت فى   2016-07-14 

برقم ايداع    8545 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

321 - عبدالسلم معتز محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152910   قيدت فى   2016-09-27 

برقم ايداع    11791 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

322 - اسامه السيد عطيه الديباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153414   قيدت فى   25-10-2016 برقم 

ايداع    13053 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

323 - الصادق عبدالسلم صفوت محمد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154317   قيدت فى   

15-12-2016 برقم ايداع    15522 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-14

324 - زيدان على زيدان سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154464   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

15924 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

325 - علء عبدالسلم يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154869   قيدت فى   17-01-2017 برقم 

ايداع    749 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

326 - احمد محمد زغلول خميس للرحلت ونقل افراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154905   قيدت فى   

18-01-2017 برقم ايداع    826 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-17

327 - الحضرى موتورز للسيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155143   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    1436 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

328 - حسن محمد حسن عبدالحميد عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155144   قيدت فى   2017-02-01 

برقم ايداع    1437 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

329 - مايسة ابراهيم خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155166   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

1502 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

330 - احمد صبحى عبدالكريم عثمان جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155411   قيدت فى   

15-02-2017 برقم ايداع    2064 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14
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331 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المسلمانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155708   قيدت فى   

02-03-2017 برقم ايداع    2876 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-01

332 - عمرو ابوهاشم محمد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155749   قيدت فى   2017-03-06 

برقم ايداع    2985 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

333 - محمد عطيه عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156078   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

3861 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

334 - شعبان رمضان منصور الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156642   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    5333 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

335 - محمد حسن عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156732   قيدت فى   30-04-2017 برقم 

ايداع    5596 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

336 - خالد اباظه للمقاولت وتوريدات ادوات كهربائيه ومواد بناء  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156794   

قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    5743 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

337 - هيثم على رشدى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157184   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

6851 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

338 - سعيد صابر على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157361   قيدت فى   01-06-2017 برقم 

ايداع    7319 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

339 - تامر السنجرى عبدا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92730   قيدت فى   28-05-2001 برقم 

ايداع    3352 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-27

340 - محمود محمد السعيد محمد عسكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94623   قيدت فى   2001-11-24 

برقم ايداع    7868 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

341 - ساهر ابوالفتوح محمد عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96009   قيدت فى   13-05-2002 برقم 

ايداع    2907 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

342 - ساهر ابوالفتوح محمد عجلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96009   قيدت فى   04-06-2008 برقم 

ايداع    4483 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

343 - احمد بغدادى هجرس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96040   قيدت فى   15-05-2002 برقم 

ايداع    2971 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

344 - عليه عبدالحليم عبدالهادى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97508   قيدت فى   06-11-2002 برقم 

ايداع    6507 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-05

345 - احمد مصلحى احمد مصلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97706   قيدت فى   16-12-2002 برقم 

ايداع    7053 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-15

346 - عمر عبدالعظيم عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99220   قيدت فى   01-03-2012 برقم 

ايداع    2159 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

347 - وليد محمود احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103273   قيدت فى   05-02-2005 برقم ايداع    

620 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

348 - حمادة محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106971   قيدت فى   14-01-2010 برقم 

ايداع    342 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

349 - حماده محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106971   قيدت فى   13-04-2006 برقم 

ايداع    2810 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-12

350 - ممدوح نور الدين احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107211   قيدت فى   2007-03-14 

برقم ايداع    1833 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

351 - فاطمة محروس محمد حسونة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110416   قيدت فى   29-03-2007 برقم 

ايداع    2262 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28
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352 - كريم محمد احمد محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111203   قيدت فى   2007-06-12 

برقم ايداع    4164 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

353 - عمرو على محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118339   قيدت فى   10-03-2009 برقم ايداع    

1841 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-09

354 - احمد حامد محمود ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118841   قيدت فى   22-04-2009 برقم 

ايداع    3115 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-21

355 - السيد محمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119905   قيدت فى   27-07-2009 برقم ايداع    

5736 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

356 - انور سلمه محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121698   قيدت فى   27-01-2010 برقم 

ايداع    715 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

357 - السيد محمد محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124412   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

4995 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

358 - السيد محمد محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124412   قيدت فى   30-09-2010 برقم ايداع    

7542 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-29

359 - عامر على بلسى عليان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128362   قيدت فى   11-08-2011 برقم ايداع    

7089 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

360 - مصطفى عبدالعزيز محمد الزهار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130202   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    611 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

361 - السيد العدل محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130774   قيدت فى   29-02-2012 برقم ايداع    

2099 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

362 - معرض الجمال لتجارة السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131170   قيدت فى   2012-03-27 

برقم ايداع    3047 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

363 - امانى محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135358   قيدت فى   25-03-2013 برقم ايداع    

2530 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-24

364 - عائشة محمود محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136574   قيدت فى   24-07-2013 برقم ايداع    

6624 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-23

365 - عبدا عبدالعزيز السيد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140345   قيدت فى   17-07-2014 برقم 

ايداع    5820 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-16

366 - سليمان ميخائيل عبدالملك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146929   قيدت فى   2015-10-05 

برقم ايداع    10446 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

367 - رشا محمد محمد احمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152713   قيدت فى   07-09-2016 برقم 

ايداع    11282 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

368 - عمرو جمعه ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153935   قيدت فى   22-11-2016 برقم 

ايداع    14443 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

369 - مكتب رحلت ونقل عمال عبدالفتاح احمد سعد الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154390   قيدت 

فى   20-12-2016 برقم ايداع    15714 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-19

370 - رشا محمد محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154918   قيدت فى   19-01-2017 برقم 

ايداع    859 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

371 - عمر السيد عبدالرحمن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155205   قيدت فى   05-02-2017 برقم 

ايداع    1586 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

372 - مكتب فايزة احمد عبدالحميد  محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

155237   قيدت فى   07-02-2017 برقم ايداع    1657 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-06
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373 - السيد على محمد محمد سيد احمد حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155464   قيدت فى   

09-04-2017 برقم ايداع    2183 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-08

374 - محمد سعيد عبدالحميد رمضان مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155880   قيدت فى   

13-03-2017 برقم ايداع    3370 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

375 - مكتب ايمن فكرى جمعة محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156331   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    4534 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-03

376 - جوده محمد جوده خضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156519   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    5036 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

377 - مكتب ندى سعيد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157056   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    6427 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-15

378 - امين محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76216   قيدت فى   12-12-1996 برقم ايداع    

6972 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

379 - محمد سعدون عبدالحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110207   قيدت فى   08-03-2007 برقم 

ايداع    1696 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

380 - محمد سعدون عبدالحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110207   قيدت فى   09-08-2012 برقم 

ايداع    6619 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-08

381 - يوسف ابراهيم عثمان مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111360   قيدت فى   27-06-2007 برقم 

ايداع    4591 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

382 - عبير عبد المنعم احمد احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112966   قيدت فى   2007-12-02 

برقم ايداع    8544 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-01

383 - محاسن خليل محمود السيد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120480   قيدت فى   2009-09-23 

برقم ايداع    7060 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-22

384 - هيثم سمير سالم غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121610   قيدت فى   02-06-2010 برقم ايداع    

4395 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-01

385 - وائل جمال بركات متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128716   قيدت فى   18-09-2011 برقم 

ايداع    7964 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

386 - راشد كار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129388   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    9595 وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

387 - محمد على كيلنى وادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131044   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

2738 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

388 - مكتب حسين محمد الصغير محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

131907   قيدت فى   28-05-2012 برقم ايداع    4820 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-27

389 - مكتب عبدالفتاح صلح عبدالفتاح عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   132072   قيدت فى   11-06-2012 برقم ايداع    5206 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-10

390 - مصطفى محمد عبدالسميع عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134910   قيدت فى   

14-02-2013 برقم ايداع    1289 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-13

391 - صالح عبدالمولى ابراهيم غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136264   قيدت فى   13-06-2013 برقم 

ايداع    5817 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-12
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392 - ياسر حلمى جابر عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137691   قيدت فى   26-11-2013 برقم 

ايداع    9618 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-25

393 - احمد محفوظ محمد السيد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138252   قيدت فى   2014-01-21 

برقم ايداع    328 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

394 - عبدالمحسن احمد عبدالمحسن نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148449   قيدت فى   2016-01-03 

برقم ايداع    24 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

395 - تامر عبدالنبى شحاته حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148748   قيدت فى   19-01-2016 برقم 

ايداع    754 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

396 - اياد السيد فرج الصاوى الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149005   قيدت فى   02-02-2016 برقم 

ايداع    1371 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-01

397 - ناديه رشاد عبده الصعيدى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152499   قيدت فى   2016-08-25 

برقم ايداع    10741 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

398 - غادة شبيب طلب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154252   قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    

15314 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

399 - شريف احمد فؤاد السيد عبدالعزيز على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155257   قيدت فى   

08-02-2017 برقم ايداع    1717 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-07

400 - عبدالقادر يونس محمد حسن يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155567   قيدت فى   2017-02-23 

برقم ايداع    2476 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

401 - محمد خيرى احمد شوكت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156874   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    5990 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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تجديد شركات

1 - شركة احمد طارق محمد عبدا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   90283  قيدت فى  2000-10-11 

برقم ايداع   7525 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2025  

12:00:00ص

2 - ورثة صبحى عبد الباقى يوسف   شركة سبق قيدها برقم :   110014  قيدت فى  21-02-2007 برقم ايداع   

1152 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

3 - شركه امال محمد حلمي عيسي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   197726  قيدت فى  2000-09-11 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2025  

12:00:00ص

4 - محمد محمود عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   197752  قيدت فى  03-02-2009 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2024  

12:00:00ص

5 - شركة مجدى حسينى العرمان   شركة سبق قيدها برقم :   57751  قيدت فى  11-08-1987 برقم ايداع   

3918 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2022  12:00:00ص

6 - ش اعتدال السيد اسماعيل محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   64809  قيدت فى  1990-03-03 

برقم ايداع   1061 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2025  

12:00:00ص

7 - شركة محمد محمد وجدى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   130038  قيدت فى  05-01-2012 برقم 

ايداع   202 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00

ص

8 - شركة حسام محمد سعيد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   130321  قيدت فى  2012-01-26 

برقم ايداع   906 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  

12:00:00ص

9 - حسن محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   152325  قيدت فى  17-08-2016 برقم ايداع   

10335 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2026  12:00:00ص

10 - ايمن محمد مرسى ندا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   98419  قيدت فى  07-04-2003 برقم ايداع   

1798 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2023  12:00:00ص

11 - ش سماح محمد سيد احمد وشريكها رضا فاضل   شركة سبق قيدها برقم :   142833  قيدت فى  

21-01-2015 برقم ايداع   707 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2025  12:00:00ص

12 - شركة  السيد عبدالحميد محمد بغدادى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76734  قيدت فى  

01-03-1997 برقم ايداع   1017 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2027  12:00:00ص

13 - شركه درويش على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   89188  قيدت فى  06-08-2000 برقم ايداع   

5507 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2025  12:00:00ص

14 - شركه كمال نجيب عطيه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   57196  قيدت فى  17-05-1987 برقم 

ايداع   2603 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

15 - ش عمرو السيد عباس عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   156839  قيدت فى  2017-05-04 

برقم ايداع   5882 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص
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16 - احمد عبدالعزيز الغرباوى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95880  قيدت فى  28-04-2002 برقم 

ايداع   4640 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2027  

12:00:00ص

17 - شركه  احمد عبدالعزيز الغرباوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   95880  قيدت فى  2002-04-28 

برقم ايداع   4640 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2027  

12:00:00ص

18 - ش البط للمقاولت العموميه والتوريدات الحكوميه   شركة سبق قيدها برقم :   156895  قيدت فى  

08-05-2017 برقم ايداع   6022 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/05/2027  12:00:00ص

19 - الشركه العالميه للكيماويات والمنظفات الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   50666  قيدت فى  

21-05-1997 برقم ايداع   2687 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

20 - تعدل الى شركة / حسين محمد حسين داود وسهير ابراهيم بسيونى رشدان   شركة سبق قيدها برقم :   

77274  قيدت فى  18-05-1997 برقم ايداع   2604 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

21 - طاهر تاج الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   197957  قيدت فى  06-09-2009 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2024  12:00:00

ص

22 - طاهر تاج الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   197957  قيدت فى  06-09-2009 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2024  12:00:00

ص

23 - شركه  شيرين مجدى صلح دياب تهامى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   106338  قيدت فى  

20-02-2006 برقم ايداع   1113 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2026  12:00:00ص

24 - شركة  احمد احمد رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   126239  قيدت فى  30-03-2011 برقم 

ايداع   2360 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  

12:00:00ص

25 - سالم مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56113  قيدت فى  11-01-1987 برقم ايداع   189 

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00ص

26 - شركة سمير محمد محمود محرم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   79965  قيدت فى  1998-04-05 

برقم ايداع   1971 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2023  

12:00:00ص

27 - بنك السكندريه   شركة سبق قيدها برقم :   18556  قيدت فى  01-01-1972 برقم ايداع   11 وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

28 - بنك السكندريه )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   18556  قيدت فى  01-01-1972 برقم ايداع   

12 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

29 - شركة/كمال يونس ابراهيم يونس و عبدالله وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   68133  قيدت فى  

08-12-1991 برقم ايداع   6367 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2026  12:00:00ص

30 - شركة  مجدى مختار ايوب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63655  قيدت فى  09-10-1989 برقم 

ايداع   4826 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2024  

12:00:00ص

31 - شركة هدية محمد مختار عبدالمقصود سليمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   100411  قيدت فى  

28-01-2004 برقم ايداع   469 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2024  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

32 - ش  محمد على قاسم مقبل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   104328  قيدت فى  12-06-2005 برقم 

ايداع   3467 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2025  

12:00:00ص

33 - شركة قها للغذية المحفوظة ـ شركة تابعة مساهمه مصرية .   شركة سبق قيدها برقم :   135671  قيدت 

فى  16-04-2013 برقم ايداع   3279 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2023  12:00:00ص

34 - الشركه الدوليه لنشاء وادارة المنشات التعليميه )يسرا احمد فؤاد وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   

150197  قيدت فى  03-04-2016 برقم ايداع   4341 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/04/2026  12:00:00ص

35 - ش هشام شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   157298  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   

7146 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

36 - شركة عرفه شعبان على حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   60911  قيدت فى  1988-09-28 

برقم ايداع   4256 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2023  

12:00:00ص

37 - ش صلح شعبان على حسن وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   74339  قيدت فى  14-01-1996 برقم 

ايداع   237 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2026  12:00:00

ص

38 - شركة  محمد عطية حسن عبدالحى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   155049  قيدت فى  

26-01-2017 برقم ايداع   1184 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

39 - دنبكو   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   2642 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

40 - شركة ديرب نجم للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   

2642 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

41 - دنبكو   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   2643 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

42 - شركة ديرب نجم للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   

2643 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

43 - دنبكو   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   2644 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

44 - شركه ديرب نجم للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  06-06-1988 برقم ايداع   

2644 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2023  12:00:00ص

45 - شركة ديرب نجم للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  01-10-1983 برقم ايداع   

3416 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2018  12:00:00ص

46 - دنبكو   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   10542 وفى تاريخ  

31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2022  12:00:00ص

47 - شركة ديرب نجم للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   47879  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   

10542 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2022  12:00:00ص

48 - زياد محمد انور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   150302  قيدت فى  07-04-2016 برقم ايداع   

4637 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص
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