جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب الزقازيق المميز شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1مكتب محمد احمد حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  10349ورقم قيد  147805رئيسى آخر عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
كفر احمد برهام ملك/اسماعيل احمد حسين
 - 2احمد محمد حلمى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10385
ورقم قيد  161964رئيسى آخر عن مزرعة مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح
بملك/احمد نعيم ناصف
 - 3ياسر محمد السيد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10325
ورقم قيد  176296رئيسى آخر عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الشرقية الطويلة امام مسجد ابو سبيع ملك /
احمد النبراوى محمد عتريس
 - 4السيد محمد السيد عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10370ورقم قيد  182339رئيسى آخر عن مصنع حقن بلستيك (معالق-شوك-سكاكين) ,بجهة محافظة
الشرقية شبرا النخله ملك/عبدا لطفى عبدا البسباتينى
 - 5غريب امام عبدالفتاح امام تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10361
ورقم قيد  186905رئيسى آخر عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة
محافظة الشرقية محل رقم  2عزبة محمد حسن سندنهور ملك/امام عبدالفتاح امام
 - 6امين محمد امين احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  10375ورقم
قيد  193062رئيسى آخر عن مواشى حظيرة حيوانات حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية الخمين
ملك/محمد امام محمد على شنب
 - 7محمود محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10271
ورقم قيد  198325محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة
محافظة الشرقية عرب الفدان ملك/على محمد السيد محمد
 - 8محمد طارق محمود صالح حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10282ورقم قيد  198326محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية الحلمية ملك  /محمد
صلح امين ابراهيم
 - 9محمد انور السيد محمد جبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10287
ورقم قيد  198327محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة الشرقية  29ش نعيم المنتزه ملك  /السيد
انور السيد محمد
 - 10محمد انور السيد محمد جبر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10287ورقم قيد  198327محل رئيسى عن تجارة خردوات ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم
 125328افتتح فى  2010/12/28واغلق فى 2022/5/26
 - 11محمود محمد سعيد على السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10303ورقم قيد  198328محل رئيسى عن تجارة المحاصيل الزراعيه بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية
عزبة القاسميه قريه السلم ملك/محمد سعيد على السيد
 - 12احمد محمد ابراهيم حجازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10305ورقم قيد  198329محل رئيسى عن فراشة واناره ,بجهة محافظة الشرقية ام رماد ش اولد
ابوحجازى ملك  /محمد ابراهيم حجازى
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 - 13احمد فهيم عفيفى محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10315
ورقم قيد  198330محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الشرقية ميت ابو عربى ملك  /مريم السيد
توفيق
 - 14عاطف عبدا محمد عبدا عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  10319ورقم قيد  198331محل رئيسى عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
ش نجيب ملك  /عبدا محمد عبدا
 - 15محمد حسن محمد على محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10323ورقم قيد  198332محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية اولد سالم ملك  /على محمد
على
 - 16صباح حسن عبدالحى مرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10332ورقم قيد  198333محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية ميت ابو عربى ملك  /مصطفى
محمد محمد
 - 17محمد صبرى مصطفى على الجندى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10333ورقم قيد  198334محل رئيسى عن مكتب متعهد استجار اراضى من الدوله لعاده تاجيرها للغير
بنظام السوق اليوم الواحد بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللزمه لذلك ,بجهة محافظة الشرقية النخاس
ملك بكره الشحات عصر
 - 18مكتب ابراهيم السيد امين محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  10340ورقم قيد  198335محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة
الشرقية كفر دنوهيا ملك  /امال عبدالرحمن سليم سيد احمد
 - 19مكتب حمدى الشحات مصطفى محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  10343ورقم قيد  198336محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية  1ش المسجد الفتح النخاس ملك  /محمد الشحات مصطفى
 - 20صبحى عوض النادى عوض البحراوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم
ايداع  10346ورقم قيد  198337محل رئيسى عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
حى جامع القواس ملك  /ليلى ابراهيم السيد نجيدة
 - 21احمد يوسف عبدالحى يوسف تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10366ورقم قيد  198338محل رئيسى عن توكيلت تجارية وتوريدات عامة عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية قرية  6ابوالهول ملك /محمد السيد عبدالحليم دويدار
 - 22عبدالعزيز سليمان محمد داود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10373ورقم قيد  198339محل رئيسى عن استوديو تصوير فوتوغرافى ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش
ملك  /احمد عبدا على سلمه
 - 23محمود محمد محمد صالح علوان تاجر فرد رأس ماله  70,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10379ورقم قيد  198340محل رئيسى عن تربية المواشى الحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
شارع طارق بن زياد ملك  /محمد محمد صالح علوان
 - 24محمد حسينى جاب ا على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10383ورقم قيد  198341محل رئيسى عن تربية دواجن بياضة وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية كفر العزازى ملك  /عبدا السيد محمد البدرى
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 - 25ثريا احمد عبدالخير خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10388
ورقم قيد  198342محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك عيد
احمد عبدالخير
 - 26احمد جمال عبدالعزيز عباس تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10390ورقم قيد  198343محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح ملك  /جمال عبدالعزيز عباس
 - 27محمد خليل احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10392
ورقم قيد  198344محل رئيسى عن مكتب مقاولت عموميه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العطار _السنيطه
بملك خليل احمد محمد
 - 28سمير عبدالصادق غنيمى حنفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10394ورقم قيد  198345محل رئيسى عن تجارة اطارات وبطاريات السيارات ,بجهة محافظة الشرقية
شارع هندسة الرى ملك  /جمال عبدالصادق غيمى
 - 29سمير عبدالصادق غنيمى حنفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10394ورقم قيد  198345محل رئيسى عن تجارة اطارات وبطاريات السيارات ,بجهة محافظة الشرقية كان
له محل برقم  60741افتتح فى  1988/8/29واغلق فى 2015/6/2
 - 30احمد سعيد عبدالحميد دعبس تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10396ورقم قيد  198346محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية القطاويه بجوار مدرسة
البنات العداديه ملك/سعيد عبدالحميد دعبس
 - 31شرين عبدا سلمه محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10400
ورقم قيد  198347محل رئيسى عن قطع غيار سيارات مستعملة ,بجهة محافظة الشرقية السعدى  -الظواهرية
بملك عماد الدين السعدى على
 - 32نور ابوعيسى محمد خليل ابوالعل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10408ورقم قيد  198348محل رئيسى عن توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية  10شارع على الدق ملك محمد عبدالستار محمد حسن
 - 33ابراهيم عبدالقادر ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10409ورقم قيد  198349محل رئيسى عن محل بيع ادوات منزلية ,بجهة محافظة الشرقية صان القبلية -
بملك حماده عبد القادر ابراهيم محمد
 - 34رمضان صبح محمد عطوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10411ورقم قيد  198350محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية القصبى
غرب ملك  /نورا ناصر السيد
 - 35ايهاب العربي عبدا محمد هيفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10412ورقم قيد  198351محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية ش جمال عبد الناصر بملك محمد
منير عبد العظيم على
 - 36هاله محسن صادق ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10413ورقم قيد  198352محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية المسلميه بملك نعمات
عبدالسلم محمود عليوة
 - 37محمد سعيد السيد عطية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع 10414
ورقم قيد  198353محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية ش طلبة عويضة  -من
تقاطع حى المستشارين  -بملك محمود محمد محمد
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 - 38مكتب منال السيد عليوة ابراهيم النجار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10504ورقم قيد  145386رئيسى آخر عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية بحطيط ملك/مجدى شحاته محمد يوسف
 - 39سعيد لبيب محمد السعيد بسيونى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10470ورقم قيد  183364رئيسى آخر عن بقالة ومواد تموينية ,بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل ملك /
احمد سمير محمد السعيد
 - 40احمد شريف عبدالعزيز الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10467ورقم قيد  184301رئيسى آخر عن تخليط وتوريد كيماويات وتوريدات عمومية عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية حوشه  42شارع الغابة  7الحى  14ملك  /نشأت عشماوى قطب
 - 41محمد حسن محمد حسن عمران تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10528ورقم قيد  192546رئيسى آخر عن مزرعه ابقار حلبه تربيه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
منشيه ابوالشيخ ملك  /خالد حسين محمد
 - 42ايهاب محمد الصغير نعمة ا محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10465ورقم قيد  196492رئيسى آخر عن مزرعه لتربيه الدواجن ,بجهة محافظة الشرقية اولد مهنا ملك /
محمد محمد عيسوى
 - 43عبدالمجيد على عبدالمجيد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10428ورقم قيد  198354محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية مفارق
ابونصار ملك  /اسماعيل اسماعيل عبدالمجيد
 - 44عمرو عبدالعزيز رشاد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10430ورقم قيد  198355محل رئيسى عن مطعم فول وطعميه ,بجهة محافظة الشرقية الحوض الطويل ملك
 /ايناس عبدالعزيز موسى
 - 45يوسف السيد عبدالعظيم سالم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10458ورقم قيد  198356محل رئيسى عن كافيه ومشروبات ساخنه ,بجهة محافظة الشرقية تل روزن ملك/
محمد السيد عبدالعظيم
 - 46محمد عزت ابراهيم عبدالحميد عفيفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  10459ورقم قيد  198357محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الشرقية  23شارع عطيه
السكندرانى الشارة ملك/محمد مرسى ابراهيم
 - 47مكتب منى محمد محمود عبدالمعبود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10462ورقم قيد  198358محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية سلمنت ملك/ناصر محمد محمود
 - 48هانى السيد خليل خليل على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10474ورقم قيد  198359محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية شارع الساحة الشعبية
بجوار بنك القاهرة ملك  /فتحية ابراهيم محمد
 - 49هانى السيد خليل خليل على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10474ورقم قيد  198359محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم
 107226افتتح فى  2006/5/2واغلق فى 2022/6/1
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 - 50دليا السيد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  8,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10500ورقم
قيد  198360محل رئيسى عن تعبئة وتجارة مواد غذائيه يدويا ,بجهة محافظة الشرقية ش القدس ملك  /وليد
ايوب مصطفى
 - 51احمد صلح اسماعيل السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10505ورقم قيد  198361محل رئيسى عن بيع العلف والحبوب والمحاصيل الزراعية بالتجزئة ,بجهة
محافظة الشرقية شارع جمال عبدالناصر _العباسة الكبرى بملك محمد محمج عبدالحميد
 - 52السيد صلح على صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10506
ورقم قيد  198362محل رئيسى عن بيع وصيانه فلتر المياه ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابوعجوه ام رماد
ملك/صلح على صالح
 - 53عبدالمجيد خالد يوسف عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10507ورقم قيد  198363محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية الزوامل بملك/خالد يوسف عبد
المجيد
 - 54مكتب نهاد سعيد جمعه محمد زعيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10508ورقم قيد  198364محل رئيسى عن مكتب
للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى ,بجهة محافظة الشرقية ميت ركاب ملك  /محمد جمال محمد على
 - 55حسن عمار حسن محمد مندور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10511ورقم قيد  198365محل رئيسى عن مكتب لوازم ديكور وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة
ومجالت الحاسب اللى والكمبيوتر والدوية ,بجهة محافظة الشرقية  13ش نعيم المنتزه ملك  /محمد جودة حسن
على
 - 56محمد عطيه رمضان عطيه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10512ورقم قيد  198366محل رئيسى عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
عزبة الصلح الجديدة -العصلوجى بملك/محمد عبده ابراهيم محمد
 - 57رباب حمدان فاروق امين تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10513
ورقم قيد  198367محل رئيسى عن مخبز طباقى نصف الى ,بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/ربيع زكى
محمد دسوقى
 - 58محمود عزت على شاهين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10515
ورقم قيد  198368محل رئيسى عن مخبز سياحى ,بجهة محافظة الشرقية ش المحطه الجديده ملك/هانى
عثمان عبدالمجيد
 - 59احمد عاطف عبدالحميد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10517ورقم قيد  198369محل رئيسى عن ورشة تصنيع الوميتال ,بجهة محافظة الشرقية شارع الهنداوى
حى الجنينه الغشام
 - 60اميره جمال ابراهيم رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10518
ورقم قيد  198370محل رئيسى عن تجارة الموتوسيكلت وقطع غيارها ,بجهة محافظة الشرقية شارع النتاج
بملك /امين محمد امين حسين
 - 61مكتب احمد محمد محمد ابراهيم جمعه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10519ورقم قيد  198371محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش وسط البلد ملك  /منال مندوه احمد جاد ا
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 - 62عاطف جوده محمد احمد القطاوي تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10520ورقم قيد  198372محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية بنى هلل بملك محمد طة محمد
احمد
 - 63محمود وجيه محمود عبدالعزيز سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  10521ورقم قيد  198373محل رئيسى عن بيع عدد يدويه ,بجهة محافظة الشرقية ش العروبه ملك /
وجيه محمود عبدالعزيز
 - 64احمد على محمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10522
ورقم قيد  198374محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات وتوكيلت تجارية ,بجهة محافظة الشرقية
سواده بملك /على محمد على عبدا حبيب
 - 65ريهام محمد مصطفي بدر مصطفي تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10525ورقم قيد  198375محل رئيسى عن كوافير واتيلية حريمى ,بجهة محافظة الشرقية المنشية بملك
محمد مصطفى بدر مصطفى
 - 66احمد محمد اسماعيل محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  10526ورقم قيد  198376محل رئيسى عن توريدات نقل داخلى ومعدات عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية بساتين السماعيلية ملك/ماجده فتحى عبدالحميد
 - 67هشام السيد جمعه عيد حسين عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10530ورقم قيد  198377محل رئيسى عن مكتب تصدير ,بجهة محافظة الشرقية ش الجسر _ بنى هلل
بملك /صلح محمد محمد شحاته
 - 68ابراهيم محمد عوض سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10531ورقم قيد  198378محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الشرقية قرية  67بملك عطية
مصطفى محمد على
 - 69السيد حسن السيد عبدالواحد بهنساوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  10532ورقم قيد  198379محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد العمالة
والكمبيوتر ومجالته والدوية ,بجهة محافظة الشرقية العقار رقم  222ش واحد حى الزهور ملك  /فيكتوريا
عبدالحميد عبداللطيف الخولى
 - 70رمضان ربيع محمد متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10533ورقم قيد  198380محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية ش المأمون نافع
ملك /محمد ربيع محمد متولى
 - 71ابراهيم محمد عوض منصور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10534ورقم قيد  198381محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الشرقية قرية  67جمال
الشبراوى مصطفى
 - 72محمد حسانين يوسف ابوالعطا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10535ورقم قيد  198382محل رئيسى عن محل ادوات صحية ,بجهة محافظة الشرقية كفر الغنيمى ملك/
سعاد فتحى حسن السيد
 - 73نورالدين عبدالعظيم السيد شبانه تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10536ورقم قيد  198383محل رئيسى عن تصنيع احذية ,بجهة محافظة الشرقية ش المدارس صان الحجر
القبلية
 - 74احمد على زكى على التلينى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10539ورقم قيد  198384محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
عزبة عيسى امام مزلقان ميت حمل ملك/محمد على ذكى على التلينى
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 - 75محمد محمد عبدالقادر السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10540ورقم قيد  198385محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية كفر عزازى بملك
محمد عبد القادر السيد
 - 76مكتب سميحه محمد محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 25,000.000
قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10542ورقم قيد  198386محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ونقل
عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة
الشرقية بنى عامر ملك  /رفعت محمد محمد حسين
 - 77راويه عيد جازي شبيب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع 10543
ورقم قيد  198387محل رئيسى عن تجارة وبيع ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الشرقية بساتين السماعلية
بملك عرفات سالم يونس غمرى
 - 78الهادى محمد محمد شعيب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10544ورقم قيد  198388محل رئيسى عن مكتب تشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية عزبه النخيلى العماره
ملك/محمود عبدا عثمان محمد
 - 79محمد السيد محمد الشغنوبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10546ورقم قيد  198389محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية قرية الحرية بملك السيد عمر عبد القادر
 - 80مكتب احمد عاطف محمد عبدالصادق بركات للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  10547ورقم قيد  198390محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبة عبدالعزيز امين ملك  /محمد عبدالصادق بركات على
 - 81عبدا حسن حسن خليل الجندى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10548ورقم قيد  198391محل رئيسى عن معلف عجول تسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر
الجندى ملك/فاطمه عبدالهادى عبدالقادر الجندى
 - 82كاميليا السيد عبدالرحمن عبدالجواد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10549ورقم قيد  198392محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية وبقاله ,بجهة محافظة الشرقية حمدان نجم
بملك عبدا السيد سلمة محمد
 - 83شرف لبيع الدوات المنزليه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع
 10550ورقم قيد  198393محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة الشرقية دهمشا ملك  /منور
احمد على شرف
 - 84عبدا فؤاد عبدا محمد ريان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10652ورقم قيد  176590رئيسى آخر عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية مشروع
الخطاره ملك  /محمد البدرى عبدالسلم
 - 85احمد عبدا محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10554
ورقم قيد  198394محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية مفارق المطار قصاصين الشرق ملك/على
ابراهيم عبدالعال احمد
 - 86احمد عيد سالم عايد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  10573ورقم
قيد  198395محل رئيسى عن اعمال المحاجر وليجوز مزاولة النشاط ال بعد الحصول على موافقة الشركه
المصريه للتعدين وادارة استغلل الملحات طبقا للقانون رقم  193لسنه  ,2020بجهة محافظة الشرقية البر
الشرقى المنير
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 - 87عبدالحميد جمال عبدالحميد عيسى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10582ورقم قيد  198396محل رئيسى عن وكالة خضار وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية عقار رقم
 76منشية سعدون ملك/رفعت شوقى رمضان
 - 88السعيد على ابو شعيشع محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10583ورقم قيد  198397محل رئيسى عن معرض موتوسيكلت ,بجهة محافظة الشرقية عزبه  3رمسيس
ابو عريضه بملك /عماد محمد السيد مرسى
 - 89ابراهيم السيد محمد على مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10585ورقم قيد  198398محل رئيسى عن تربيه مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الكتيبه جلفينا بجوار سالم علم ملك عبدا السيد محمد على
 - 90ساميه السيد عبده اسماعيل طه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10591ورقم قيد  198399محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابو نجم ملك نبيهه دياب
ابراهيم
 - 91حسينى امام حسينى عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10596ورقم قيد  198400محل رئيسى عن مقاولت وتوريدات عموميه وصيانه معدات عدا صيانه
الكمبيوتر ,بجهة محافظة الشرقية الصالحيه القديمه ملك فوزيه محمد عبدالمقصود شحاته
 - 92محمد عبدالمقصود عبدالعليم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10610ورقم قيد  198401محل رئيسى عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه والتوريدات عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية السلم ملك عبدالمقصود عبدالعليم حسن
 - 93محمد السيد عبدا طلبه عباس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10613ورقم قيد  198402محل رئيسى عن وكاله فاكهه وخضروات بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية كفر
مكاوى ملك محمد عبدالعزيزخليفه
 - 94وليد غريب جوده غريب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10622
ورقم قيد  198403محل رئيسى عن مكتب تصدير ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الشرقية
قرمله ملك السيد غريب جوده غريب
 - 95وليد غريب جوده غريب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10622
ورقم قيد  198403محل رئيسى عن مكتب تصدير ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الشرقية كان
له قيد برقم  147459افتتح فى  2015/11/4واغلق فى  2016/5/31يرقم محو 62244
 - 96مكتب رشا وجدى عبدا السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  10637ورقم قيد  198404محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
ام رماد ملك/محمد السيد بدوى حلبى
 - 97مكتب امانى عبدالسلم حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  10638ورقم قيد  198405محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة
محافظة الشرقية ابو عجوة بملك  /حمدى على عبدالمقصود
 - 98هاله كامل ابراهيم خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10642
ورقم قيد  198407محل رئيسى عن محل بقاله ,بجهة محافظة الشرقية كفر حافظ -بملك /كامل ابراهيم خليل
ابراهيم
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 - 99عمر محمود سامى السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10643ورقم قيد  198408محل رئيسى عن بيع عطور ,بجهة محافظة الشرقية  10شارع لبنان _المساكن
التعاونيه بملك /عمر محمود سامى السيد احمد
 - 100وائل محمد عبدالهادى موسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10644ورقم قيد  198409محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية ش احمد عرابى-حسن
صالح بملك مجدى محمد ابراهيم
 - 101احمد عبدالباسط عبدالحميد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10645ورقم قيد  198410محل رئيسى عن محل منظفات صناعيه ,بجهة محافظة الشرقية  1ش الطنطاوى
دويده بملك /مكارم عبد الرازق عبد المعبود
 - 102ايهاب احمد شوقى عبدالمنعم المكاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10647ورقم قيد  198412محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه مواد غذائية عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق ملك/ايمن محمد عبدالعزيز
 - 103ايهاب احمد شوقى عبدالمنعم المكاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10647ورقم قيد  198412محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه مواد غذائية عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة المنوفية كان له سجل برقم  55950شبين الكوم افتتح فى
 2002/5/28واغلق فى 2011/1/5
 - 104عبدا عبدالعزيز جوده عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10648ورقم قيد  198413محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة الشرقية ش
البوسطة _السعيدية بملك /عبد العزيز جوده عبد العزيز
 - 105ايمن محمد عبدالعزيز سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10653ورقم قيد  198414محل رئيسى عن مكتب توكيلت تجارية ,بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق
ملك/احمد محمد عبدالعزيز
 - 106شريف اشرف محمد الحفنى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10654ورقم قيد  198415محل رئيسى عن مكتب نقل داخلى وتوريدات عموميه عدا توريد العماله
والحاسب اللى ومجالته والدويه ,بجهة محافظة الشرقية كفر ميت سهيل  -بملك /اشرف محمد الحنفى
 - 107مكتب حسن محمد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  10655ورقم قيد  198416محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت سياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية سعدة ابوخليل _النوافعة بملك /محمد محمد حسن
 - 108عبدالباسط حسن عبدالباسط عبدالشافى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10656ورقم قيد  198417محل رئيسى عن تدوير مخلفات غير ضاره ,بجهة محافظة الشرقية تلبانة
بملك  /سماح فتحى محمد السيد
 - 109محمود حسن احمد احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10658ورقم قيد  198418محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك
 /احمد حسن احمد
 - 110احمد على عبدالعال على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10659
ورقم قيد  198419محل رئيسى عن معرض موبيليا ,بجهة محافظة الشرقية سواده بملك /محمد على عبدالعال
على
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 - 111مكتب محمد احمد محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 19,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  10661ورقم قيد  198420محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة
الشرقية العباسه الكبرى ملك  /سعيد احمد محمد محمد
 - 112معتز محمد عبدالمقصود عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10662ورقم قيد  198421محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه عدا توريد الحاسب اللى ومجالته
والعماله ,بجهة محافظة الشرقية شارع رشاد حرب  -بملك  /محمد عبدالمقصود عبدالحميد سليم
 - 113بلل السيد عبدا يوسف محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10663ورقم قيد  198422محل رئيسى عن استغلل مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الشرقية العزيزيه ملك/
ياسر محمد السيد ابراهيم جودة
 - 114ابراهيم عبد العزيز محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  19,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10664ورقم قيد  198423محل رئيسى عن بيع اجهزة منزلية وكهربائية ,بجهة محافظة الشرقية كفور نجم
بملك احمد ابراهيم عبد العزيز محمد
 - 115مؤمنه عبدالمنعم عبدالسلم عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10665ورقم قيد  198424محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية قصاصين الشرق ملك /
السيد السيد عبدالعزيز السيد
 - 116احمد عادل محمود احمد على هلل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم
ايداع  10666ورقم قيد  198425محل رئيسى عن معرض مطابخ الوميتال ,بجهة محافظة الشرقية 17
شارع بحرى الثانويه المنشيه ملك/احمد على حسن العرايشى
 - 117يسرى عيسى السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10667ورقم قيد  198426محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية شوبك بسطه ملك /
محمد يسرى عيسى السيد
 - 118اكرامى السيد ابراهيم عطيه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10668ورقم قيد  198427محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى منشية السلم ملك/عطيه الشبراوى حلمى محمد
 - 119محمد صابر حسانين عراقى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع
 10669ورقم قيد  198428محل رئيسى عن بيع اجهزة كهربائيه عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الشرقية ش
الغمرى القديم -القنايات -بملك /السيد السيد على الهللى
 - 120انعام فتحى محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع 10670
ورقم قيد  198429محل رئيسى عن مكتب توكيلت تجارية ,بجهة محافظة الشرقية  65ش الشوافعة ملك /
عبدالؤوف احمد ابراهيم محمد
 - 121محمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10811ورقم قيد  192429رئيسى آخر عن تجارة منظفات صناعية ,بجهة محافظة الشرقية شارع جمعيه
نور الحياه شيبه النكاريه ملك  /محمد صلح ذكى عبدالرحمن
 - 122امانى احمد عبدالرحمن احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10771ورقم قيد  196939رئيسى آخر عن معلف تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
طحله بردين ملك  /مصطفى محمد السيد احمد شلبى
 - 123محمد السيد احمد اسماعيل السيد لشين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10674ورقم قيد  198430محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر
المدينه ملك السيد احمد اسماعيل
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 - 124ناجى محمود خليفه خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10680ورقم قيد  198431محل رئيسى عن مكتب توريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية  10ش بورسعيد ملك  /نبيلة احمد صالح
 - 125محمد علء محمد محمد ابوطالب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10692ورقم قيد  198432محل رئيسى عن بيع احذية رياضية وملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه,
بجهة محافظة الشرقية  1شارع لبنان ملك/مديحةمحمد محمد عرفة
 - 126محمود عبدالرحمن احمد حسن تاجر فرد رأس ماله  4,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10707ورقم قيد  198433محل رئيسى عن قهوه بلدى ,بجهة محافظة الشرقية شبرا العنب ملك/محمد
عبدالفتاح محمد
 - 127محمد سيد احمد احمد عبدالحق تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10711ورقم قيد  198434محل رئيسى عن مطعم كباب وكفته وكبده ,بجهة محافظة الشرقية ش ابوبكر
الصديق ملك/ورثة المرحوم محمد عماد الدين عثمان
 - 128كريم حسن عيسى عبدا عرابى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10712ورقم قيد  198435محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية  6شارع مائة ملك /
محمود ابراهيم احمد
 - 129مكتب احمد محمد سليمان ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  10718ورقم قيد  198436محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية قريه السماعنه ملك محمد سليمان ابراهيم
 - 130احمد صابر محمد حسانين عوض ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10726ورقم قيد  198438محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
الزنكلون -بملك /سهيله سليمان محمود
 - 131حسانين ابومسلم حسانين مصطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  10729ورقم قيد  198439محل رئيسى عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية حى الغمرى الجديد -ش ابو مصطفى -القنايات -بملك /امونه السيد ابوعجوه فاضل
 - 132عزيزه مصطفى محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10748ورقم قيد  198440محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية طريق السلخانه ملك/محمد رجب
حسنى حسن
 - 133مكتب ابتسام حمدى عبدالعزيز عبدالغفار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  10749ورقم قيد  198441محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية الصحافه ملك احمد صابر عبدالعزيز
 - 134السيد يوسف بيومى على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 10751
ورقم قيد  198442محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر موسى
عمران بملك/يوسف بيومى على
 - 135منى مصطفى محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10752ورقم قيد  198443محل رئيسى عن مكتبه وخردوات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  1913بتاريخ
 ,2022/4/11بجهة محافظة الشرقية الحجاجيه المستجده ملك/عادل السيد سليمان
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 - 136السيد عبدالحميد عيسى حسن تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10756ورقم قيد  198444محل رئيسى عن ورشه نجاره ,بجهة محافظة الشرقية منشاة ابو عمر
 - 137عبدا احمد محمد عبدربه محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10773ورقم قيد  198445محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية بير عمارة ملك  /احمد محمد
عبدربه محمد
 - 138مكتب مياده ناصف نعيمى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  10779ورقم قيد  198446محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحية تلحوين ملك  /محمد مروان عبدالحى مروان
 - 139سامح سعيد توفيق عراقى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10789ورقم قيد  198448محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية شارع خيرى عبد العزيز بملك/
رابحه ابراهيم جمعه
 - 140عصام اسماعيل محمد محمد راشد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10790ورقم قيد  198449محل رئيسى عن صيدليه بشريه ,بجهة محافظة الشرقية ميت ردين عزبه مطاوع
ملك/اسماعيل محمد محمد راشد
 - 141صفوت ياسر ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10791ورقم قيد  198450محل رئيسى عن مزرعة مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
العزيزيه -بملك /اسماء محمد محمد عثمان
 - 142شيماء عبدالخالق سعد على تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10793ورقم قيد  198451محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة الشرقية ابونجاح -بملك /سعد
محمود عبدالفتاح
 - 143محمد حسينى محمد محمد عبد النبى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10795ورقم قيد  198452محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية جهينة القبلية بملك/
السيد عبد المعطى ابراهيم
 - 144عواطف السيد محمد عبدالعال ابوديه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10797ورقم قيد  198453محل رئيسى عن مفروشات وملبس وجهاز عرائس ,بجهة محافظة الشرقية
شبرا النخله-بملك/حسنى عبدالعزيز عبدالحميد
 - 145مكتب محمد خالد محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  10799ورقم قيد  198455محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة محافظة الشرقية
النشاويه سماكين الغرب -بملك/خالد محمد محمد
 - 146علء حسن محمد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10800ورقم قيد  198456محل رئيسى عن تجارة المواد الغذائية ,بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوعاصى
بملك/حسن محمد حسن طريق الجمالية
 - 147جمعه محمد ابراهيم عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10801ورقم قيد  198457محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية واحد بحر البقر بملك/منى رجب
انور عبد الحفيظ

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

Page 13 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 148سعيد يسرى محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 10802
ورقم قيد  198458محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وتجارة اخشاب ,بجهة محافظة
الشرقية  120ش اولد جبر حى الزهور ملك/احمد عبدا عبدالعظيم
 - 149زهراء طه محمود محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10806ورقم قيد  198459محل رئيسى عن بقالة تموينية ,بجهة محافظة الشرقية كفر يوسف سمرى بملك/
ناجى جرجس وهبة
 - 150محمود حسن عبدالمجيد عزازى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10807ورقم قيد  198460محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه وتوكيلت تجاريه عدا توريد العماله
والحاسب اللى ومجالته والدويه ,بجهة محافظة الشرقية عرب درويش-بملك /حسن عبدالمجيد عزازى
 - 151على يوسف عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10808ورقم قيد  198461محل رئيسى عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية الرخاء 7
الصالحية بملك /عطوة عبد الجواد عطوة عبد الجواد
 - 152سعيد ابراهيم محمد شرف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10809ورقم قيد  198462محل رئيسى عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاته ,بجهة محافظة الشرقية
شارع عزبة ابوزيد تل حوين ملك/طارق صلح عطيه
 - 153سحر عباس السيد عباس ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10812ورقم قيد  198463محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية السديه -بملك /عبدالسلم محمد عبدالقادر
 - 154انعام سعد ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  11,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 10815
ورقم قيد  198464محل رئيسى عن بيع وتجارة الجهزة الكهربائيه عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها ,بجهة
محافظة الشرقية المنيل -انشاص الرمل-بملك /سامى انور سيدهم
 - 155عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد سعد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  10821ورقم قيد  198465محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الشرقية
ابوبرى-بملك /عصام ابراهيم اسماعيل
 - 156رومانى متشو فارس داود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10822ورقم قيد  198466محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
خارج الزمام داخل نظام  2كم تجاه بساتين السماعيليه سراج الدين ملك/ماجده اسكندر حبيب
 - 157محمود ناجى مهدى حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10823ورقم قيد  198467محل رئيسى عن توريدات عموميه عدا توريد العمالة والحاسب اللى ومجالته
والدويه ,بجهة محافظة الشرقية خلف المحكمه بلبيس الجديدة -بملك/هشام محمد عبدالوهاب محمود
 - 158عبدالمجيد محى عبدالمجيد الشحات زامل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-06
برقم ايداع  10827ورقم قيد  198468محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية قرية السلم ملك  /فوزيه احمد حسن احمد
 - 159بلل محمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10828ورقم قيد  198469محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر
موسى عمران ملك/زينب السيد عبدا
 - 160مكتب ولء عطيه محمد عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  10829ورقم قيد  198470محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهازالنقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة
محافظة الشرقية كفر موسى عمران -بملك /عطيه محمد عطيه اسماعيل
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 161هيام مصطفى امين مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10830ورقم قيد  198471محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية عزبة ابو عقيله ملك  /عزت سليم على يونس
 - 162سامي صلح عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 10831ورقم قيد  198472محل رئيسى عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر موسى
عمران بملك صلح عبد الرحمن ابراهيم
 - 163شريف عبدالحكيم احمد على البندارى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع  10832ورقم قيد  198473محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية بالجمله ,بجهة محافظة الشرقية بنايوس
ملك/احمد عبدالحكيم احمد على
 - 164علء عبدالرحمن محمود ابراهيم الجندى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10889ورقم قيد  198260رئيسى آخر عن مفروشات دون التصنيع ,بجهة محافظة الشرقية  2شارع
عنانى بك المنتزه ملك  /فر سعد هاشم
 - 165رشا حسين احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 10841
ورقم قيد  198474محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية كفر مصطفى افندى ملك/
ناصر اسماعيل نصر محمد
 - 166محمد محمد عبدالعزيز حسن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10842ورقم قيد  198475محل 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 بساتين
السماعيلية ملك  /احمد محمود احمد
 - 167احمد محمد جوده محمود النجار تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10844ورقم قيد  198476محل رئيسى عن محل جبس ,بجهة محافظة الشرقية ابوطواله ملك/محمد محمد
جوده محمود
 - 168مكتب رانيا سامى عبدالمتعال محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  10845ورقم قيد  198477محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية المنير ملك  /السيد ابوالعل محمد رضوان
 - 169طه مصطفى فتحى محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10848ورقم قيد  198478محل رئيسى عن محل تقطيع وتجهيز المونيوم واللومنتال ,بجهة محافظة
الشرقية الجوسق ملك/احمد مصطفى فتحى
 - 170فوزيه السيد احمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10849ورقم قيد  198479محل رئيسى عن بيع اسمنت وجبس ,بجهة محافظة الشرقية شيبه بجوار النادى 9
شارع احمد عرابى ملك/احمد محمد زكى احمد
 - 171نورا زهران طه مرسى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10855ورقم قيد  198480محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر
الشراف-بملك-امال احمد محمد
 - 172محمود محمد حسن موسى حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10893ورقم قيد  198481محل رئيسى عن توريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى والكمبيوتر
والدويه ,بجهة محافظة الشرقية السعادات ملك حياه السيد ابراهيم
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 - 173اسماء عبدالهادى احمد عبدالعزيز للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 15,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  10894ورقم قيد  198482محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية بنى شبل ملك  /ايمان محمود عزب
 - 174محمد عمرو محمد فتحى حسن الترم تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10896ورقم قيد  198483محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
العزيزيه ملك عمرو محمد فتحى حسن الشرم
 - 175السيد عبدالرحمن السيد ابو خضره تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10901ورقم قيد  198484محل رئيسى عن تجاره البواب والشبابيك ,بجهة محافظة الشرقية شبرا
النخله ملك ناصره محمد سيد احمد
 - 176ياسر محمود عيسى عيسى جبريل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10906ورقم قيد  198485محل رئيسى عن صالة العاب رياضية بالجر ,بجهة محافظة الشرقية ش
مستشفى دار الشفاء بملك/نجاة عبدالحميد ابراهيم
 - 177ياسر محمود عيسى عيسى جبريل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10906ورقم قيد  198485محل رئيسى عن صالة العاب رياضية بالجر ,بجهة محافظة الشرقية ش
مستشفى دار الشفاء بملك/نجاة عبدالحميد ابراهيم
 - 178عماد حمدى عطيه مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10908ورقم قيد  198486محل رئيسى عن محل بقاله مواد غذائيه وحبوب واعلف ,بجهة محافظة الشرقية
قريه الهيصميه النبراوى ملك ساميه محمد مهدى
 - 179محمد عبدالحكيم هاشم حسن تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10909ورقم قيد  198487محل رئيسى عن مكتب اكسسوارات و هدايا ,بجهة محافظة الشرقية حفنا ملك
فوزى محمد محمد
 - 180سعيد محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 10911
ورقم قيد  198488محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية صفط
الحنا ملك/احمد محمد احمد
 - 181عبدا السيد مسلم عوض سالم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10915ورقم قيد  198489محل رئيسى عن توريد مواد التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة الشرقية عرب
الرملية-الشغانبة بملك/السيد مسلم عوض سالم
 - 182صابر فرج شعبان ابوفاخره تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10916ورقم قيد  198490محل رئيسى عن مكتب توريد مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة الشرقية ش الجلء
_برج دار الطب بملك /عبده محمد مراد
 - 183محمد حسن محمد عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-07
برقم ايداع  10917ورقم قيد  198491محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية سواده
ملك حسن محمد عبدالرحمن اسماعيل
 - 184خالد احمد محمد محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10920ورقم قيد  198492محل رئيسى عن ورشة لتصنيع الحذية والكوتشى ,بجهة محافظة الشرقية مدخل
طريق اولد مهنا
 - 185صابر محمد حسن محمد هلل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10922ورقم قيد  198493محل رئيسى عن تجارة مخلفات صلبه ,بجهة محافظة الشرقية سلمنت بملك /علء
محمد محمد
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 - 186محمد عبدالعزيز انور محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10925ورقم قيد  198495محل رئيسى عن بيع مستلزمات مكتبية ,بجهة محافظة الشرقية شارع المزرعة
كفر محمد حسين ملك /فاطمة محمد الدمرداش
 - 187عامر صابرعامر عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10927ورقم قيد  198496محل رئيسى عن تجاره اخشاب وبيع دهانات ,بجهة محافظة الشرقية صفيطه
ملك/صابر عامر عبدالرحمن
 - 188رضا عبدالرحمن عبدالعزيز احمد علوان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-07
برقم ايداع  10929ورقم قيد  198497محل رئيسى عن توريد المواد الغذائية واللحوم ,بجهة محافظة الشرقية
انشاص الرمل ملك  /اميمة منصور محمد منصور
 - 189السيد عبدالسلم السيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10931ورقم قيد  198498محل رئيسى عن ورشة رخام ,بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك  /حماد
فرحان عامر
 - 190مختار حسانين كريم حسانين تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10934ورقم قيد  198499محل رئيسى عن اصلح وبيع اكسسوار محمول ,بجهة محافظة الشرقية كفر
ابوحاكم ملك/عبدالظاهر عطيه احمد
 - 191عبدالحميد محمود عبدالحميد عبدا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10935ورقم قيد  198500محل رئيسى عن مصنع كرتون ,بجهة محافظة الشرقية  2ش مصطفى
كامل ملك  /مصطفى محمود عبدالحميد عبدا
 - 192يسن عبدالفتاح عبدالغفار يسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10939ورقم قيد  198501محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية سنهوت ملك/كامل احمد
عبدالغفار يسن
 - 193امانى احمد غريب محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع 10940
ورقم قيد  198502محل رئيسى عن تجارة ورق فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه
والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنيه رقم  3083فى  ,2022/5/24بجهة
محافظة الشرقية ش الدار البيضاء حسن صالح ملك  /محمد احمد غريب محمد
 - 194احمد محمد محمد جمعه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10941ورقم قيد  198503محل رئيسى عن تجارة ادوات منزلية واجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر
ومشتملتها ,بجهة محافظة الشرقية السديه ملك/محمد محمد جمعه عطيه
 - 195ساميه محمد عبدا عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10942ورقم قيد  198504محل رئيسى عن مكتبة فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية
والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم  3086فى  ,2022/5/24بجهة
محافظة الشرقية شارع سعد بدر عزبة عبداللطيف حسانين ملك  /احمد عثمان عثمان السيد
 - 196عصمت مسعود كامل حميدة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10943ورقم قيد  198505محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاته ,بجهة محافظة الشرقية
عزبه رفعت كفر ابراش ملك/مسعود كامل حميده
 - 197محمود صبحى يوسف دياب عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10944ورقم قيد  198506محل رئيسى عن مكتب تصدير فيما عدا المواد المشعه والمنتجات ذات
الطبيعه الشعاعيه ,بجهة محافظة الشرقية  11شارع المسجد منشية السادات ملك/صبحى يوسف دياب عيسى
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 - 198احمد رمضان محمد السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم
ايداع  10945ورقم قيد  198507محل رئيسى عن تجاره فلتر تنك ,بجهة محافظة الشرقية شارع محمد عبده
بجوار مستودع غاز الجندى ملك رمضان محمد السيد
 - 199ايه السيد جلل عمر على صبح تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10946ورقم قيد  198508محل رئيسى عن بيع قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عزبه عمر صبح
النخاس ملك  /احمد صبرى محمد
 - 200مكتب علء دسوقى كامل حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  11029ورقم قيد  161683رئيسى آخر عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفه عزبة حلمى ملك/هدى ابراهيم عبدالعزيز
 - 201ياسر محمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 10960
ورقم قيد  196961رئيسى آخر عن معلف مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية الحريه
ملك/سامى عبدالفتاح سليم موسى
 - 202مكتب حسنية محمود ابوالنصر سراج للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  10950ورقم قيد  198509محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية حوض الندا ملك/عبدالعزيز على عبدالعزيز جبر
 - 203محمود عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  10952ورقم قيد  198510محل رئيسى عن مقاولت عمومية ,بجهة محافظة الشرقية السعيديه ملك/
محمد محمود عبدالرحمن
 - 204محمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 10961ورقم قيد  198512محل رئيسى عن ورقيات واكياس بلستيك ,بجهة محافظة الشرقية الصالحيه
ملك/محمد صبرى عبدالرحيم
 - 205احمد عبدالعزيز احمد محمد عامر تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 10964ورقم قيد  198513محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية  21ش الثورة
الحرار ملك/هانم عواد خليل
 - 206عائشه فاضل عبدالمنعم عبدالرحمن سالمان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  10970ورقم قيد  198514محل رئيسى عن بيع مستحضرات تجميل محليه ,بجهة محافظة
الشرقية ش شبكه الكهرباء -بملك /محمود عبدالخالق سالم
 - 207اسماعيل عبدالوهاب ابراهيم خشانه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  10972ورقم قيد  198515محل رئيسى عن محل خضروات وفاكهة بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية
شارع ابوصيام-بملك /احمد محمد احمد
 - 208مصطفى محمود عبدالقوى الحول تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  10980ورقم قيد  198516محل رئيسى عن محل فطائر ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  18مول
النيل بلزا الدور الول -بملك منال محمود سالم
 - 209مكتب احمد ابراهيم ماهر محمد محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  10981ورقم قيد  198517محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة
محافظة الشرقية بحطيط-بملك /سميره سالم محمود محمد محمود
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 - 210احمد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 10985ورقم قيد  198518محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية  4شارع الحرار العقار رقم 3
كفر الحرار ملك/عبدالمجيد احمد عبدالمجيد
 - 211مكتب احمد محمد جابر نصر محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  10986ورقم قيد  198519محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة
محافظة الشرقية شبرا النخله-بملك/عبدالنبى ابراهيم الرفاعى
 - 212محمد عماد احمد عليوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 10989
ورقم قيد  198520محل رئيسى عن بيع اجهزة طبية ومستلزماتها ,بجهة محافظة الشرقية  132شارع
مستشفى المدينه حى الزهور ملك محمود السيد محمد
 - 213محمود شعيب سليمان معالى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 10994ورقم قيد  198521محل رئيسى عن ورشة رخام ,بجهة محافظة الشرقية قرية الشيخ جبيل
 - 214انس ابراهيم محمد احمد النورى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11001ورقم قيد  198522محل رئيسى عن مطعم ,بجهة محافظة الشرقية  81شارع عمر بن العاص فلل
الجامعه ملك/عبدالعزيز السيد ابراهيم محمد
 - 215حازم عصام عبدالعليم دسوقى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11006ورقم قيد  198523محل رئيسى عن مكتب توريد مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 17
السعديين ملك اسماء محمد سعد الدين عبدالعزيز
 - 216علء احمد محمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11007ورقم قيد  198524محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية  18ش الحرمين حى السلم ملك/
ابراهيم السيد فهمى مصطفى
 - 217مكتب محمد فوزى عبدالموجود عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  11009ورقم قيد  198525محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبه حبيب ام الزين ملك/فوزى عبدالموجود عثمان حبيب
 - 218السيد عبدالمعبود حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11010ورقم قيد  198526محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ش
المحطه الصالحيه القديمه ملك حسن محمد حسن عبدالرحمن
 - 219حماده محمد فتحى عبدالمنعم سيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11014ورقم قيد  198527محل رئيسى عن تجارة وتوريد مواد التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة الشرقية
مدخل البلد المنير ملك/ياسر محمد محمود امين
 - 220ابراهيم احمد رمضان محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  11015ورقم قيد  198528محل رئيسى عن ورشة سمكرة سيارات ,بجهة محافظة الشرقية السعديه
ملك/نجوى عطيه على احمد
 - 221محمد حمد شعبان سليمان شعت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11017ورقم قيد  198529محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية  8ش لطفى السيد حى
الزهور ملك/حمد شعبان سليمان شعت
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 - 222السيد ممدوح عبدالبارى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11026ورقم قيد  198530محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه عدا تويد العماله ومجالت الحاسب
اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية العصلوجى ملك زينب عبدالرحيم ابوطالب
 - 223مكتب محمد عماد محمد عبدالحى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  11032ورقم قيد  198531محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية بساتين السماعيلية ملك/صباح عبدالعزيز رمضان
 - 224محمد شكرى السيد عطيه خليفه تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11037ورقم قيد  198532محل رئيسى عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الشرقية
تيمور نشوه
 - 225زكريا كمال زكريا عشرى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11038ورقم قيد  198533محل رئيسى عن مكتب هندسى ومقاولت ,بجهة محافظة الشرقية كفر يوسف
سلمة بملك/جميلت احمد عطية
 - 226احلم عبدا محمد عكاشة تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11039ورقم قيد  198534محل رئيسى عن بيع ادوات منزليه ,بجهة محافظة الشرقية الفولى الظواهرية -
بملك /محمد عبدا محمود حسين
 - 227هناء فتحى احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11040ورقم قيد  198535محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية كفر العزازى ملك عطيه الصادق غانم
 - 228ام السعد سعد حسن امبابى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11041ورقم قيد  198536محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية ملمس بملك /وفاء عبد اللطيف
محمد رمضان
 - 229محمود صلح عبدالمنعم عطية الشامى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  11042ورقم قيد  198537محل رئيسى عن صيانة ماكينات فرز البان ,بجهة محافظة الشرقية ميت
جابر بملك/عبدالرحمن فرج ا عبدالحميد
 - 230يوسف السيد عبدالعال محمد يوسف شعلن تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  11043ورقم قيد  198538محل رئيسى عن معرض سيراميك وادوات صحيه وسباكه ,بجهة
محافظة الشرقية قصاصين شرق  -ملك /يوسف عبدالعال محمد يوسف شعلن
 - 231سعيد مختار سعيد متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 11045
ورقم قيد  198539محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة وصيانة اجهزة كهربائية عدا توريد العمالة
ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية ابوطوالة بملك/مختار سعيد متولى
 - 232مكتب نجلء مسلم اسماعيل اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  11046ورقم قيد  198540محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية  26شارع العبور منشية السادات ملك/شحته نصير اسماعيل
 - 233عصام محمد مختار عبدالمقصود عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-08
برقم ايداع  11048ورقم قيد  198541محل رئيسى عن بيع قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الشرقية
شارع الصحافه بملك /السيد احمد احمد
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 - 234ياسر محمد عبدالمنعم سالم بلل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11050ورقم قيد  198542محل رئيسى عن تربيه مواشى تسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
جلفينا  3عزبه ماهر -بجوار شركة سيكم -بملك /هيثم محمد عبدالمنعم سالم
 - 235ابراهيم ابوالعزم السيد مرسىمحمود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم
ايداع  11052ورقم قيد  198543محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتجارة اطارات ,بجهة محافظة
الشرقية ش المدابحة بملك /ابوالعزم السيد مرسى
 - 236احمد السيد عبده ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11053ورقم قيد  198544محل رئيسى عن بيع مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية طريق
ابوسلمه_الزنكلون بملك ايمان حمدى محمد
 - 237رضا السيد محمد عطاا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 11054
ورقم قيد  198545محل رئيسى عن مكتب خدمات نظافة باجرعدا توريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية شارع
المعزلدين ا -عمربن الخطاب -بملك /ياسر محمد محمود محمد
 - 238شادي اومير محمد محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11057ورقم قيد  198546محل رئيسى عن محل نظارات شمسية ,بجهة محافظة الشرقية مجاورة  10قطعه
 133مول سيتى بلزا الصالحيه الجديده ملك/رضا متولى نصر
 - 239شريف نوح احمد عبدالحى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11059ورقم قيد  198547محل رئيسى عن مكتب برمجيات /فيما عدا المن والحراسه والكاميرات السلكيه
واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف وبعد الحصول على التراخيص الزمه ,بجهة محافظة
الشرقية القراقرة -بملك /فتحيه محمد ابراهيم
 - 240محمد محسن فوزى عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11060ورقم قيد  198548محل رئيسى عن تجارة المحمول وقطع غيارها ,بجهة محافظة الشرقية ش النصر
ملك/السيد محمد عوض مصطفى
 - 241مكتب ايه عيد ابواليزيد عبداللطيف للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  11061ورقم قيد  198549محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات ,بجهة محافظة الشرقية ش لطفى ملك محمد على حسين على
 - 242السيد السيد عبدالكريم مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11063ورقم قيد  198550محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
الشعايرة-بملك  /السيد عبدالكريم مصطفى
 - 243محمد محمد احمد موسى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 11064
ورقم قيد  198551محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله والحاسب اللى
ومجالته والدويه ,بجهة محافظة الشرقية الجديدة  -بملك/احمد محمد احمد موسى
 - 244بشاى وليم بشاى ميلد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 11065
ورقم قيد  198552محل رئيسى عن ورشة اصلح سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عزبة البابور سعود ملك/
وليم بشاى ميلد سعد
 - 245محمد صلح محمد صالح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11069ورقم قيد  198553محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى-
بملك /صلح محمد صالح
 - 246محمد السيد محمد على دهشان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 11070ورقم قيد  198554محل رئيسى عن محل بيع احذيه ,بجهة محافظة الشرقية متفرع من شارع حاره
عبدالكريم عطوان ملك/احمد عبدالسلم عبدالكريم حسن
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 - 247ابراهيم عادل طلبة خليل الحاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11085ورقم قيد  169276رئيسى آخر عن بيع ملبس جاهزة حريمى ,بجهة محافظة الشرقية ش المشير
احمد اسماعيل ملك  /عبدا امام محمد احمد
 - 248ساميه محمد عبدا عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11078ورقم قيد  198504رئيسى آخر عن تنميه مهارات بشرية فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنيه رقم  3086فى ,2022/5/24
بجهة محافظة الشرقية شارع سعد بدر عزبة عبداللطيف حسانين ملك  /احمد عثمان عثمان السيد
 - 249مكتب سحر سعيد على نوبه للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  11075ورقم قيد  198555محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
النعامنه ملك/حسنى فوزى مصلحى محمد
 - 250محمود فتحى عبدالمقصود طعيمة تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11082ورقم قيد  198556محل رئيسى عن تجارة الحبوب والغلل ,بجهة محافظة الشرقية كفر الدير بملك/
محمد فتحى عبدالمقصود طعيمة
 - 251محمد عبده نمر محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11083ورقم قيد  198557محل رئيسى عن كافتيريا ,بجهة محافظة الشرقية شارع العروبه ملك/احسان
رفاعى سانوسى
 - 252رشا بركات عبدالجليل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11086ورقم قيد  198558محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية عزبه المستشار قنتير ملك/بدر
محمود يوسف
 - 253مكتب منال فتحى عبدالقادر عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  11087ورقم قيد  198559محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية العبسى ملك  /عطيه قطب عطيه
 - 254مكتب محمود محمد جمعه محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  11089ورقم قيد  198560محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية اولد مهنا ملك/محمد جمعه محمد حسين
 - 255محمود محمد عبداللطيف نوفل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11093ورقم قيد  198561محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ورصف طرق وتوريدات عمومية عدا
توريد العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى ش مدرسة كمال عابدين منشأه اباظه
 6ب ملك  /محمد عبداللطيف محمد نوفل
 - 256رامى فرجانى عبدالعاطى عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  11096ورقم قيد  198562محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات معمارية عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية قرية  5بحر البقر ملك/فرجانى عبدالعاطى عبدالجليل
 - 257محمود سعيد خليفه مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11097ورقم قيد  198563محل رئيسى عن ورشه لصق كرتون ,بجهة محافظة الشرقية السعديين
 - 258السيد محمد ابراهيم محمد يونس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11098ورقم قيد  198564محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية قصاصين
الشرق ملك/اسلم احمد محمد
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 - 259روحيه عبدالحميد مرسى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11105ورقم قيد  198565محل رئيسى عن مخبز بلدى نصف الى ,بجهة محافظة الشرقية كفر ميت سهيل
ملك/محمد عبدالغنى عبدالغنى
 - 260محمود نورالدين احمد عكاشه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11106ورقم قيد  198566محل رئيسى عن مكتب توزيع ملبس جمله ,بجهة محافظة الشرقية حى الزهور
امام مدرسة الشهيد كمال عابدين ملك  /اسامه محمد الدمرداش
 - 261احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11107ورقم قيد  198567محل رئيسى عن مركز خدمة وصيانة وقطع غيار اكسسوار ومغسلة سيارات,
بجهة محافظة الشرقية طريق القرين مفارق ابونصار-القرين بجوار مدشه الحاج فرج ابوعبيه ملك/سعديه حسن
احمد
 - 262محمود هاشم محمد هاشم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11110
ورقم قيد  198568محل رئيسى عن تصنيع وتعبئة وتغليف مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية عزبه سعد
الدين كفر الشربيه
 - 263محمد محمد عامر حماد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11111ورقم قيد  198569محل رئيسى عن تجاره مواد غذائية وتجاره منتجات البان ,بجهة محافظة الشرقية
تل الجراد انشاص الرمل ملك/السيد عبدالمقصود عبدالعال
 - 264خالد السيد مهدى عطا عنبه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11113ورقم قيد  198570محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالحميد ابوالنجا ملك/
رامى محمد رفعت
 - 265محمد محمد صيام محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11114
ورقم قيد  198571محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة الشرقية
الكتبيه شرق جلفينا
 - 266الشحات السيد مصطفى على تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11119ورقم قيد  198572محل رئيسى عن اصلح موازين ,بجهة محافظة الشرقية ش وادى النيل قسم
حسن صالح ملك  /محمد احمد اسماعيل على
 - 267السيد عبدالعزيز نورالدين طلبه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11121ورقم قيد  198573محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك/حسن محمد
امين فهمى
 - 268عادل عيد محمد محمد عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  11125ورقم قيد  198574محل رئيسى عن تجارة احذيه ,بجهة محافظة الشرقية شارع ابوالدهب من
ش المكاتب ملك/محمد عيد محمد محمد
 - 269زياد طارق محمد الهادى على الصافورى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-09
برقم ايداع  11126ورقم قيد  198575محل رئيسى عن تصنيع وبيع اللحوم والفراخ الطازجه والمجمده
واللبان وجميع مصنعاتها ,بجهة محافظة الشرقية  6ش المدينه المنوره ملك  /علء سعدالدين السيد
 - 270اشرف ثروت محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11129ورقم قيد  198576محل رئيسى عن حظيره مواشى وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية بنى صريد
ملك  /السيد عبدالمنعم السيد عبدالعال
 - 271ثابت عبدالواحد محمد عبدالواحد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11133ورقم قيد  198577محل رئيسى عن محل صيانة وسباكة ,بجهة محافظة الشرقية شارع  223حى
الزهور ملك  /وائل عبدالعزيز عبدالقادر
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 - 272ماجد احمد الشربينى الداودى الزميتى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  11137ورقم قيد  198578محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الشرقية مفارق ابو نصار
ملك  /عبدالباسط محمد يونس ابراهيم
 - 273جمال عبدالناصر مهنا سليمان مهنا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  11141ورقم قيد  198579محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية صان
الحجر ملك عرفه عبد الحميد محمود
 - 274عبدالمنعم السيد عبدالحميد عوض ا تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-09برقم
ايداع  11142ورقم قيد  198580محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية الحجاجيه
المستجده ملك  /السيد عبدالحميد عوض ا
 - 275زنوبه ابراهيم رمضان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11146ورقم قيد  198581محل رئيسى عن بيع منتجات نسيجيه ,بجهة محافظة الشرقية ش الجبانة ملك /
نبيل احمد عبدالغنى احمد الصالحى
 - 276احمد محمد عبدالوهاب مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11148ورقم قيد  198582محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية كفر المنشية
 - 277شيرين عبدالرحيم محمود عبده تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11151ورقم قيد  198583محل رئيسى عن صيدليه ,بجهة محافظة الشرقية  5ش المام على فلل الجامعه
ملك جيهان السيد احمد
 - 278صابر محمد محمد صابر احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11166ورقم قيد  198585محل رئيسى عن تجاره زيوت وتوكيلت بتروليه ,بجهة محافظة الشرقية البيروم
ملك محمد شحاته محمد
 - 279احمد عادل سيد احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  80,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11172ورقم قيد  198586محل رئيسى عن تربية مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الجديده ملك/صفاء فاروق عبدالهادى ابراهيم
 - 280ابراهيم صلح محمد احمد العرابى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11175ورقم قيد  198587محل رئيسى عن مطعم كبده ,بجهة محافظة الشرقية ش /العمده _ تلبانه بملك/
مهدى عبدالكريم عبدالحميد
 - 281بيشوى ميمي متى سيف شنوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11176ورقم قيد  198588محل رئيسى عن بيع شيكولته ,بجهة محافظة الشرقية  16المام على فلل
الجامعه ملك عبدالمنعم محمد محمد
 - 282نورا عماره وصفى السيد احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11177ورقم قيد  198589محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية  18شارع احمد غزالى-الكونت
شديد -بملك /شريف على عبدالسلم على
 - 283محمد السيد شعبان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11178ورقم قيد  198590محل رئيسى عن تجميع البان ,بجهة محافظة الشرقية صان القبليه ملك/السيد
شعبان ابراهيم
 - 284احمد حسان حسين حسان المام تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11179ورقم قيد  198591محل رئيسى عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه والتوريدات العموميه عدا توريد
العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شيبه قش ملك  /احمد فوزى احمد الشحات
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 - 285انصاف حسين صالح دويك تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11180ورقم قيد  198592محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية جزيره النص بملك /احمد قطب
مصطفى
 - 286طارق عبدا عشرى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11181ورقم قيد  198593محل رئيسى عن مخبز طباقى كامل ,بجهة محافظة الشرقية ش عبدا موسى -
الكونت شديد -بملك /اميمه عبدالرحمن فرج
 - 287محمد شحاته على شحاته تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11182
ورقم قيد  198594محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة وتجارة مطهرات وخامات مستحضرات تجميل
محليه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسة الزرقية هريه
رزنه ملك/محمد طارق عبدالقادر
 - 288محمد ابراهيم سليم خالد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11183
ورقم قيد  198595محل رئيسى عن تجارة حديد واسمنت ومواد بناء ,بجهة محافظة الشرقية منشية الزهراء
ملك  /تامر محمود ابراهيم محمد عزب
 - 289عمرو عبد الصادق على عبد الصادق هزاع تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  11184ورقم قيد  198596محل رئيسى عن تربيه مواشى حلبه وتسمين وبيع
منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ميت حمل ملك عبد الصادق على عبد الصادق محمد
 - 290عمرو السيد صابر درويش عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع
 11186ورقم قيد  198597محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية البلشون ملك  /السيد صابر درويش عطيه
 - 291احمد محمد محمد مهدى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع 11187
ورقم قيد  198598محل رئيسى عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الشرقية سنهوا ملك  /وائل السعيد متبولى
سعدون
 - 292محمود جمال عزب سليمان تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11281ورقم قيد  195549رئيسى آخر عن معرض ادوات كهربائية ,بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول
بملك عفاف احمد حسن عوض ا
 - 293احمد مظهر نصر نصر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11299ورقم قيد  198148رئيسى آخر عن محل مجمدات بانواعها ,بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/منال
شحاته محمد شحاته
 - 294محفوظة رجب ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11192ورقم قيد  198599محل رئيسى عن محل ترزى ,بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفه ملك هاشم
محمود السيد حبيب
 - 295عماد عبدالحميد محمد حسنين سويلم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11193ورقم قيد  198600محل رئيسى عن تجاره وتوريد الخشاب ,بجهة محافظة الشرقية الغفاريه
_بملك/هانى عبد الحميد حسنين سويلم
 - 296حمدى جاب ا عبدالحميد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11212ورقم قيد  198602محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية ميت ابوعلى ملك/
حمدى جاب ا عبدالحميد
 - 297حمدى جاب ا عبدالحميد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11212ورقم قيد  198602محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم
 191764افتتح فى  2021/9/19واغلق فى 2022/6/7
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 - 298مكتب عبير محمود على على الشاطر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  11228ورقم قيد  198603محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش مركز الشباب ملك عماد ناصر محمد
 - 299سنيه شحاته عبدا محمود تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11234ورقم قيد  198604محل رئيسى عن بقاله تموينيه جمعيتي ,بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحيه
مشتول القاضى ملك حسن عزت محمد ابراهيم
 - 300عزه عطيه عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11238
ورقم قيد  198605محل رئيسى عن منظفات صناعيه ,بجهة محافظة الشرقية طريق السوق ناصيه ام زين
ملك عطيه عبدا محمد
 - 301محمد احمد عيسى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11246
ورقم قيد  198606محل رئيسى عن جزاره وبيع لحوم ,بجهة محافظة الشرقية ش المحطه قريه شبرا النخله
ملك عادل السيد محمود
 - 302رضا ابراهيم الدسوقى احمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11249ورقم قيد  198607محل رئيسى عن بيع شنابر ونظارات شمسيه ,بجهة محافظة الشرقية ش
رشيد ملك مجدى الهادى سعد
 - 303مصطفى محمود السيد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11255ورقم قيد  198608محل رئيسى عن تجاره مواد غذائيه جمله وقطاعى ,بجهة محافظة الشرقية
مصطفى محمود السيد حسن
 - 304احمد حمدى على محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11257
ورقم قيد  198609محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامه عدا توريد العماله والحاسب اللى
ومجالته ,بجهة محافظة الشرقية شارع العسالجه خلف بنك مصر ملك حمدى على محمد
 - 305محمد محروس السيد محمد القمحاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11259ورقم قيد  198610محل رئيسى عن تصنيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل
ملك صبحى محروس السيد
 - 306مكتب ميرفت جوده على مصلحى للرحلت الداخليه ونقل البضائع وعمال شركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  11271ورقم قيد  198611محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلى ونقل بضائع عمال شركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى ,بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحيه بنى هلل ملك محمود نصر السيد نصر
 - 307احمد مصطفى احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11283ورقم قيد  198612محل رئيسى عن تجاره وتوزيع مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية طحله بردين
ملك محمد اسماعيل احمد اسماعيل
 - 308هيثم احمد عبد العزيز محمد عباده تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11284ورقم قيد  198613محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الصالحية القديمه بملك /عبد العزيز احمد عبد العزيز محمد عباده
 - 309محمد رجب عبدالحميد عطيه تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11285ورقم قيد  198614محل رئيسى عن مخبز شامى ,بجهة محافظة الشرقية الشبانات بملك يوسف محمد
يوسف
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 - 310يوسف نادي رمضان احمد مهلهل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11286ورقم قيد  198615محل رئيسى عن اجهزه كهربائيه ومنزليه ومفروشات عدا اجهزه الكمبيوتر
ومشتملتها ,بجهة محافظة الشرقية كوبري جامعه الزهر بملك\اسماعيل حسين اسماعيل
 - 311مكتب احمد فراج عبدالحميد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 12,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  11287ورقم قيد  198616محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية المنشية ملك  /هبه السيد حمدان
 - 312مهدى محمد ربيع محمد السيد عوده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11288ورقم قيد  198617محل رئيسى عن ادوات بيطريه واعلف ,بجهة محافظة الشرقية ش بنزينة
كالتكس كفر محمد حسين ملك/محسن فهمى احمد سلمه
 - 313نادر حسين ابراهيم محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11291ورقم قيد  198618محل رئيسى عن حظيرة مواشى ابقار وجاموس وعجال وتسمين وبيع منجاتها,
بجهة محافظة الشرقية بساتين السماعيلية بملك/متولى ابراهيم محمد حسن
 - 314عمرو عبدالناصر اسماعيل حسين عياده تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم
ايداع  11292ورقم قيد  198619محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الشرقية الشيخ جبيل ملك  /ايهاب
ابراهيم محمد ابراهيم
 - 315محمد محمود السيد المرسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11293ورقم قيد  198620محل رئيسى عن مزرعة دواجن ,بجهة محافظة الشرقية قرية  67بملك ابراهيم
عبد الفتاح على
 - 316احمد عبدالمنعم سعيد فهمى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11294ورقم قيد  198621محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية العراقى ملك /عبدالمنعم سعيد فهمى
 - 317رشا نفادى حماد مصبح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11295
ورقم قيد  198622محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
القطاوية بملك /محمد شعبان احمد عطية البلبيسى
 - 318لبيب لبيب عبدالفتاح عطاا تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11296ورقم قيد  198623محل رئيسى عن تجارة اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملتها ,بجهة
محافظة الشرقية العباسة بملك احمد لبيب لبيب عبد الفتاح
 - 319ندا محمد عبده محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11300
ورقم قيد  198624محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية الطويلة ملك /محمد قاسم عبده عبده
 - 320احمد عبدا محمد عبدا موسي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11301ورقم قيد  198625محل رئيسى عن تجارة الدوات المكتبية والتوريدات العمومية عدا توريد العمالة
ومجالت الحاسب اللى ومشتملتة ,بجهة محافظة الشرقية الجوسق بملك عماد عبدا محمد عبدا موسى
 - 321محمود رشدى حسن حسن على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11302ورقم قيد  198626محل رئيسى عن ورشة حداده ,بجهة محافظة الشرقية النخاس ملك/السيد رشدى
حسن حسن
 - 322السيد عبد الحميد محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11303ورقم قيد  198627محل رئيسى عن بيع كاوتش جمله وقطاعى ,بجهة محافظة الشرقية ش /الشيخ
عبدالعزيز هاشم بملك /حسن محمود هجرسى
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 323محمد عادل احمد امين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 11304
ورقم قيد  198628محل رئيسى عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية قطعه 35ب خط 2
جمعيه المهندسين العرب ملك  /فريد عقيلى احمد
 - 324احمد صلح محمود عليوه تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11306ورقم قيد  198629محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية مفارق المطار _قصاصين الشرق
بملك /رمضان عبدالحق عبدالقادر ابراهيم
 - 325مصطفى عبدالفتاح محمود محمد النقيطى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  11307ورقم قيد  198630محل رئيسى عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الجوسق ملك  /عبدالرحمن مصطفى عبدالفتاح
 - 326سلمان محمد صالح محمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11402ورقم قيد  164581رئيسى آخر عن معلف مواشى تسمين وحلب وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية عزبة الدكاترة مفارق ابونصار جمعية مفارق عثمان ملك/محسن محمد صالح محمد سلمان
 - 327عمر محمد فرحات محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11410ورقم قيد  192961رئيسى آخر عن محل بيع اسماك طازجة ,بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد
القيسارية ملك/فوزية عبدا على
 - 328سمير عبدالعظيم موسى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11308ورقم قيد  198631محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك
 /محمد عبدالعظيم موسى محمد
 - 329سعيد محمود غريب محمود تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11309ورقم قيد  198632محل رئيسى عن محل ادوات صحيه ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش ملك هبه
رضا عبدالجليل محمد
 - 330عاطف اسماعيل السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11310ورقم قيد  198633محل رئيسى عن تجارة محاصيل زراعية ومخلفاتها بالتجزئة ,بجهة محافظة
الشرقية حنورة ملك/اسماعيل السيد محمد
 - 331خالد عطيه عبدالحميد عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11311ورقم قيد  198634محل رئيسى عن مقاولت عامة وتشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية بنايوس ملك /
عطيه عبدالحميد عطيه
 - 332ايه حسين متولي ابوالنور تاجر فرد رأس ماله  3,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11319
ورقم قيد  198635محل رئيسى عن كافتريا ,بجهة محافظة الشرقية شارع العدوى النحال بملك احمد اشرف
محمد
 - 333ولء اسماعيل احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11321ورقم قيد  198636محل رئيسى عن ورشة نجاره ,بجهة محافظة الشرقية امام حضانة مريم زين
شارع متفرع من شارع الجلء ملك/هانى عبدالمقصود السيد
 - 334محمد صبحي عطيه عبدالغني تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11323ورقم قيد  198637محل رئيسى عن مزرعة دواجن تسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
خريمة  -عمريط بملك امين السيد امين عبد العال
 - 335محمد احمد محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11324
ورقم قيد  198638محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ش الجواهرة ملك/
شحاته ابراهيم على
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 - 336شادى صلح الدين احمد حمدى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11339ورقم قيد  198640محل رئيسى عن مكتب توريدات كهربائية عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسة جلل العبودى انشاص الرمل ملك/عماد صلح الدين احمد
 - 337مايسه السيد احمد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11340ورقم قيد  198641محل رئيسى عن مشغل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
الشرقية شارع الجلهمه ملك/محمود السيد احمد حسن
 - 338صباح ابراهيم السيد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11349ورقم قيد  198642محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية تل
حوين ملك/محمود صادق عبدا
 - 339عبدالحق للتقاوى الزراعية والمخصبات والمبيدات تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  11357ورقم قيد  198643محل رئيسى عن تجارة تقاوى زراعية ومخصبات
ومبيدات ,بجهة محافظة الشرقية مقابل نادى الصيد قصاصين الشرق ملك/وليد ابراهيم شاذلى محمود
 - 340ياسر عبدالرحمن على حسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11365ورقم قيد  198644محل رئيسى عن تجارة خرده ,بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/احمد محمد
حسن حسن
 - 341سمير عبدالحميد غنيمى عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  11376ورقم قيد  198646محل رئيسى عن مقاولت عامه واعمال الرخام واللندسكيب والتوريدات
العامه دون تقطيع الرخام وعدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى ,0بجهة محافظة الشرقية الغفاريه -بملك/
زينب محمد صطفى
 - 342محمد على محمود عوده تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11378
ورقم قيد  198647محل رئيسى عن صيدلية بشرية ,بجهة محافظة الشرقية تقاطع شارع 6و 9حى الزهور
ملك/ثناء سيد احمد عبدالجليل
 - 343محمد عادل صابر ذكى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11380
ورقم قيد  198648محل رئيسى عن محل احذية رجالى ,بجهة محافظة الشرقية 1ش مدرسة القومية /الزقازيق
ثان بملك/مرفت كمال عبدالمعز
 - 344ابوبكر صديق الشوادفى العنانى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11381ورقم قيد  198649محل رئيسى عن خدمات توريد مستلزمات واجهزه طبيه ,بجهة محافظة الشرقية
ش /المركز الطبى القديم -منيه المكرم-بملك /داليا محمود عبدالستار
 - 345هشام السيد حسن عبدالمالك تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11383ورقم قيد  198651محل رئيسى عن محل خردوات ,بجهة محافظة الشرقية شارع الجلء  /بجوار
مدرسة الثانوية العسكرية بملك ابراهيم محمد ابراهيم
 - 346طارق عبدالرازق الطيب الوكيل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11384ورقم قيد  198652محل رئيسى عن مزرعة تسمين دواجن ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك/
محمد طاهر احمد عرفة
 - 347مكتب فاطمة ابراهيم توفيق على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  11386ورقم قيد  198653محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش ابونصار-النكارية بملك/سميرة عوض عوض

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

Page 29 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 348احمد مهدي محمد علي طنطاوي تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11387ورقم قيد  198654محل رئيسى عن مكتب توريد خضروات وفاكهه ,بجهة محافظة الشرقية عزبة
النقطة بملك مهدى محمد على طنطاوى
 - 349محمد فتح ا طه محمد سويلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11388ورقم قيد  198655محل رئيسى عن مكتب توكيلت تجارية ,بجهة محافظة الشرقية سواده  -بملك
على عكاشة سعيد محمد
 - 350سمير ماهر محمود محمد الباز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11389ورقم قيد  198656محل رئيسى عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية صان
البحرية م  93قرية الصعيدى  -بملك جمال محمد محمود محمد الباز
 - 351احمد ابراهيم شوقى احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11390ورقم قيد  198657محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية قرية 3رمسيس بملك/وفاء رضا صقر
 - 352عبدالمنعم عبدالحليم على احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11391ورقم قيد  198658محل رئيسى عن تجارة الحبوب ,بجهة محافظة الشرقية سعود القبليه -بملك/
فيصل عبدالمنعم عبدالحليم
 - 353هدي صبري عبدا عبدالدايم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11392ورقم قيد  198659محل رئيسى عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
المساعيد بملك حسام صالح احمد رفاعى
 - 354احمد محمد عبدالسلم محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11393ورقم قيد  198660محل رئيسى عن ورشه نجارة ودهان ,بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالعزيز
القوشى -بملك /احمد كمال محمد ابوزيد
 - 355احمد محمد السيد حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11400
ورقم قيد  198661محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية حى الكوثر-قصاصين الشرق بملك/شهيرة
عبدالودود على
 - 356مني محمود حسن سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11403ورقم قيد  198662محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية طريق كفر محمد حسين بملك
نصر خليفة فايز عفارة
 - 357سعيد دياب السيد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11405
ورقم قيد  198663محل رئيسى عن تجارة كاوتش ,بجهة محافظة الشرقية السعديه -بملك  /كريم دياب السيد
على
 - 358هدير سعيد عبدالرؤف متولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11406ورقم قيد  198664محل رئيسى عن كوافير رجالى ,بجهة محافظة الشرقية هرية رزنة-بملك/عائدة
عطية عبدالعزيز
 - 359مكتب عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  11407ورقم قيد  198665محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى,
بجهة محافظة الشرقية شارع عثمان بن عفان بملك محمد عبد المنعم محمود سالم
 - 360عبدا محمود عبدا محمود عيسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  11408ورقم قيد  198666محل رئيسى عن تجارة مخلفات المصانع بجميع انواعها ,بجهة محافظة
الشرقية عزبه النقطه-سراج الدين -بملك /احمد عبدا محمود
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 - 361حسين محمد هليل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11411
ورقم قيد  198667محل رئيسى عن توريدات نقل داخلى ومعدات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى
وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية ع العيايدة-ب السماعيلية بملك/محمد
هليل محمد
 - 362حسين السيد عسر احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 11412
ورقم قيد  198668محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية شقة اول سلم داخلى  -السوق الدولى مجاورة  - 5الصالحية الجديدة  -بملك السيد محمد على
ابراهيم
 - 363محمود رزق عبدالغنى على تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11414ورقم قيد  198670محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عمومية عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ومجالته والدوية ,بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك /سعدية عطية محمد
 - 364رامى عبدالعليم عبدالحليم عبدالغنى واكد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم
ايداع  11415ورقم قيد  198671محل رئيسى عن مكتب تشغيل المطاعم والكافيهات ,بجهة محافظة الشرقية
شارع سعد زغلول -ميدان التحرير -بملك /شرين عبدالعليم عبدالحليم
 - 365السيد سليمان صالح سليمان احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 11418ورقم قيد  198672محل رئيسى عن ورشه حداده وتصنيع ,بجهة محافظة الشرقية الرست صان
الحجر القبليه بملك /ابراهيم سليمان صالح
 - 366احمد صلح المهدى السيد الدمرداش تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11517ورقم قيد  147352رئيسى آخر عن نقل مواد بتروليه ,بجهة محافظة الشرقية شارع خالد بن
الوليد ملك/صلح المهدى السيد الدمرداش
 - 367محمد عادل اسماعيل موسى عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11486ورقم قيد  180061رئيسى آخر عن معرض الوميتال ,بجهة محافظة الشرقية الجعفريه ملك /
حسن عبدالصمد حسن
 - 368عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز مصطفى وهبه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-14برقم ايداع  11449ورقم قيد  198674محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الشرقية ش
العروبة ملك  /محمد نجيب محمود السعيد مأمون
 - 369هبة ماهر سعد حسين تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 11454
ورقم قيد  198675محل رئيسى عن بقاله تموينينه ( جمعيتى ) ,بجهة محافظة الشرقية ش الصفوه ملك /
محمد رضا نصر الكيابى
 - 370نشوى فؤاد محمود ابوالعزم عياد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11465ورقم قيد  198676محل رئيسى عن معرض موبيليات ,بجهة محافظة الشرقية عزبة جلفينا ملك/
ابراهيم احمد على
 - 371محمد نصر محمد عيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11470ورقم قيد  198677محل رئيسى عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية عزبة
الباجور ميت معل ملك  /نصر محمد عيد سليمان
 - 372محمد فتح ا محمد عبدالسميع محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11479ورقم قيد  198678محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية ش مصطفى
الكيلنى -بملك/نسرين مصطفى على مصطفى الكيلنى
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 - 373محمد ابراهيم محمد السيد العزونى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11483ورقم قيد  198679محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريد مواد بناء وتشطيبات ,بجهة
محافظة الشرقية  8شارع اللبودى -الزقازيق بحرى بملك/منال ابراهيم محمد السيد
 - 374عل صبرى محمود عبدالخالق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11487ورقم قيد  198680محل رئيسى عن مقاولت نقل وتاجير سيارات خرسانه بعد موافقه جهاز النقل
البرى الدولى والداخلى ,بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح -بملك /احمد نعيم ناصف
 - 375احمد محمد حسين السيد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11492ورقم قيد  198681محل رئيسى عن مزرعة دواجن تسمين ,بجهة محافظة الشرقية المستقبل
قصاصين الشرق -بملك /محمد حسين السيد محمد
 - 376مصطفى علء احمد خليل عبدالنعيم تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11501ورقم قيد  198682محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع داخليه وتوريدات ومقاولت عامه عدا
توريد العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوعاصى ملك/نجيب عبدالعزيز محمد
 - 377مكتب احمد السيد احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11507ورقم قيد  198683محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
كفر دنوهيا ملك/السيد احمد محمد
 - 378محمد عادل رزق محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 11508
ورقم قيد  198684محل رئيسى عن محل لبيع وتجارة العلف ,بجهة محافظة الشرقية كوبرى الكسارة
قصاصين الشرق-بملك /عادل رزق محمد
 - 379مكتب احمد ماهر عبدالعظيم على للرحلت الرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 1,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11509ورقم قيد  198685محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية شبرا العنب بملك/سمر سعيد محمد عبدالصادق
 - 380محمود محمد عبدالفتاح عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11510ورقم قيد  198686محل رئيسى عن تجارة بيض ,بجهة محافظة الشرقية رقم  1حاره ابراهيم
المتفرع من شارع رمضان الزقازيق البحرى ملك/محمد عبدالفتاح عبدالعال
 - 381احمد محمد جمال محمد حسن عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  11511ورقم قيد  198687محل رئيسى عن تجارة وبيع وتوزيع ادويه(مخزن ادويه) ,بجهة
محافظة الشرقية ش العروبه -المحطه  -بملك /حمدى ابراهيم على محمد سالمان
 - 382مكتب رمضان مصطفى السيد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11515ورقم قيد  198688محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية كفر اكياد ملك  /علء مصطفى السيد
 - 383محمود محمد حمزة احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11519ورقم قيد  198689محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ش
البحر كفر الحمام بملك/محمد حمزة احمد محمود
 - 384ياسر على نجيب على عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11520ورقم قيد  198690محل رئيسى عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية تل روزن ملك  /على نجيب على عبدالعال
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 - 385عبدالحميد محمد عبدالحميد حسن تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-14برقم
ايداع  11522ورقم قيد  198691محل رئيسى عن قطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى
بملك/محمد عمر محمد مصطفى
 - 386محمد زكريا عبدالصمد خليفة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11523ورقم قيد  198692محل رئيسى عن تربيه المواشى الحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
منشأةالدبيكى -بملك /زكريا عبدالصمد خليفه
 - 387مكتب امينه محمد محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11525ورقم قيد  198693محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية شارع على عبدالهادى النحال ملك  /محمد عزت السيد
 - 388مكتب امينه محمد محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11525ورقم قيد  198693محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كان له محل بالبراهيميه برقم  33285افتتح فى  2018/9/19واغلق فى 2022/2/21
 - 389ايمن محمد احمد بندارى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 11528
ورقم قيد  198694محل رئيسى عن توريدات ومقاولت عامة وتأجير الت ثقيلة عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية م بشارة بملك /نرمين محمود احمد
 - 390مكتب ساره محمد محمد موسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11531ورقم قيد  198695محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية الحلميه ملك/عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالتواب
 - 391ليلى هشام عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11532ورقم قيد  198696محل رئيسى عن بيع وتجاره غازات صناعية ,بجهة محافظة الشرقية الصالحيه-
بحر البقر بملك /عبدالرحمن مرسى عبدالرحمن احمد
 - 392مصطفى مجدى احمد عبده صقر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11533ورقم قيد  198697محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية الزنكلون بجوار المعهد الدينى
بملك/مجدى احمد عبده
 - 393كريم على محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع 11534
ورقم قيد  198698محل رئيسى عن كافيه تيك اواى ,بجهة محافظة الشرقية  4شارع زيد بن ثابت بملك /احمد
منصور الزوهيرى
 - 394عربى جمال غنيم مدبولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11536ورقم قيد  198699محل رئيسى عن تجارة المنظفات وعبوات التغليف ,بجهة محافظة الشرقية
شلشلمون بملك/حلمى عبدالفتاح عبدالرحمن
 - 395مكتب ساميه سلمه لبيب ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  11538ورقم قيد  198700محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر بدران  -بملك هانى سلمه لبيب
 - 396محمد نصر محمد عيد سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11644ورقم قيد  198677رئيسى آخر عن محل احذية ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  2عزبة الباجور
ميت معل ملك/نصر محمد عيد سليمان
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 - 397منى على ابراهيم موسى ثابت تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11539ورقم قيد  198701محل رئيسى عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه دون التصنيع ,بجهة
محافظة الشرقية قصاصين الشرق ملك  /اسماء محمد محمد
 - 398هبه البدراوى فرج محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11540
ورقم قيد  198702محل رئيسى عن توريدات عموميه رومان بلى عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية عزبة الربع شارع احمد النجار ملك  /ابراهيم محمد عنانى
 - 399هبه البدراوى فرج محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11540
ورقم قيد  198702محل رئيسى عن توريدات عموميه رومان بلى عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم  100405افتتح فى  2004/1/27واغلق فى 2011/2/21
 - 400مصطفى حسن على حسن الدق تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11546ورقم قيد  198703محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية خلف محطة السكة
الحديد ملك  /حسام حسن على حسن الدق
 - 401حامد هانى حامد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11547ورقم قيد  198704محل رئيسى عن حظيرة مواشى لتربية ابقار وجاموس حلبه وبيع منتجاتها,
بجهة محافظة الشرقية الكتيبة ملك  /السيد حامد حسن محمد
 - 402نورا محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11549
ورقم قيد  198705محل رئيسى عن مركز تنميه مهارات بشريه فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم  2672فى  ,2022/5/18بجهة محافظة الشرقية ميت جابر
ملك/مصباح سعدون ابراهيم
 - 403احمد سعد عبدالعاطى محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11555ورقم قيد  198706محل رئيسى عن تعبئة يدويه مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية منية سنتا ملك/
سعد عبدالعاطى محمد عبدالنبى
 - 404مكتب فاطمه محمد عباس محمد عسل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  11556ورقم قيد  198707محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبة حمد بير عماره ملك رضا حامد مسلم
 - 405سويلم للمنظفات تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  11558ورقم
قيد  198708محل رئيسى عن محل منظفات ,بجهة محافظة الشرقية بجوار الحمله الميكانيكية ملك  /محمد
محمود على
 - 406عبدا جلل جمعه محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11559
ورقم قيد  198709محل رئيسى عن ادوات منزليه ,بجهة محافظة الشرقية الطيبه ملك/احمد ابراهيم محمد
موسى
 - 407رضا محمد نجيب عبدالمجيد النجار تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  11560ورقم قيد  198710محل رئيسى عن توزيع مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية بجوار مجلس
المدينه ملك/محمد نجيب عبدالمجيد
 - 408حسين محمد مصطفى مصطفى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11561ورقم قيد  198711محل رئيسى عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية السعيدية ملك  /عزت ابراهيم محمد محمد

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

Page 34 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 409محمد ابراهيم سليمان شلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11575ورقم قيد  198714محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية التفتيش بساتين
السماعيلية ملك  /احمد محمد ابراهيم سليمان شلبى
 - 410عمرو محمد ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  11581ورقم قيد  198716محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية ,بجهة
محافظة الشرقية  2ش الحكمة القومية ملك  /هانى عبدالمنعم رضوان عبدالرحمن
 - 411بدر احمد محمد بدر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11590
ورقم قيد  198718محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية شارع السوق العصلوجى ملك /
حازم محمد احمد
 - 412احمد السعيد محمد السعيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11592ورقم قيد  198719محل رئيسى عن سوبر ماركت مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية شعفوره
قصاصين الشرق ملك  /محمد السعيد محمد السعيد
 - 413مكتب حسين رجب ابراهيم عزب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  11604ورقم قيد  198720محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية تلبانه ملك  /محمد رجب ابراهيم
 - 414كريم رضا عزت عبدالفتاح تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11609ورقم قيد  198721محل رئيسى عن صالون حلقه رجالى ,بجهة محافظة الشرقية كفر عثمان عفت
ملك  /رضا عزت عبدالفتاح
 - 415عمرو مصطفى كامل مصطفى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  11612ورقم قيد  198722محل رئيسى عن مخبز سياحى ,بجهة محافظة الشرقية ميت حمل ملك /
مصطفى كامل مصطفى
 - 416محمد احمد ابراهيم محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11618ورقم قيد  198723محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية كفر القديم ملك  /احمد ابراهيم
محمد محمد
 - 417عادل محمد عبدالقادر ابراهيم والى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  11622ورقم قيد  198724محل رئيسى عن محل بيع ادوات كهربائية وتوريدات عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية طحله بردين ملك  /محمد عبدالقادر ابراهيم
 - 418السيده عزت مصطفى حسين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11624ورقم قيد  198725محل رئيسى عن ورشه دوكو سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عزبه الوابور
سعود البحريه ملك  /محمود السيد محمد السيد
 - 419سامح منصور عبدالحليم موسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11627ورقم قيد  198726محل رئيسى عن مكتبة فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية
والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم  2807فى  ,2022/5/18بجهة
محافظة الشرقية الحسنات الجعفرية ملك  /منصور عبدالحليم موسى
 - 420حسام عبدالفتاح عثمان ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11629ورقم قيد  198727محل رئيسى عن محل حبوب واعلف ,بجهة محافظة الشرقية سعود البحرية
الحسينية ملك  /عبدالفتاح عثمان ابراهيم
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 - 421حسام حسن محمد حسن يحى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11631ورقم قيد  198728محل رئيسى عن تجارة اعلف ,بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن الخطاب
بملك/امال حسن عبدا حماد
 - 422هشام اسامة احمد سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11632ورقم قيد  198729محل رئيسى عن صيدلية ,بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم -92تقسيم المهنيين
بملك/اسامة احمد سيد احمد
 - 423مديحه محمد محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11633
ورقم قيد  198730محل رئيسى عن بقاله ( سوبر ماركت) ,بجهة محافظة الشرقية قنتير ملك/محمد محمد
ابراهيم
 - 424هبة عطا حسين عطا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11634
ورقم قيد  198731محل رئيسى عن بيع منسوجات ومفروشات منزلية ,بجهة محافظة الشرقية 25ش-المساكن
التعاونية بملك/محمد فوزى محمد ابوالفتوح
 - 425ابوزيد محمد عبدالبارى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11635ورقم قيد  198732محل رئيسى عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة الشرقية
قرية  2بحر البقر
 - 426ايمان محمد عبدالعليم نجم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11636ورقم قيد  198733محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ميت
ربيعه ملك/محمد هارون محمد
 - 427منى جودة فرج احمد فرج غيث تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11637ورقم قيد  198734محل رئيسى عن محل منظفات ,بجهة محافظة الشرقية شارع على مجاهد بملك/
السيد محمد احمد احمد
 - 428نعمات عطا حسين عطا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11638
ورقم قيد  198735محل رئيسى عن بيع اقمشة ومفروشات منزلية ,بجهة محافظة الشرقية  26شارع القومية
المساكن التعاونية ملك  /محمود عبده احمد
 - 429رشا عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالحميد الشقر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  11639ورقم قيد  198736محل رئيسى عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها,
بجهة محافظة الشرقية كفر نشوه عزبة الزيته ملك/السيد محمد عبدالسلم
 - 430مكتب نورا صلح حسين السيد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  11641ورقم قيد  198737محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية الصنافيه القبليه ملك ابو بكر حامد عبدا خضرى
 - 431رضا السيد ابوهاشم عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11642ورقم قيد  198738محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عرب درويش ملك
هانى جلل غنيمى احمد
 - 432محمود فرحات شلبى فرج تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11645ورقم قيد  198739محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية عزبه حنانه ملك خالد
محمود فرحات
 - 433رضا محمد السيد رجب تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع 11646
ورقم قيد  198740محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة الشرقية اولد سيف بجوار منزل
العمده ملك محمد السيد رجب محمد
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 - 434احمد محمد محمد عبدالسميع تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع
 11647ورقم قيد  198741محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريد مواد البناء ,بجهة محافظة الشرقية
غيته ملك/محمد محمد عبدالفتاح
 - 435احمد حجازى عبدالحكيم محمد حجازى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  11649ورقم قيد  198742محل رئيسى عن تجارة السكراب وتوريدات عموميه عدا توريد
العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية السعادات ملك/احمد السيد محمد ابراهيم
 - 436فتحى صلح حسن السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11751
ورقم قيد  171753رئيسى آخر عن تجارة وتوزيع دواجن مجمدة ,بجهة محافظة الشرقية العزايزة الخيوة ملك
 /صلح حسن السيد شحاته
 - 437ممدوح جميل محمد صادق الخشاب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  11695ورقم قيد  173362رئيسى آخر عن ملبس استوكات ,بجهة محافظة الشرقية  6شارع اليمان
ملك  /عبدا احمد عيد سليم
 - 438مكتب اسلم صابر بكرى محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  11652ورقم قيد  198744محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية سلمنت ملك  /عمرو صابر بكرى محمد
 - 439احمد جمال احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11653
ورقم قيد  198745محل رئيسى عن مكتب استثمار عقارى ومقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية شارع
المهد متفرع من شارع الغشام برج المصيلحى ملك احمد محمد احمد مصيلحى
 - 440فتحيه محمد حسن محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11658ورقم قيد  198746محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الشرقية فرسيس ملك  /عبدالرؤف
محمود عبدالرؤف
 - 441فتحيه محمد حسن محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11658ورقم قيد  198746محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم 78841
افتتح فى  1997/11/24واغلق فى 2002/8/27
 - 442محمود مصطفى اسماعيل عثمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  11660ورقم قيد  198747محل رئيسى عن معرض سيارات ,بجهة محافظة الشرقية كفر نشوة ملك /
رجب مصطفى اسماعيل عثمان
 - 443عمرو ياسين عطيه عليوه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11699ورقم قيد  198748محل رئيسى عن مكتب تأجير سيارات لصالح الغير ,بجهة محافظة الشرقية
بساتين السماعيلية ملك  /حلمى رجب عبده
 - 444اسامه بشير بشري ناروز تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11700ورقم قيد  198749محل رئيسى عن تجارة ملبس جاهزة ,بجهة محافظة الشرقية ش الجيش بملك
اسماء السيد محمد مرسى
 - 445سعد عبدالحليم محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11705ورقم قيد  198750محل رئيسى عن خدمات سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عقار رقم  1داير
الناحية  -عزبة ابو غنيم  -شبرا النخلة
 - 446احمد محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11718ورقم قيد  198751محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية شيبه النكاريه الرمليه ملك عاطف
عبدالعظيم سعيد
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 - 447احمد محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11718ورقم قيد  198751محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم  39350مكتب
البراهيميه افتتح فى  2020/9/23واغلق فى 2021/1/12
 - 448مكتب حسن على حسن على عمر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  11720ورقم قيد  198753محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبه السرايا ميت جابر ملك فتحى على حسن على
 - 449الشاذلى لتجارة الخردة تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11726
ورقم قيد  198754محل رئيسى عن تجارة الخردة ,بجهة محافظة الشرقية عليوه-سعود البحريه -بملك/
عبدالستار ابراهيم الشاذلى الشاذلى
 - 450هانى سمير على عطيه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11727
ورقم قيد  198755محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع كامل داؤد بجوار مسجد الطاهرات ملك سمير على عطيه محمد عبدا
 - 451صيدلية دكتور عمرو المهدى تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11731ورقم قيد  198756محل رئيسى عن صيدليه بشريه ,بجهة محافظة الشرقية القطاويه-بملك /لواحظ
حسن عبدا الجدع
 - 452بهاء السيد عبدالواحد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11733ورقم قيد  198757محل رئيسى عن تجاره وتوزيع قطع غيار اجهزه منزليه عدا اجهزه الكمبيوتر
ومشتملتها ,بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح ملك سعيد عيسى ابراهيم
 - 453وائل السيد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11736
ورقم قيد  198758محل رئيسى عن تجارة مخلفات المصانع والبراميل والتنكات ,بجهة محافظة الشرقية قريه
السلم -بملك /عمر احمد شيبه ابراهيم
 - 454محمد عبدالعظيم رضوان عبدالعظيم رضوان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  11737ورقم قيد  198759محل رئيسى عن صيدليه بشريه ,بجهة محافظة الشرقية ش جمعيه
المحافظه على القران الكريم ملك احمد حمزه عثمان
 - 455مؤسسة محمود عاطف محمد عطوة مندور للمعدات الثقيلة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  11738ورقم قيد  198760محل رئيسى عن صيانة وتوريد قطع غيار معدات
ثقيلة ,بجهة محافظة الشرقية ش/عبدالحميد حماد بملك/سلوى محمد ابراهيم
 - 456وليد توفيق محمد الدبركى خليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11739ورقم قيد  198761محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه وتسويق الكترونى فيما عدا توريد العماله
والمن والحراسه والكاميرات السلكيه بعد الحصول على التراخيص اللزمه ,بجهة محافظة الشرقية ش البايض -
سعدون -بملك /طارق محمد الدبركى
 - 457السيد محمود عبدالعظيم احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11743ورقم قيد  198762محل رئيسى عن عطاره دون العشاب الطبيه ,بجهة محافظة الشرقية شارع
الخليج الفدادنه ملك فاطمه احمد عبده
 - 458محمد رسلن يسين عبدالعاطى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11744ورقم قيد  198763محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الخيس ملك/فرحه عبدالقادر على حمد
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 - 459الشحات صبرى محمد على درويش تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  11745ورقم قيد  198764محل رئيسى عن ورشه تقطيع رخام ,بجهة محافظة الشرقية الصالحيه
القديمه مفارق الشرطه غصن الزيتون ملك ايمان السيد محمد طلبه
 - 460محمود ابراهيم ابوالعل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11746ورقم قيد  198765محل رئيسى عن تجارة وتوزيع ادوات منزلية والمفروشات ,بجهة محافظة
الشرقية سعود بملك/محمود عبدالرحمن اسماعيل
 - 461هناء عبدالحميد حامد مرسى تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11747ورقم قيد  198766محل رئيسى عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الشرقية
ش شرق البلد -فاقوس البلد
 - 462محمد حلمى حسينى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11748ورقم قيد  198767محل رئيسى عن تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن المجمدة ,بجهة محافظة
الشرقية غزالة عبدون بملك/عبدالعزيز محمد ابراهيم محمد
 - 463ناصر محمود حلمى خاطر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 11749ورقم قيد  198768محل رئيسى عن مخبز بلدى نصف الى ,بجهة محافظة الشرقية شارع الحكمه
الكونت شديد المساكن التعاونيه ملك محمد محمود حلمى
 - 464احمد جاد فرج عبدالقادر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 11752
ورقم قيد  198769محل رئيسى عن مشغل ملبس ,بجهة محافظة الشرقية حى الهاويس -طريق الجمالية-
بملك صلح عبدالودود احمد سلمه -صان الحجر القبليه
 - 465موسى اشرف عزيز جورجى سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-16برقم
ايداع  11756ورقم قيد  198770محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية شارع عمرو
بن العاص ملك اشرف عزيز جورجى سليمان
 - 466حسام الوهيدى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11765ورقم قيد  122723رئيسى آخر عن تربيه الحيوانات الحلبه والتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 467حسام الوهيدى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11767ورقم قيد  122723رئيسى آخر عن تجارة جميع الدواجن التسمين والبياض وبيع منتجاتها ,بجهة
محافظة الشرقية محل  2جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 468حسام الوهيدى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11769ورقم قيد  122723رئيسى آخر عن مزرعه سمكيه ,بجهة محافظة الشرقية محل  3جمعيه شباب 3
وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 469حسام الوهيدى على ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11772ورقم قيد  122723رئيسى آخر عن استصلح واستزراع الراضى ,بجهة محافظة الشرقية محل 4
جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 470عوض ا محمد حفنى حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11865ورقم قيد  167425رئيسى آخر عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية بحطيط ملك  /حنان
حسن مصطفى
 - 471مكتب محمد عبدالنبى متولى سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  11757ورقم قيد  198771محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية بنى هلل ملك عبدالنبى متولى سالم على
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 - 472احمد محمد عبدالبارى عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11758ورقم قيد  198772محل رئيسى عن كافتريا ,بجهة محافظة الشرقية شيبه قش ملك احمد ابوالفتوح
عبدالوهاب
 - 473محمد احمد خليل عبدالمجيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11759ورقم قيد  198773محل رئيسى عن ورشه تصنيع اثاث ,بجهة محافظة الشرقية عزبه الجبالى ملك /
محمد عبدالسلم الجبالى
 - 474حنان على على صقر تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11763
ورقم قيد  198774محل رئيسى عن مكتب توريدات ومقاولت عامه عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية التلين ملك  /رامى محيى عبدالدايم عبد المطلع
 - 475محمد علء السيد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11776ورقم قيد  198775محل رئيسى عن تجارة ادوات صحية وسيراميك ,بجهة محافظة الشرقية كفر
محمد حسين بجوار مستشفى الفردوس -بملك /جيهان فاضل عطيه
 - 476صباح محمد ابراهيم عبدالعال سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11807ورقم قيد  198776محل رئيسى عن بيع خضار وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية
الروضه ملك رحاب محمد ابراهيم عبدالعال
 - 477مكتب ابراهيم محمد ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  11809ورقم قيد  198777محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبه الطرابيه النوافعه ملك/عفاف السيد احمد مرسى
 - 478محمد محمود عبدا محمد تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11810ورقم قيد  198778محل رئيسى عن بيع مواد غذائية وتجميع البان ,بجهة محافظة الشرقية ميت
ابوعربى ملك  /محمود عبدا محمد
 - 479محمد الشحات احمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  65,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11816ورقم قيد  198779محل رئيسى عن كافيه مشروبات ساخنه وبارده ,بجهة محافظة الشرقية امتداد
صلح سالم مدخل شيبه ملك/محمد عبدالرءوف حسين
 - 480السيد ابراهيم السيد محمد يوسف تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11825ورقم قيد  198780محل رئيسى عن تجارة فاكهه وخضروات بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية شارع
الشهيد طيار الحسينيه ملك/حامد على حامد ابراهيم
 - 481محمود فرج عبدالغفار متولى بسيونى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11830ورقم قيد  198781محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه وتوكيلت تجاريه عدا
توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه ,بجهة محافظة الشرقية قصاصين الشرق ملك/فرج عبدالغفار
متولى
 - 482ابراهيم عبدالجليل ابراهيم عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11832ورقم قيد  198782محل رئيسى عن محل بيع وشراء اكسسوار تليفون محمول ,بجهة محافظة
الشرقية منشاة ابو عمر ملك/رجب احمد فوزى احمد
 - 483احمد السعيد عبدالفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11833ورقم قيد  198783محل رئيسى عن مستلزمات دواجن واضافات اعلف ,بجهة محافظة الشرقية كفر
الزقازيق القبلى ملك محمد حسن محمد سليمان
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 - 484مكتب احمد صلح محمدى ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  11836ورقم قيد  198784محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية منيه سلمنت ملك صلح محمدى ابراهيم
 - 485عبداللطيف طلبه عبداللطيف حلبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11842ورقم قيد  198785محل رئيسى عن محل لبيع المخللت ,بجهة محافظة الشرقية النخاس -بملك /طلبه
عبداللطيف حلبى
 - 486ربيع نجيب احمد عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11844ورقم قيد  198786محل رئيسى عن محل ملبس عدا الملبس العسكريه وعدا التصنيع ,بجهة
محافظة الشرقية كفر العرب ملك/نجيب احمد عبدالحميد
 - 487ايهاب احمد ذكى امين الهوانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11845ورقم قيد  198787محل رئيسى عن تسمين دواجن ,بجهة محافظة الشرقية بجوار بنزينه الهوانى
طريق بلبيس الجوسق ملك محمد احمد ذكى امين
 - 488عصام محمد على احمد تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11848
ورقم قيد  198788محل رئيسى عن مطعم كشرى ,بجهة محافظة الشرقية شارع المركز -بملك /خالد عزب
مرسى
 - 489كريم عبدالحميد محمد لبن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11849ورقم قيد  198789محل رئيسى عن تجارة اجهزة طبية ومستلزمات الجهزة ,بجهة محافظة الشرقية
شارع عسكر بجوار مسجد رضوان ملك  /عبدالحميد محمد عبدالحميد
 - 490مكتب جوده عبده محمد عبدالمجيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  11851ورقم قيد  198790محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش موقف المنصورة شارع الفتح ملك  /السيد حسين السيد مصطفى
 - 491امل محمد عبدالعظيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11852ورقم قيد  198791محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى -
بملك /عبدالسلم محمد عبدالسلم
 - 492محمد صبحى عبدالرحمن عبدالغنى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11854ورقم قيد  198792محل رئيسى عن بيع المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل المحليه ,بجهة
محافظة الشرقية الحوض الطويل ملك/صبحى عبدالرحمن عبدالغنى
 - 493احمد عبدالعزيز متولى غازى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11855ورقم قيد  198793محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية م.الكبرى بملك /محمد
عبدالعزيز متولى غازى
 - 494عبدالرحمن مصطفى بلسى محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11856ورقم قيد  198794محل رئيسى عن تجميع خردة ولوط سيارات ,بجهة محافظة الشرقية
الخيوة بملك /محمد الشبراوى محمد خليل فرحات
 - 495محمد شعبان عبدالستار محمد موسى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11857ورقم قيد  198795محل رئيسى عن بيع اعلف وحبوب ,بجهة محافظة الشرقية اكياد البحرية
ملك  /احمد رضوان على السيد
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 - 496محمود محمد محمد ابراهيم سرحان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11858ورقم قيد  198796محل رئيسى عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية شارع كريمه راشد ملك ابراهيم محمد محمد ابراهيم سرحان
 - 497مكتب سعديه جوده يوسف حسانين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  11859ورقم قيد  198797محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر عمر مصطفى ملك  /احمد على ابوالرجال محمد
 - 498محمد صلح على محمد جاد الحق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11860ورقم قيد  198798محل رئيسى عن بقالع وعطاره دون العشاب الطبية ,بجهة محافظة
الشرقية الملكيين البحريه ملك  /صلح على محمد جاد الحق
 - 499هانى احمد محمد حسن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11861
ورقم قيد  198799محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية صان البحريه بملك/
محمد احمد محمد حسن
 - 500احمد محمد قطب نويجع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11862
ورقم قيد  198800محل رئيسى عن تجارة التمور ,بجهة محافظة الشرقية القطاويه ملك/محمد قطب محمد
حسين
 - 501محمد ابراهيم فرج عبدالحميد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11863ورقم قيد  198801محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية  2بحر
البقر بملك /ابراهيم فرج عبدالحميد
 - 502احمد محمد عيسى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11866
ورقم قيد  198802محل رئيسى عن اكسسوار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية  67شارع عبدالعزيز على ملك
ابراهيم محمد المهدى على
 - 503حسن جمال احمد على تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11867
ورقم قيد  198803محل رئيسى عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية ابوقوره بملك /محمد
جمال احمد على
 - 504محمد احمد يونس بيومى محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11868ورقم قيد  198804محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة الشرقية
الوحده _ 2بساتين السماعيليه بملك /محمد احمد يونس بيومى محمد
 - 505محمود ماضى حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11869ورقم قيد  198805محل رئيسى عن محل بيع وشراء زيت طعام مستعمل ,بجهة محافظة الشرقية
 15ش الكردى ملك  /حسن نعمان حسانين نعمان
 - 506محمد عطا رمزى عبدا تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11870ورقم قيد  198806محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية ش محمد جاد ملك/اسامه احمد عزب محمد
 - 507محمد عطا رمزى عبدا تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11870ورقم قيد  198806محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة اسيوط كان له قيد برقم  107050بمكتب اسيوط المميز افتتح فى  2016/12/1وشطب فى
2017/1/30
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 - 508هلل صلح عبدالعزيز كيلنى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11871ورقم قيد  198807محل رئيسى عن تجاره قماش ,بجهة محافظة الشرقية القصر البيض ش
النقراشى النحال ملك ياسر سعيد مراسى عساف
 - 509صلح محمد الصاوى ابراهيم على تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11872ورقم قيد  198808محل رئيسى عن مستحضرات تجميل محليه ,بجهة محافظة الشرقية بنى
عباد بملك /عصام عبد الحميد محمد ابراهيم
 - 510فريد شوقى احمد بدران تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع 11873
ورقم قيد  198809محل رئيسى عن تجارة محمول وخدماته ,بجهة محافظة الشرقية المحطه _صان الحجر
القبلية بملك /صلح شوقى احمد بدران
 - 511هدى حسنى عبد حسنى رجب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11874ورقم قيد  198810محل رئيسى عن محل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
الشرقية عقار  314شارع حى الزهور ملك/محمد احمد ناجى محمد ذكى
 - 512محمود حسانين محمد حسانين تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11876ورقم قيد  198811محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية منشية النور كفر
العزازى ملك  /عبدالرحمن احمد محمد على
 - 513مهند محمد محمد متولى شاهين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع
 11877ورقم قيد  198812محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية انشاص
الرمل  -بملك السيد احمد السيد محمد
 - 514ناصر عبدالحميد محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11959ورقم قيد  99830رئيسى آخر عن تجارة حبوب واعلف ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم  2منشأة
ابو الخضر ملك  /عبدالحميد محمد سلمه
 - 515احمد فرحان عامر محمد حماد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11923ورقم قيد  141566رئيسى آخر عن تصنيع لحوم الدواجن وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وتصنيع
اللحوم ,بجهة محافظة الشرقية تل الجراد انشاص الرمل ملك/حماد فرحان عامر
 - 516فتحى جمال عبدالغفار محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11964ورقم قيد  193207رئيسى آخر عن جمع ونقل وفرز وتدوير مخلفات بعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية بنى صالح ملك  /سعاد السيد مصطفى
 - 517نجلء فاروق محمد طايع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11880ورقم قيد  198813محل رئيسى عن ادوات منزلية وكهربائية عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الشرقية
سعدة ابوخليل النوافعة ملك  /محمد ابراهيم حسن
 - 518نجلء فاروق محمد طايع تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11880ورقم قيد  198813محل رئيسى عن ادوات منزلية وكهربائية عدا الكمبيوتر ,بجهة محافظة الشرقية
كان له محل برقم  148655افتتح فى  2016/1/13واغلق فى 2019/6/12
 - 519محمد محمود السيد عامر عامر تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11881ورقم قيد  198814محل رئيسى عن ورشة تجميع اثاث منزلى ,بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل
 - 520مكتب هناء السيد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11891ورقم قيد  198815محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
القطاوية ملك  /عماد محمد عبدالحليم
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 - 521احمد مجدى احمد ابراهيم دهده تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11894ورقم قيد  198816محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية شارع جمال عبدالناصر
امام موقف العايد ملك  /خالد عبدالعظيم توفيق البغدادى
 - 522مكتب همت مصطفى حسن محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11912ورقم قيد  198817محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية شارع المستشار الشارة ملك/منى مصطفى حسن محمد
 - 523هبه اسماعيل عبدالعليم خضرى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11941ورقم قيد  198818محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية شارع الشونة القديمة ملك /
محمد السيد الصادق محمد
 - 524مكتب هانم بخاطره احمد سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11948ورقم قيد  198819محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر ابراهيم ملك  /حسين محمد محمد حسين
 - 525محمد عبدالحميد على محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  11949ورقم قيد  198820محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائيه جافه ,بجهة محافظة الشرقية عزبة امين
السعدى م بشارة
 - 526شيماء احمد عيد متبولى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 11950
ورقم قيد  198821محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد
موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك /على محمد عطيه
 - 527محمد مصطفى احمد عبدالرحمن سرحان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  11952ورقم قيد  198822محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الشرقية
السراسبه ملك/شحاته على محمد
 - 528فتحى فوزى السيد ابراهيم شريف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11954ورقم قيد  198823محل رئيسى عن تجاره مواد التعبئة والتغليف ,بجهة محافظة الشرقية شارع احمد
شكرى عمارة احمد شكرى سابقا ملك  /احمد صابر شكرى محمد
 - 529وليد السيد احمد السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 11957
ورقم قيد  198824محل رئيسى عن تجارة البراميل ومخلفات المصانع ,بجهة محافظة الشرقية الوفاء والمل
طريق بلبيس العاشر ملك/السيد احمد السيد
 - 530مكتب منى موسى موسى بسيونى سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11960ورقم قيد  198825محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/نور عبدالعزيز محمد
 - 531محمد جول جمال احمد على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11962ورقم قيد  198826محل رئيسى عن معرض لتجارة السيارات ,بجهة محافظة الشرقية بنى صالح
ملك/جول جمال احمد علي
 - 532عطيه هاشم بيومى سيد احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11966ورقم قيد  198827محل رئيسى عن محل خرده ,بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونه ملك/احمد
رجب هاشم
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 - 533مكتب يحيى محمود عبدالرحمن حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11969ورقم قيد  198828محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,بجهة
محافظة الشرقية كفر مصطفى افندى -بملك /السيد محمود عبدالرحمن حسن
 - 534امام عبدالمطلب ابراهيم موسى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11971ورقم قيد  198830محل رئيسى عن ادوات مدرسية وخردوات ,بجهة محافظة الشرقية العقار رقم
 17شارع وادى النيل حسن صالح ملك/مروه محمد محمد محمود عبدالمجيد
 - 535مكتب اسماء محمد فهمى محمد محمد حسونه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11976ورقم قيد  198831محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ميت حبيب ملك  /خالد محمد سليمان صادق
 - 536احمد محمد ابراهيم محمد سعيد العرجه تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  11977ورقم قيد  198832محل رئيسى عن تجارة اجهزة كهربائيه ومحمول عدا اجهزة الكمبيوتر
ومجالتها ,بجهة محافظة الشرقية ش خالد بن الوليد -بملك /احمد مجاهد احمد مجاهد
 - 537محمد حسن محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 11978
ورقم قيد  198833محل رئيسى عن توريد ادوات كهربائية واعمال تركيب الدوات الكهربائية ,بجهة محافظة
الشرقية بجوار مدرسة العدادية بنات ملك/ربيع السيد احمد محمد هليل
 - 538مكتب منى نجاح عبدربه عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11980ورقم قيد  198834محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية عزبة عبدالرحمن فايد بيشة عامر ملك  /نجاح عبدربه عثمان
 - 539ابراهيم خالد محمد عزيز الصياد حشيش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-20
برقم ايداع  11981ورقم قيد  198835محل رئيسى عن محاصيل زراعيه واسمدة ,بجهة محافظة الشرقية
قريه طارق بن زياد -بملك /خالد محمد عزيز الصياد
 - 540عبدالرازق مصطفى عبده حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11982ورقم قيد  198836محل رئيسى عن مطعم ماكولت شعبية ,بجهة محافظة الشرقية  1ش الجامع
الكبير كفر الحصر ملك /عطيه على محمد على
 - 541مكتب ندى محمد يحيى ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  11984ورقم قيد  198837محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية شارع فاروق النحال ملك/محمد يحيى ابراهيم
 - 542مصطفى حمد شعبان سليمان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11985ورقم قيد  198838محل رئيسى عن مكتب تجارة معدات ثقيله ,بجهة محافظة الشرقية شارع الوليد
بن عبدالملك -بملك /محمد حمد شعبان سليمان
 - 543اميره محمد فكرى عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع
 11993ورقم قيد  198839محل رئيسى عن ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة الشرقية شارع
الجلء-القرين-بملك /مصطفى حسين حسن
 - 544احمد امين محمد خليل تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 12060
ورقم قيد  197584رئيسى آخر عن تجارة خضروات وفاكهه بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2
كفر مكاوى ش الدبلوى ملك/احمد احمد عابد سليمان
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 - 545عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  11996ورقم قيد  198841محل رئيسى عن تجارة اقمشة ,بجهة محافظة الشرقية الجوسق ملك /
السيد عبدالعزيز محمد سلمه
 - 546رحاب حمدى صابر درويش تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12017ورقم قيد  198843محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية البلشون ملك/عبدالراضى
عبدالمنعم عبدالوهاب
 - 547عمر عبدالغفار محمود على عمر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12034ورقم قيد  198844محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية تل مفتاح ملك/محمد سمير عبدالعال اسماعيل
 - 548وفيق لبيب مختار عبدالقدوس تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12035ورقم قيد  198845محل رئيسى عن مكتب دعاية واعلن فيما عدا اصدار الصحف والمجلت
والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم  2812فى
 ,2022/5/18بجهة محافظة الشرقية شارع عمرو وهبه الغشام ملك  /مصطفى حسن على
 - 549مكتب شيماء اشرف ابراهيم محمد محمد مطر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  12038ورقم قيد  198847محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ,.بجهة
محافظة الشرقية عزبه شاهين حماد -انشاص الرمل-بملك /احمد صبحى هاشم
 - 550مروه على السيد عطوه تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 12040
ورقم قيد  198848محل رئيسى عن محل علفه ,بجهة محافظة الشرقية ش عمر بن الخطاب شلشلمون ملك /
رمضان عبدا عطيه
 - 551مكتب الهام عيسى عبدالعزيز السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  12042ورقم قيد  198850محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية الحميديه ملك  /هيثم ماهر محمد محمد فرحات
 - 552روان خضرى على احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12046ورقم قيد  198851محل رئيسى عن مدشه اعلف وحبوب ,بجهة محافظة الشرقية قريه الصوالح -
بملك /هدى امين السيد علوانى
 - 553روان خضرى على احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12046ورقم قيد  198851محل رئيسى عن مدشه اعلف وحبوب ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل مدشه
اعلف افتتح فى  2019/1/17واغلق فى 2021/7/14
 - 554محمود محمد حماده محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12052ورقم قيد  198852محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الشرقية بنى عامر-
بملك /محمود عبدالقادر احمد
 - 555عماد رضا وهيب فرج تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 12057
ورقم قيد  198853محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية كفر الدير-بملك /رضا وهيب فرج سليمان
 - 556ايه عبدالحليم على فرج ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  12063ورقم قيد  198854محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
العراقى ملك  /محمد انور محمود عبدالحميد
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 - 557عبده صلح الدين منصور فايز تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12065ورقم قيد  198855محل رئيسى عن مكتب تشطيبات عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر دنوهيا ملك/
صلح الدين منصور فايز
 - 558محمد اسماعيل عبدالحليم طه السيد حجازى تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  12066ورقم قيد  198856محل رئيسى عن بيع وتجارة وتوزيع الموتوسيكلت ,بجهة محافظة
الشرقية عقار  12شارع محمد هلل -بملك /عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم طه
 - 559محمد اسماعيل عبدالحليم طه السيد حجازى تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  12066ورقم قيد  198856محل رئيسى عن بيع وتجارة وتوزيع الموتوسيكلت ,بجهة محافظة
الشرقية كان له محل لتجارة الموتوسيكلت افتتح فى  2008/11/27واغلق فى 2012/3/8
 - 560محمد انصارى عبدالوهاب محمد احمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  12067ورقم قيد  198857محل رئيسى عن بقاله وتموين ,بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو خليل ملك
 /اسماعيل عبدالوهاب محمد احمد حسان
 - 561احمد حسين سعدون عباس احمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12068ورقم قيد  198858محل رئيسى عن مكتب مقاولت معماريه ,بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 1
شارع داير الناحيه بيشة عامر ملك/محمد حسين سعدون عباس
 - 562على صالح احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع 12070
ورقم قيد  198859محل رئيسى عن توريد محاصيل زراعية بالتجزئة للصوامع ,بجهة محافظة الشرقية منشية
راغب ملك/محمد السيد احمد محمد
 - 563صبرى للتوريدات العموميه وتوريد وتركيب وصيانة اجهزة التكييف والجهزة المنزلية ومستلزماتها تاجر
فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  12074ورقم قيد  198860محل رئيسى
عن مكتب توريدات عموميه وتوريد وتركيب وصيانة اجهزة التكييف والجهزة المنزلية ومستلزماتها عدا اجهزة
الكمبيوتر ومجالت الحاسب اللى وتوريد العماله ,بجهة محافظة الشرقية شارع ابوالعل ملك/احمد محمد على
سليمان
 - 564محمد فوزى محمد ابوالفتوح الخواجه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  12075ورقم قيد  198861محل رئيسى عن مكتب تسويق وتعاقدات خدمات طبيه عدا التسويق عبر
النترنت ,بجهة محافظة الشرقية ش البحر الطيبه-بملك /احمد عبدالعظيم محمد مرسى
 - 565مكتب حمدى محمد عبدالعزيز خالد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  12076ورقم قيد  198862محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية العصلوجى ملك  /محمد محمد عبدالعزيز خالد
 - 566محمد ابوعامر ابراهيم عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  12078ورقم قيد  198863محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية شارع الحريه ملك/محمد
عبدالسلم محمد
 - 567سامى احمد بغدادى هجرسى عطيه تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-21برقم
ايداع  12079ورقم قيد  198864محل رئيسى عن تجارة قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية طريق
القرين العزازى ملك  /احمد بغدادى هجرس عطيه
 - 568منصور عثمان منصور عوض تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12080ورقم قيد  198865محل رئيسى عن بقاله تموينيه ,بجهة محافظة الشرقية عرب الفدان -بملك /سامى
عيد ابوالحسن محمد
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 - 569محمود احمد سعد حسين المعاملى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12092ورقم قيد  198867محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية  3برج الفيروز  -ش مكة  -القومية  -بملك عمرو
ابراهيم عبدالحميد
 - 570محمود احمد سعد حسين المعاملى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12092ورقم قيد  198867محل رئيسى عن مكتب رحلت داخلية عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل افتتح فى  2015/7/2واغلق فى
- 2022/6/21
 - 571راضى محمد حسين عليوة مريخة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12190ورقم قيد  104271رئيسى آخر عن توريد حاصلت زراعية ,بجهة محافظة الشرقية قرية العزيزية
ملك  /نادية فتوح عبدا
 - 572عماد سعيد عبدالغفار عبدالمقصود تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  12120ورقم قيد  114597رئيسى آخر عن انتاج وتصنيع ورق ومواسير الكرتون ,بجهة محافظة
الشرقية القطعه رقم  237ش ب مدخل  1منطقة جمعية المهندسين العرب قرية الزوامل ملك  /ايمن سعيد عبدالغفار
عبدالمقصود
 - 573شعبان احمد محمد على تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 12206
ورقم قيد  130907رئيسى آخر عن تجارة الخرده ومخلفات المصانع ,بجهة محافظة الشرقية عزبة صدقى
المفتش بساتيت السماعيلية ملك  /احمد محمد على
 - 574عبدالعزيز ابراهيم محمد برعى تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12143ورقم قيد  184556رئيسى آخر عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه يدوى ,بجهة محافظة الشرقية كفر
الحمام ملك/نيبال عبدالعزيز ابراهيم
 - 575منى مسعد عبدالعاطى السيد تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12096ورقم قيد  198869محل رئيسى عن مخبز بلدى ,بجهة محافظة الشرقية  8شارع احمد عبد العزيز _
النحال بملك /عصام فكرى جوده عبد العزيز
 - 576سهام ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12101ورقم قيد  198870محل رئيسى عن تعبئه وتغليف يدوى وتوريد مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية
الروضه ملك  /محمد عبدا محمد حسن
 - 577مركز جمعه لصيانة الشاشات تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12104ورقم قيد  198871محل رئيسى عن مركز لصيانة الشاشات ,بجهة محافظة الشرقية حى المغازى
بجوار مستشفى الرحاب ملك/جمعه ابراهيم جمعه
 - 578خالد محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  12127ورقم قيد  198873محل رئيسى عن بيع وتجارة اخشاب ,بجهة محافظة الشرقية الطحاوية
ملك  /عبدالرازق غريب محمد المرد
 - 579احمد اسماعيل احمد غريب تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12130ورقم قيد  198874محل رئيسى عن صاله جيم بأجر دون التدريب ,بجهة محافظة الشرقية ش فريد
الطاروطى ملك  /ربيع السيد احمد هليل
 - 580على ابراهيم محمود مصطفى السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
ايداع  12155ورقم قيد  198875محل رئيسى عن فراشة وانارة ,بجهة محافظة الشرقية كفر عمار اكياد
البحريه ملك/علء محمد فكرى محمد
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 - 629محمد حجازي محمد حجازي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12296ورقم قيد  198923محل رئيسى عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية الستين
القصبى غرب صان الحجر -بملك احلم ابراهيم ابراهيم رمضان
 - 581مكتب احمد ابوالعل محمد مهدى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 1,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  12170ورقم قيد  198876محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية صفط الحنه ملك/ابوالعل محمد مهدى
 - 582مكتب وليد ابراهيم محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  12175ورقم قيد  198877محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية العصلوجى ملك/احمد ابراهيم محمد بهنساوى
 - 583عمر محمد علي عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12179ورقم قيد  198878محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية السناجره  -بملك محمد السيد
مصطفى السيد
 - 584نورا عبدالسميع ابراهيم حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12181ورقم قيد  198879محل رئيسى عن كوافير حريمى ,بجهة محافظة الشرقية الحلمية بملك /ابراهيم
عبد اللطيف حسنى على
 - 585جوده السيد عوض ابوالعنين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12184ورقم قيد  198880محل رئيسى عن كافية ,بجهة محافظة الشرقية الطويلة  -بملك محمد السيد سيد
احمد
 - 586ابراهيم السيد ابراهيم نبهان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12186ورقم قيد  198881محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية قرية سوادة بجوار
المدرسة العدادية
 - 587مكتب محمد شافعى احمد شافعى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  12187ورقم قيد  198882محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية قرملة بملك شافعى احمد شافعى سلم
 - 588بسام السيد محمد عبدالرازق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12188ورقم قيد  198883محل رئيسى عن مطعم فول وطعمية ,بجهة محافظة الشرقية موقف المنصورة -
امام بنزينة بيومى بملك جمال عبد المنعم ابراهيم ابراهيم
 - 589اسلم محمد محمد رفعت خليل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12191ورقم قيد  198884محل رئيسى عن صيدليه بشرية ,بجهة محافظة الشرقية ش مدرسة الشهيد
صفوت شكر _النكارية بملك /جمال عبد الناصر محمد ابراهيم
 - 590مصطفى السيد عفيفى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12192ورقم قيد  198885محل رئيسى عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
الجديدة بملك/السيد عفيفى محمدعفيفى
 - 591محمد محمود عطيه عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12196ورقم قيد  198886محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريد انظمه حريق وانذار مبكر ,بجهة محافظة
الشرقية العقار رقم  33مجاوره  6الصالحيه الجديده

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

Page 49 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 592هناء يعقوب شاكر يعقوب شحاته تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12197ورقم قيد  198887محل رئيسى عن أجهزة كهربائية ,بجهة محافظة الشرقية الساحة الشعبية بملك/
ايمن محمد محمد
 - 593سوزان سليمان محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12200ورقم قيد  198888محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية منطقة النقراشى بملك/حسام عبدالعال عبدالرحمن
 - 594فارس احمد محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 12202
ورقم قيد  198889محل رئيسى عن تجاره علفه وحبوب ,بجهة محافظة الشرقية بجوار مسجد الطرطه ملك
يسرى على محمد
 - 595احمد اشرف السيد محمد شحاته تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12203ورقم قيد  198890محل رئيسى عن تجارة سيراميك بالعمولة ,بجهة محافظة الشرقية طريق المنيل -
انشاص الرمل بملك اشرف السيد محمد
 - 596محمود السيد على حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 12204
ورقم قيد  198891محل رئيسى عن تجارة أجهزة كهربائية وأدوات منزليه ,بجهة محافظة الشرقية أولد مهنا
بملك /نها احمد عبدا ابراهيم
 - 597هاني حلمي صالح احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع
 12207ورقم قيد  198892محل رئيسى عن محل أدوات منزلية ,بجهة محافظة الشرقية ش المركز بملك
محمد احمد على صالح
 - 598مكتب فتحيه عبدا عوده عبدا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  12208ورقم قيد  198893محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية ش فريد سليمان الصيادين ملك ملكه وهيب فؤاد
 - 599مكتب فتحيه عبدا عوده عبدا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  12208ورقم قيد  198893محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كان له قيد برقم  37918افتتح فى  2019/9/16واغلق فى 2022/6/20
 - 600منال احمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 12216
ورقم قيد  198894محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية كفر الهراوى  -المسلميه  -ملك احمد حنفى
محمد ابراهيم
 - 601تامر عبدالباسط مصطفي محمد عزب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  12218ورقم قيد  198895محل رئيسى عن مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية بهنباى  -بملك
عبدالباسط مصطفى محمد عزب
 - 602احمد محمد غريب السيد غريب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12219ورقم قيد  198896محل رئيسى عن تجارة خضار وفاكهه بالتجزئة وتوريدات عمومية عدا توريد
العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية بجوار بريد كفر البلسى  -بملك عادل عبدالحميد السيد
اسماعيل
 - 603مكتب جملت جمعه حسن الشحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  12222ورقم قيد  198897محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية كفر العزازى ملك محمود فتحى محمد
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 - 604مكتب جملت جمعه حسن الشحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 30,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  12222ورقم قيد  198897محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية كفر العزازى ملك محمود فتحى محمد
 - 605السيد رمضان السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12223ورقم قيد  198898محل رئيسى عن بيع و تجارة قطع غيار واكسسوار سيارات ,بجهة محافظة
الشرقية كفر العزازى بملك/احمد رمضان السيد اسماعيل
 - 606مكتب ايمان سعد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  12225ورقم قيد  198899محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
اولد مهنا ملك  /محمد محمد على برس
 - 607سوزان حسن محمد ابراهيم منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  12227ورقم قيد  198900محل رئيسى عن بيع سيارات لحساب الغير ,بجهة محافظة الشرقية
الصالحية القديمة ملك  /احمد اسماعيل ابراهيم حسن على
 - 608السيد سلمه على محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 12230
ورقم قيد  198901محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية سعود القبليه ملك/محمد على عبيد خطاب
 - 609عبدالمنعم السيد عبدالمنعم هاشم كركر تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  12236ورقم قيد  198902محل رئيسى عن محل لبيع وشراء الموتسيكلت المستعملة وقطع غيارها,
بجهة محافظة الشرقية كفر عبدا عزيزة ملك  /سميحة احمد مصلحى عرفه خليفه
 - 610احمد حسين محمد حسين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12240ورقم قيد  198903محل رئيسى عن مصنع مراتب جاهزة ,بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 71
المنطقة الثامنة بناحية المنطقة الصناعية بساتين السماعيلية الزوامل
 - 611محمود عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12241ورقم قيد  198904محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك/
عبدالعزيز محمد محمد
 - 612محمد على عبدالعظيم قاسم فاضل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12248ورقم قيد  198905محل رئيسى عن معرض سيارات مستعملة ,بجهة محافظة الشرقية كفر محمد
جاويش ملك /كريمه محمد ابراهيم مصطفى
 - 613كرم حسن على حمزه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 12249
ورقم قيد  198906محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العمالة ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية مجاورة  2عمارة  1شقه  5الصالحيه الجديده ملك/احمد محمود عبدالباقى
حسانين
 - 614السيد فتحى عبدالشافى حسين عقل تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12252ورقم قيد  198907محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية ميت معل ملك/
محمود فتحى عبدالشافى
 - 615عطيه محمد عطيه السيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12253ورقم قيد  198908محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الشيخ جبيل ملك /محمد عطيه السيد عوده
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 - 616مؤمن عبدالفتاح ثابت مهنى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12256ورقم قيد  198909محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/محمد عبدالفتاح محمد
 - 617عادل حسن محمد عليوه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12257ورقم قيد  198910محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية ابو عزباوى الملك ملك /
جمال عبده العرينى
 - 618ابراهيم السيد رجب محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12260ورقم قيد  198911محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابو طه ملك /
السيد رجب محمد عبدا
 - 619الء محمد احمد على السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12261ورقم قيد  198912محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية تل مفتاح ملك/محمد احمد على السيد
 - 620الهام اسماعيل عبدالرؤف عبدالمنعم جمال الدين تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  12265ورقم قيد  198913محل رئيسى عن جم لللعاب الرياضية بالجر دون
التدريب ,بجهة محافظة الشرقية منطقة محطة الجديدة ملك  /غنيمى عبدالحميد غنيمى السيد
 - 621امنيه عاطف حمد نصر تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 12267
ورقم قيد  198914محل رئيسى عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية عزبه رسلن
سعود ملك  /عاطف حمد نصر رسلن
 - 622مروة حسين عبدالمجيد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  7,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12271ورقم قيد  198916محل رئيسى عن هدايا وخردوات ,بجهة محافظة الشرقية زهر شرب بملك/السيد
شعبان عبدالصادق محمد
 - 623مكتب عايده عبدالخالق عبدالحميد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  12275ورقم قيد  198917محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك/عصام عبدالفتاح عبدالحى
 - 624اشرف فاروق احمد عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12277ورقم قيد  198918محل رئيسى عن محل بقالة ,بجهة محافظة الشرقية الزرقا ملك  /محمود خيرى
محمد
 - 625السيد على عبدالخالق محمد الشامى تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-23برقم
ايداع  12278ورقم قيد  198919محل رئيسى عن مكتب تجارة اجهزة المساحة ,بجهة محافظة الشرقية
المنير ملك  /سيد فؤاد السيد
 - 626محمد زكريا بيومي منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12279ورقم قيد  198920محل رئيسى عن مكتب شحن داخلى عدا البريد السريع وعدا عبر النترت ,بجهة
محافظة الشرقية قرية العجيزى  -الولجا بملك رافت جاد منصور
 - 627نعمه كامل ابراهيم احمد سليم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12280ورقم قيد  198921محل رئيسى عن تجارة مواد غذائيه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع جامع انس بن مالك ملك/محمد ابوالحسن ابوالحمد
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 - 628اسلم سعد احمد عبدالودود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12287ورقم قيد  198922محل رئيسى عن تصدير عدا المجموعة  19والفقرة  36من المجموعة  6والمواد
المشعه والمواد ذات الطبيعة الشعاعية ,بجهة محافظة الشرقية عقار رقم  1خلف مرور فاقوس شارع مرور
فاقوس ملك  /سعد احمد عبدالودود
 - 630عمرو خالد امين محمود عبدا تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12297ورقم قيد  198924محل رئيسى عن كافيه ,بجهة محافظة الشرقية مسجد دار المؤمنين حى المهندسين
علء الدين شرويده ملك/رفاعى جاد رفاعى محمد سليم
 - 631نجلء محمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12298ورقم قيد  198925محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات ,بجهة محافظة الشرقية عزبة ناصر صان
الحجر القبلية ملك  /طارق عبدالفتاح عبدا السيد
 - 632نجلء محمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12298ورقم قيد  198925محل رئيسى عن مكتب تاجير سيارات ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم
 190736افتتح فى  2021/8/4واغلق فى 2022/6/1
 - 633حسن عبدالسلم عبدالسلم عبدا تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12306ورقم قيد  198926محل رئيسى عن مركز صيانة سيارات ,بجهة محافظة الشرقية نشوه بملك ياسين
محمد مصلح
 - 634السيد محمد السيد الفقى تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع 12310
ورقم قيد  198927محل رئيسى عن تربية المواشى الحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية قرية الرواد
ملك  /هنيات على عبدالوهاب
 - 635مكتب جمال حسن محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  12311ورقم قيد  198928محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية الغزالى ملك/احمد حسن محمد حسن
 - 636محمد احمد عبدالمتعال يوسف تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع
 12312ورقم قيد  198929محل رئيسى عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية كفر
فرج جرجس ملك  /عبدالقادر عبداللطيف محمد على
 - 637محمد سعيد حسينى نصار تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12415ورقم قيد  154352رئيسى آخر عن تأجير سيارات ,بجهة محافظة الشرقية شارع موقف القرين ملك
 /ايمن محمد عبدالعزيز
 - 638نهى ابراهيم موسى عوض تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12421ورقم قيد  169292رئيسى آخر عن شونه لتجارة المحاصيل الزراعية بالتجزئة ومخلفاتها ,بجهة
محافظة الشرقية الديبه حنوره صان الحجر القبلية ملك  /عبدالناصر احمد عماره
 - 639محمد احمد صابر طرطور تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12424ورقم قيد  190401رئيسى آخر عن مصوغات ومجوهرات وبعد موافقة مصلحة الدمغة والموازين
التابعة لجهاز تنظيم تنمية التجارة الداخلية ,بجهة محافظة الشرقية ش بورسعيد محل رقم  2بملك  248ملك  /عليه
سالم محمد المالكى
 - 640ابوالسعود عيسى احمد شرارة تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12320ورقم قيد  198930محل رئيسى عن حظيره مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
شارع سراب لبداله بجوار المعهد الدينى العزيزيه ملك سليم عيسى احمد شرارة
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 - 641سماح منصور محمد غريب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12321ورقم قيد  198931محل رئيسى عن ورشه خياطة ,بجهة محافظة الشرقية ابونويشى شبرا النخله ملك
محمد عبدالسميع محمد محمد سالم
 - 642السيد على احمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12322
ورقم قيد  198932محل رئيسى عن مفروشات ,بجهة محافظة الشرقية الكبايشة الصالحيه القديمه ملك فادى
السيد على
 - 643مكتب مصطفى نبيل محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12328ورقم قيد  198933محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية شارع المشروع ام رماد ملك/فرحات نبيل محمد محمد
 - 644وجيه ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12337ورقم قيد  198934محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه ,بجهة محافظة الشرقية
التحاد ملك/محمد ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم
 - 645ابراهيم صالح السيد متولى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12340ورقم قيد  198935محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية عزبة  10صنعاء ملك /
حسام عبدالرازق عبدالرازق
 - 646ايمان السيد احمد محمد عبدالمنعم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12342ورقم قيد  198936محل رئيسى عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية عدا
اجهزة الكمبيوتر ومجالته ,بجهة محافظة الشرقية بحطيط ملك/سعيد شعبان احمد حفنى
 - 647فاتن السيد عبدا عطيه عجمى اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  2,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12343ورقم قيد  198937محل رئيسى عن بيع لحوم مجمدة ,بجهة محافظة الشرقية شارع السوق كفر
الشراف ملك  /امان محمد محمد سليم
 - 648مكتب السيد عبدالنبى امين محمد صالح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12348ورقم قيد  198938محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية عزبة الكردى الجوسق ملك  /سميرعبدالنبى امين
 - 649علء محمود السيد خليفه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12353
ورقم قيد  198939محل رئيسى عن مشغل تصنيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
الشرقية حنانه ملك  /احمد سمير محمد ابراهيم
 - 650صلح صبحى ابراهيم امام تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12356ورقم قيد  198940محل رئيسى عن بيع كاوتش وبطاريات وقطع غيار نقل ,بجهة محافظة الشرقية
عزبه السداوى ملك/هانى صبحى ابراهيم امام
 - 651مصطفى اسماعيل عبدالغنى ابونشوق تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12360ورقم قيد  198941محل رئيسى عن مصنع طوب طفلى ,بجهة محافظة الشرقية كفر الصعيدى
 - 652مكتب رهان السيد محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12370ورقم قيد  198942محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية
نزلة العزازى ملك  /محمد حسن محمد حسن
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 - 653احمد عبدالحميد محمد السعيد دويدار السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  12385ورقم قيد  198943محل رئيسى عن معرض بيع وتاجير سيارات ,بجهة محافظة الشرقية
 3ش ابو عبيد ابن الجراح المساكن التعاونيه ملك هدى محمد ابو الهدى
 - 654كريم احمد فوزى امين تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12390
ورقم قيد  198944محل رئيسى عن توكيلت تجاريه ,بجهة محافظة الشرقية  18شارع محمد سعيد ملك منى
محمود نجدى
 - 655طارق احمد عبدالرحمن حسين تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12412ورقم قيد  198945محل رئيسى عن معلف مواشى حلبة وتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الملك بملك محمود عطية محمود
 - 656عمر فهمى على مسعود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12413
ورقم قيد  198946محل رئيسى عن محل عطاره دون العشاب الطبية ,بجهة محافظة الشرقية الطويلة بملك/
احمد عبدالقادر ابراهيم فرج
 - 657مكتب ماجي حبيب جورجي قوسه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12417ورقم قيد  198947محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر عبدالملك منصور  -ميت ابو عربى  -بملك جلل اسكندر مسيحه عبد السيد
 - 658امل عبدالرازق عبدالمنعم السيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12419ورقم قيد  198948محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية صفيطة بملك عمار عبد العزيز
حسن برعى
 - 659محمد الشافعي محمد علي عمرو تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12428ورقم قيد  198949محل رئيسى عن بقالة وتموين ,بجهة محافظة الشرقية ش العموره  -قرية عرب
الشمس بملك زينب سيد احمد
 - 660مكتب احمد رضا سعيد عبدالفتاح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12431ورقم قيد  198950محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية شبرا النخلة بملك طلعت سعيد عبد الفتاح عبدا
 - 661احمد حسين حامد احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12432
ورقم قيد  198951محل رئيسى عن نشر وخراطه الخشاب وصنع اللواح ,بجهة محافظة الشرقية شنبارة
الميمونه ملك/هناء سعيد كامل عبدالهادى
 - 662امل حامد مامون علي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12434
ورقم قيد  198952محل رئيسى عن ورشة لحام كاوتش ,بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونة بملك محمد
عبدا عبد الحميد عطيه
 - 663احمد رمزى خيرى السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12435ورقم قيد  198953محل رئيسى عن مقاولت عامة وتشطيبات ,بجهة محافظة الشرقية سندنهور ملك
 /رمزى خيرى السيد عزب
 - 664احمد عادل احمد رضا محمد البدري تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12436ورقم قيد  198954محل رئيسى عن توريدات عمومية ونوكيلت تجارية ,بجهة محافظة
الشرقية  7ش الدوحة -المساكن التعاونية بملك امل احمد نصر محمد

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

Page 55 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 665حسنى متولى حسنى عبدا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12437ورقم قيد  198955محل رئيسى عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
شنبارة الميمونة ملك/محمد حسنى متولى حسنى
 - 666محمد صبحي يوسف دياب تاجر فرد رأس ماله  75,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12438ورقم قيد  198956محل رئيسى عن ورشة اصلح سيارات ,بجهة محافظة الشرقية ش نبيل عبد
العزيز -الشارة بملك صباح محمد عبد المنعم
 - 667مكتب احمد محمد عبدالمنعم السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  12439ورقم قيد  198957محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية الزهراء ملك/محمد عبدالمنعم السيد الهادى
 - 668سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  12440ورقم قيد  198958محل رئيسى عن مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة ,بجهة محافظة
الشرقية القطعة الرمزية  Dخارج الزمام تجاه ب بساتين السماعيلية ملك  /هانى محمد سامى عبدالفتاح العطار
 - 669مصطفى محمد على ابراهيم سليم العصر تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  12441ورقم قيد  198959محل رئيسى عن تجارة دقيق بالجملة ,بجهة محافظة الشرقية  3شارع
المحاريث والهندسه المساكن التعاونيه ملك/فكرية رشاد محمد
 - 670محمد محمد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12442ورقم قيد  198960محل رئيسى عن مكتب نوريدات عدا توريد العمالة ومجالتة والحاسب اللى,
بجهة محافظة الشرقية عليم بملك احمد محمد عبد الحميد ابراهيم
 - 671كريم محمود محمد صلح الدين زكى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12443ورقم قيد  198961محل رئيسى عن ورشة الوميتال ,بجهة محافظة الشرقية العراقى
 - 672احمد ابراهيم فوزى حسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12444ورقم قيد  198962محل رئيسى عن توريدات عامه وتشطيبات معماريه عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع الشيخ عبدا من شارع مجمع المصالح ملك/ابراهيم فوزى حسن
 - 673مكتب احمد شحته عبدالحميد غنيم للرحلت ونقل العمال الداخلى تاجر فرد رأس ماله  21,000.000قيد
فى  2022-06-26برقم ايداع  12445ورقم قيد  198963محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال داخلى
عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية سعود القبلية
ملك  /شحته عبدالحميد غنيم
 - 674شادي محمود سامي امام عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12446ورقم قيد  198964محل رئيسى عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
عزبة السكران  -النخاس بملك محمود سامى امام عبد الجليل
 - 675عبدالنبى سمير مرسى محمد الشامى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
ايداع  12447ورقم قيد  198965محل رئيسى عن محل سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعه
ملك/صلح عبدالمطلب محمد محمد
 - 676احمد اسعد عبدا زقزوق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12448ورقم قيد  198966محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية كفر ابو مسلم بملك بحيى محمد احمد
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 - 677مركز محفوظ لصيانة السيارات تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع
 12449ورقم قيد  198967محل رئيسى عن ورشة صيانة سيارات ,بجهة محافظة الشرقية صفيطه ملك /
نبيل سعداوى نورالدين
 - 678محمد السيد الغريب غنيم تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع 12450
ورقم قيد  198968محل رئيسى عن محل لتجارة الخردة ومخلفات المصانع ,بجهة محافظة الشرقية سراج
الدين ملك  /السيد الغريب السيد غنيم
 - 679عبدالحق ابراهيم عبدالحق ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12461ورقم قيد  187935رئيسى آخر عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
ارض السوق شنباره الميمونة ملك  /عادل ابراهيم عبدالحق
 - 680احمد نجدى فتحى محمد موافى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12455ورقم قيد  198969محل رئيسى عن قطع غيار موتوسيكلت ,بجهة محافظة الشرقية ش اولد ابو
اسماعيل ملك  /محمد حسينى غريب
 - 681عماد محمد السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 12456
ورقم قيد  198970محل رئيسى عن تجارة بيض ,بجهة محافظة الشرقية كفر العدوى ملك/محمد السيد محمد
 - 682السيد محمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12458ورقم قيد  198971محل رئيسى عن ادوات مدرسيه وخردوات ,بجهة محافظة الشرقية  11شارع
مساكن الستاد ملك/احمد على محمد على
 - 683عادل فرج محمود السيد تمراز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12462ورقم قيد  198972محل رئيسى عن مزرعة تسمين دواجن ,بجهة محافظة الشرقية حنوره صان
البحرية ملك  /احلم محمد عوض غنيم
 - 684عبدالصمد عبدالهادى عبدالصمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12471ورقم قيد  198973محل رئيسى عن مكتب للشحن والنقل الداخلى والتخليص الجمركى والتوريدات
العامه عدا خدمات البريد السريع وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وعدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع متفرع من ترعه مصطفى افندى ملك/ايمان سليم محمد
 - 685هيثم احمد محمد احمد متولى تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12473ورقم قيد  198974محل رئيسى عن مصنع لخلط وتعبئة المنظفات الصناعية بجميع انواعها
ومستحضرات التجميل والعطور ,بجهة محافظة الشرقية قرية السلم البر الشرقى الطريق الخلفى للكليه الجويه ملك
 /محمد قطب محمد احمد و احمد السيد يوسف
 - 686ابراهيم سلمه السيد على حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12475ورقم قيد  198975محل رئيسى عن ورشة تشكيل معادن ,بجهة محافظة الشرقية السعادات ملك/
بندارى على على مسلم
 - 687صلح الدين عبدالحميد موسى سعيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12476ورقم قيد  198976محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبية ,بجهة محافظة الشرقية  1عمارة
 3مساكن الستاد الرياضى ملك  /احمد صلح الدين عبدالحميد موسى
 - 688راجيه ماجد عبدا المشد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12479ورقم قيد  198977محل رئيسى عن مشغل تصنيع ملبس جاهزه عدا الملبس االعسكريه ,بجهة
محافظة الشرقية الخشة ملك  /احمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالفتاح
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 - 689وائل متولى احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 12480
ورقم قيد  198978محل رئيسى عن تصنيع ساعات وعلب الهدايا ,بجهة محافظة الشرقية المناجاه الكبرى
ملك/احميد محمد سليمان
 - 690اسامه محمد عليوه على حجاب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12489ورقم قيد  198979محل رئيسى عن مكتب متعهد استئجار اراضى من الدوله بغرض اعاده تأجيرها
للغير بنظام سوق اليوم الواحد ,بجهة محافظة الشرقية بساتين بركات الطحاويه ملك  /محمد عليوه على حجاب
 - 691ياسمين عبدا يوسف عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12492ورقم قيد  198980محل رئيسى عن تجارة مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية  10عزبة
عبداللطيف حسانين ملك/فوزى عبدالموجود عثمان
 - 692اشرف محمد محمد عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12494ورقم قيد  198982محل رئيسى عن مخبز ,بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح ملك/محمد محمد عامر
 - 693هناء مطراوى محمد امبابى الشربينى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12496ورقم قيد  198983محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية الصحافه
 - 694اشرف محمد صميده السعدي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12497ورقم قيد  198984محل رئيسى عن معلف لتربية المواشى الحلبة والتسمين وبيع منتجاتها ,بجهة
محافظة الشرقية عرب العيايده  -بساتين السماعلية بملك عصام محمد صميدة السعدى
 - 695زياد طارق محمد قنديل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 12510
ورقم قيد  198986محل رئيسى عن مقاولت عامه ,بجهة محافظة الشرقية السعادات ملك  /احمد طلعت قنديل
 - 696محمد عبدالمقصود عبدالظاهر فايد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12512ورقم قيد  198987محل رئيسى عن تجارة حبوب واعلف ,بجهة محافظة الشرقية سعود القبليه ملك
 /عبدالمقصود عبدالظاهر فايد خطاب
 - 697ابراهيم محمد قطب عزاز تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12514ورقم قيد  198988محل رئيسى عن مزرعه دواجن ,بجهة محافظة الشرقية قريه  67هيج ابوزيد
ملك/عبدالحكيم محمد عطيوه
 - 698محمد جمال منصور محمد عبدالحليم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12518ورقم قيد  198989محل رئيسى عن استئجار الراضى الزراعية واستصلحها وزراعتها,
بجهة محافظة الشرقية الملكين القبليه ملك  /محمد على صبحى محمد على
 - 699محمد سعيد خميس خفاجه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12519ورقم قيد  198990محل رئيسى عن تربية الغنام والماشيه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية
سعود القبليه ملك/السيد سعيد خميس خفاجه
 - 700مجدي احمد سليمان احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12520ورقم قيد  198991محل رئيسى عن توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى ,بجهة
محافظة الشرقية  3شارع الشهيد اشرف الباشا بملك رحاب احمد سليمان
 - 701نانسى ملك شفيق حنا تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 12521
ورقم قيد  198992محل رئيسى عن مصوغات ومجوهرات بعد موافقة مصلحة الدمغة والموازين ,بجهة
محافظة الشرقية شارع النقراشى ملك  /ملك فايز عبدالملك
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 - 702مكتب حسام احمد عبدالحميد يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  12523ورقم قيد  198993محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية الحلميه ملك احمد عبدالحميد يوسف
 - 703حسين ابراهيم اسماعيل درهوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12524ورقم قيد  198994محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية الكننه ملك /
محمود ابراهيم اسماعيل
 - 704حسين ابراهيم اسماعيل درهوس تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12524ورقم قيد  198994محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية كان له محل برقم
 105280افتتح فى  2005/10/8واغلق فى 2009/3/19
 - 705نبيل عاطف محمد ابراهيم مرسى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12526ورقم قيد  198995محل رئيسى عن بقاله ومنظفات ,بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى كامل
ملك/سهام السيد احمد عبده
 - 706محمد عبدالحميد عبدا خضر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12528ورقم قيد  198996محل رئيسى عن مكتب لتاجير المعدات الثقيلة كلكركات واوناش ,بجهة محافظة
الشرقية بساتين السماعلية بملك رضا عبد الحميد عبدا خضر
 - 707نها عبده محمود امام تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 12529
ورقم قيد  198997محل رئيسى عن قطع غيار سيارات ,بجهة محافظة الشرقية سوادة ملك /عبده محمود امام
 - 708مكتب ورده محمد على مجاهد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  12530ورقم قيد  198998محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية طحله بردين ملك  /عبدالفتاح محمد محمد الجديد
 - 709السيد عبدالودود السيد محمد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12531ورقم قيد  198999محل رئيسى عن تاجير سيارات ,بجهة محافظة الشرقية دوامه الكتايره ملك/اسه
ابراهيم حسين ابراهيم
 - 710السيد محمد السيد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12535ورقم قيد  199000محل رئيسى عن مكتب مقاولت عامة ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابونجم ملك/
محمد السيد ابراهيم
 - 711محمود ثروت احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12537ورقم قيد  199001محل رئيسى عن مطعم للماكولت الشعبية ,بجهة محافظة الشرقية المسيد  -بملك
رانيا فتحى عبد السلم محمد
 - 712داليا محمود منصور السيد تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12538ورقم قيد  199002محل رئيسى عن ادوات منزلية واجهزة كهربائية ,بجهة محافظة الشرقية تانيس
ملك/ايمن محمود اسماعيل سليمان
 - 713السيد محمد عبدالسلم السيد متولى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم
ايداع  12540ورقم قيد  199004محل رئيسى عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة
محافظة الشرقية عزبه حنا ملك/حمد محمد محمد شلبى
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 - 714روماني موسي ابراهيم صليب تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12542ورقم قيد  199005محل رئيسى عن مكتب توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية شقة 9ش جمال عبد الناصر  -بجوار كنيسة مارى جرجس بملك حمدى عبد الحكيم
عبد الحليم
 - 715مكتب هيثم سمير سليمان حسانين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 60,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  12543ورقم قيد  199006محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر حافظ ملك/سمير سليمان حسانين
 - 716ايمان عبدالعاطي محمد السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12546ورقم قيد  199007محل رئيسى عن صيدليه بشرية ,بجهة محافظة الشرقية  5شارع حمزة بن عبد
المطلب  -حى الطباء بجوار مستشفى صلح سالم
 - 717اسحق جمال صدقى لبيب تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12548ورقم قيد  199008محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية قطعه  23ارض المبانى الجاهزة ابى سمران ملك/احمد صلح صابر
 - 718مكتب مرفت محمد عبدالفتاح محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  12553ورقم قيد  199009محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى ,بجهة
محافظة الشرقية النعامنه ملك عزت محمد عبدالفتاح محمد
 - 719ناهد حامد على يوسف على تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع
 12554ورقم قيد  199010محل رئيسى عن ورشه تصنيع ملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة محافظة
الشرقية انشاص البصل
 - 720جمال محمد سيد احمد العصر تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12575ورقم قيد  126656رئيسى آخر عن نقل مخلفات شركات بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى ,بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك  /امانى نجيب محمد حسانين
 - 721ساميه محمد احمد ابوهاشم تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12603ورقم قيد  155620رئيسى آخر عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية كفر ابو جبل ملك  /السيد
جمعه حسن عبدالرحمن
 - 722مكتب احمد محمد امين عبدالحليم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  12600ورقم قيد  197427رئيسى آخر عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر اكياد ملك/محمد امين عبدالحليم
 - 723محمد سعيد محمد احمد عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12608ورقم قيد  197997رئيسى آخر عن مطعم وكافيه ,بجهة محافظة الشرقية محل  2بحطيط ملك  /سعيد
محمد احمد
 - 724عماد السيد عبدالمقصود مصطفى بعلل تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12664ورقم قيد  198239رئيسى آخر عن تجارة الحدايد والبويات ,بجهة محافظة الشرقية محل رقم
 2العدليه ملك/لطفى عبدالعظيم لطفى
 - 725عماد ابراهيم حسن عامر تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 12557
ورقم قيد  199011محل رئيسى عن مكتب مقاولت ,بجهة محافظة الشرقية المسلميه صان القبليه ملك رضا
الرفاعى محمد حسانين
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 - 726مكتب محمد حسين سليم زواده للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  12560ورقم قيد  199012محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية صفيطه ملك/حسنى ابراهيم سعيد
 - 727عاطف علء عبدالحميد محمد عطيه تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12563ورقم قيد  199013محل رئيسى عن مكتب توريدات حاصلت زراعية وتمور عدا توريد
العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية شبرا السلم ملك/علء عبدالحميد محمد عطيه
 - 728مدحت عبدالسلم بلل عبدالسلم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12566ورقم قيد  199014محل رئيسى عن مشغل لتصنيع الملبس عدا الملبس العسكريه ,بجهة
محافظة الشرقية قرية عرب درويش ملك/سعد عبدالسلم بلل
 - 729محمد سعيد فتوح اسماعيل عزب تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12568ورقم قيد  199016محل رئيسى عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية شارع العبايده بالعزيزيه ملك/سعيد فتوح اسماعيل عزب
 - 730اشرف حسن محمد على تاجر فرد رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع 12578
ورقم قيد  199017محل رئيسى عن محل لقطع غيار السيارات ,بجهة محافظة الشرقية ميت معل ملك /محمد
حسن محمد على
 - 731جمال عبدالرحمن مصطفى العنانى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12590ورقم قيد  199019محل رئيسى عن سوبر ماركت واعلف مواد غذائية ,بجهة محافظة
الشرقية عليم ملك  /سونه السيد عبدالواحد
 - 732حنفى محمود عبدالرحمن حسن تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12591ورقم قيد  199020محل رئيسى عن محل عصير قصب ,بجهة محافظة الشرقية طريق السفلت
المطل على ترعه السماعيليه بجوار كشرى هند ملك/عبداللطيف صبحى عبداللطيف
 - 733احمد محمد عبدالفتاح محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12594ورقم قيد  199021محل رئيسى عن توريد مستلزمات طبيه ,بجهة محافظة الشرقية كفر الزقازيق
القبلى ملك/رافت محمد الهادى ابراهيم
 - 734نجلء ابوالفتوح صالح رزقانه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12604ورقم قيد  199022محل رئيسى عن بيع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
الشرقية عزبه المشهدى العصلوجى ملك  /محمد متولى ابراهيم
 - 735حسام حسن محمد يحيى حسانين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12616ورقم قيد  199023محل رئيسى عن تعبئةوتغليف المواد الغذائية ,بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو ندا
 العباسيه - 736صبرى محمد محمد محمود مجاهد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12618ورقم قيد  199024محل رئيسى عن ورشه سمكرى سيارات ,بجهة محافظة الشرقية ابو حجر
السديه ملك محمد محمد محمود مجاهد
 - 737محمود اشرف مصطفى محمد رزق تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12622ورقم قيد  199025محل رئيسى عن مكتب رحلت ونقل عمال الشركات عدا الرحلت
السياحيه وبعد موافقه جاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية شارع الشربينى قرية بهنباى
ملك/فاتن احمد عطيه ابراهيم
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 - 738علء محمد محمود محمد رمضان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12629ورقم قيد  199026محل رئيسى عن تجارة الخرده والتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب
اللى ,بجهة محافظة الشرقية عزبة عوض الصنافين القبليه ملك/محمود محمد محمود محمد رمضان
 - 739ايهاب عبدالهادى فوزى عبدالهادى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم
ايداع  12638ورقم قيد  199027محل رئيسى عن محل بيع ملبس عدا الملبس العسكرية ,بجهة محافظة
الشرقية كفر اكياد بملك/عبدالهادى فوزى عبدالهادى حسن
 - 740محمد سعد محمد محمد سليمان تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12641ورقم قيد  199028محل رئيسى عن بقالة وتموين ,بجهة محافظة الشرقية كفر عبدالنبى بملك/حنان
عبدا حسن
 - 741يوسف حسن يوسف على درويش تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12643ورقم قيد  199029محل رئيسى عن قطع غيار اجهزه كهربانيه ,بجهة محافظة الشرقية  6ش عطيه
السكندرانى الشاره ملك زين سعيد زين
 - 742احمد سعيد احمد السيد سلم تاجر فرد رأس ماله  40,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12649ورقم قيد  199030محل رئيسى عن فلتر مياه ,بجهة محافظة الشرقية شارع السيد حسين بملك
محسن محمد على قمحاوى
 - 743مكتب محمد احمد محمد مظلوم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  12651ورقم قيد  199031محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية كفر ابو مسلم بملك يحيى محمد احمد محمد
 - 744حسن محمد حسن حسين عامر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12652ورقم قيد  199032محل رئيسى عن مستلزمات اكسسوار حريمى ,بجهة محافظة الشرقية شارع
الجلء ملك/محمد ابراهيم محمد
 - 745مكتب ابراهيم السيد السيد حسن المغربى للنقل الداخلى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  12655ورقم قيد  199033محل رئيسى عن مكتب نقل داخلى بعد موافقة جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية شعفورة قصاصين الشرق ملك/عبير السيد السيد
 - 746عادل رمضان عبدالحميد رمضان تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12661ورقم قيد  199034محل رئيسى عن سوبر ماركت ,بجهة محافظة الشرقية عرب درويش ملك/محمد
عادل رمضان
 - 747احمد ممدوح احمد عبدالجليل تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12668ورقم قيد  199035محل رئيسى عن تجارة ساعات ,بجهة محافظة الشرقية الحلمية ملك  /ممدوح
احمد عبدالجليل
 - 748احمد محمد محمد الجوهرى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 12669ورقم قيد  199036محل رئيسى عن مقاولت عامه وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجالت
الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية دور ارضى بناحية ابو نجاح  -بملك هيثم محمد محمد الجوهرى
 - 749طارق عبدالفتاح عبدالخالق فضالى تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  12758ورقم قيد  79028رئيسى آخر عن محطه بنزين ,بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/داليا
على ابراهيم
 - 750ابراهيم السيد احمد السيد محجوب تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  12674ورقم قيد  199037محل رئيسى عن محل جزاره ,بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد ملك
محمد عبداللة شبل فايد هجرس
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 - 751احمد عبده حسين الهادى رسلن تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12675ورقم قيد  199038محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت
السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية العقار رقم  4شارع د /عاطف
توفيق  -منشيه اباظة بملك عبده حسين الهادى رسلن
 - 752نبيل على حسن محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 12676
ورقم قيد  199039محل رئيسى عن بقالة ,بجهة محافظة الشرقية شارع شلتوت بملك نادر على حسن ابوزيد
 - 753محمد سعيد السيد ابوطالب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12677ورقم قيد  199040محل رئيسى عن مغسلة ملبس ,بجهة محافظة الشرقية كفر اكياد بملك سعيد
السيد ابوطالب
 - 754اخلص انس فرج محمد فرج تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12684ورقم قيد  199041محل رئيسى عن توريدات مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسة
الشهيد هاشم الرفاعى انشاص الرمل ملك/ماجده منصور محمد محمد الغواخرى
 - 755عبدالمنعم علي احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12692ورقم قيد  199043محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه ,بجهة محافظة الشرقية قرية  2الصالحية
بحر البقر  -بملك ثناء محمد ابراهيم جمعة
 - 756مها حسن محمد محمد جاب ا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12693ورقم قيد  199044محل رئيسى عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه واعمال هندسيه عدا توريد
العماله ومجالت الحاسب اللى ,بجهة محافظة الشرقية طحله بردين ملك/سميرة حسن محمد
 - 757احمد امام مراد امام خاطر تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12699ورقم قيد  199045محل رئيسى عن مكتب برمجيات فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب
الدينية والمصاحف والنترنت والحراسةوالكاميرات اللسلكية بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية
رقم  3077بتاريخ  ,2022/5/24بجهة محافظة الشرقية فاطمة الزهراء الحسينية بملك محمود محمد المهدى
 - 758متولى الجرايحى حسن ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12701ورقم قيد  199046محل رئيسى عن مصنع مواسير خرسانيه ,بجهة محافظة الشرقية المنشيه الجديده
ملك/الجرايحى حسن ابراهيم
 - 759فرحان عبدالجواد عبدالسميع الشحات الرماح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  12711ورقم قيد  199047محل رئيسى عن معلف للمواشى الحلبه وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة
الشرقية الجنديه كفر ايوب ملك /عبدالجواد عبدالسميع الشحات الرماح
 - 760احمد محمود عبدالسلم حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12714ورقم قيد  199048محل رئيسى عن تجارة مستحضرات تجميل محليه والتصنيع لدى الغير ,بجهة
محافظة الشرقية عقار رقم  212ش الزهور ملك/السيد محمد عوض ا
 - 761محمد حمدي عبدالعزيز حمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12716ورقم قيد  199049محل رئيسى عن محل بيع عسل نحل ,بجهة محافظة الشرقية النجيحى -بملك
حمدى عبد العزيز حمد
 - 762عليوه محمد عبدا عوض تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 12717
ورقم قيد  199050محل رئيسى عن مكتب متعهد استئجار اراضى من الدوله بغرض اعادة تاجيرها بنظام
سوق اليوم الواحد ,بجهة محافظة الشرقية الحسينيه ملك/محمد عبدا عوض فرج
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 - 763ناصر سعيد هاشم مصطفي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12718ورقم قيد  199051محل رئيسى عن بقاله ,بجهة محافظة الشرقية التلين بملك عبير يحى حسن السيد
 - 764ياسين احمد عبدالله حسين تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12719ورقم قيد  199052محل رئيسى عن وكالة خضار وفاكهه للبيع بالتجزئه ,بجهة محافظة الشرقية
اباظه اكياد البحريه ملك/محمد حسين عبدالرحمن
 - 765مكتب يوسف صابر عوض عبدالرحمن للرحلت الداخليه ونقل عمال تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  12735ورقم قيد  199053محل رئيسى عن مكتب رحلت داخليه ونقل
عمال عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة محافظة الشرقية شارع
الهدى ملك/احمد لطفى محمد الليثى
 - 766مكتب ملكه سعيد السيد عبدالتواب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  12736ورقم قيد  199054محل رئيسى عن مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ,بجهة
محافظة الشرقية الحوض الطويل ملك/هدى احمد يوسف
 - 767رضا السيد حامد طنطاوى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12738ورقم قيد  199055محل رئيسى عن تجارة الدوات الكهربائية ,بجهة محافظة الشرقية بهجات ملك/
احمد محمد سيف الدين مهدى
 - 768ندى بسيونى السيد محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  12743ورقم قيد  199056محل رئيسى عن تعبئة مواد غذائيه ,بجهة محافظة الشرقية شارع ابوعطيه
كفر ابراش
 - 769نورا محمود احمد حسن الرماح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12749ورقم قيد  199057محل رئيسى عن ورشة نجارة ,بجهة محافظة الشرقية كفر عياد -بملك السباعى
السلوى عبدا احمد
 - 770زياد احمد احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 12750
ورقم قيد  199058محل رئيسى عن محل تجارة المنظفات والتصنيع لدى الغير ,بجهة محافظة الشرقية عزبة
الباظية بملك/احمد احمد محمد عطية
 - 771محمد حامد عبدالحميد مرسى تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12751ورقم قيد  199059محل رئيسى عن تجارة أعلف ,بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى زيدان _
القرين بملك  /علء ابوهاشم محمد
 - 772مؤسسه يحيى عبدالقادر محمد حسين الصباحى تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-29برقم ايداع  12752ورقم قيد  199060محل رئيسى عن صيانه وتوريد الت و معدات ,بجهة
محافظة الشرقية ش الستقامه هريه رزنه ملك رضا محمود محمد محمد
 - 773وليد عبدالرحمن محمد ابراهيم تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12753ورقم قيد  199061محل رئيسى عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى
والدويه ,بجهة محافظة الشرقية نشوه ملك/نعمات عبدالسلم فتحى
 - 774ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد عبيد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  12754ورقم قيد  199062محل رئيسى عن تجارة مواد غذائية ,بجهة محافظة الشرقية  26شارع
الطائف _الصيادين بملك /عبده العربى عبد العزيز مصطفى
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 - 775محمد عبدالعظيم ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12755ورقم قيد  199063محل رئيسى عن معلف مواشى وبيع منتجاتها ,بجهة محافظة الشرقية طريق
المسلمية بملك/محمد وجدى حسين محمد
 - 776مكتب محمد يسري وحيدالدين مسلمي للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد رأس ماله
 12,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  12756ورقم قيد  199064محل رئيسى عن مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى,
بجهة محافظة الشرقية النعامنة -بملك يسرى وحيد الدين مسلمى
 - 777محمد السيد عبدالمعبود السيد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع
 12760ورقم قيد  199065محل رئيسى عن تجاره ورق الدشت ,بجهة محافظة الشرقية عزبه الحكيم القبه
ملك مصطفى كامل حافظ احمد
 - 778عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-29برقم
ايداع  12761ورقم قيد  199066محل رئيسى عن بقاله و تموين ,بجهة محافظة الشرقية الربعمائه ملك
محمود عبدالرحمن محمود اسماعيل
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فروع الفراد
 - 1محمد فوزى هشام راتب قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  10820ورقم قيد  195974محل فرعى
عن محل حلويات دون التصنيع بجهة محافظة الشرقية قرمله ملك  /احمد عبدالعزيز محمد
 - 2اياد احمد عبدالعاطى حسن قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  10817ورقم قيد  197628محل فرعى
عن ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه بجهة محافظة الشرقية محل رقم  3عمارة  147مجاورة  6ملك  /ورثة
سالم محمد يوسف
 - 3محمد محمود صالح حسين قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  10899ورقم قيد  130210محل فرعى
عن انتاج الدوية البيطرية والبشرية والمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية والغذية الطبية والكيماويات وتصدير
و تصنيع مكملت غذائية والمطهرات ومستحضرات تجميل محلية ةالعشاب والتصنيع لدى الغير وليجوز مزاولة ذلك
النشاط ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه و الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6وبعد
موافقة هيئة الطاقة النووية والشعاعية عد الشعة السينية للمجال الطبى بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم  22منطقة
صناعية ثانية ملك  /نهله عبدا محمد
 - 4محمد محمود صالح حسين قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  10905ورقم قيد  130210محل فرعى
عن انتاج الدوية البيطرية والبشرية والمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية والغذية الطبية والكيماويات وتصدير
و تصنيع مكملت غذائية والمطهرات ومستحضرات تجميل محلية ةالعشاب والتصنيع لدى الغير وليجوز مزاولة ذلك
النشاط ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه و الستيراد فيما عدا المجموعه  19والفقرة  36من المجموعه  6وبعد
موافقة هيئة الطاقة النووية والشعاعية عد الشعة السينية للمجال الطبى بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم  15منطقة
صناعية ثانية ملك  /عطا كمال عبدالحليم
 - 5عمر مدحت ابراهيم الدسوقى قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11174ورقم قيد  189710محل
فرعى عن مكتبه فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول على
التراخيص اللزمه موافقة امنية رقم  1091بتاريخ  2022/2/28بجهة محافظة الشرقية  3شارع نعيم متفرع من
حارة عبدالمنعم المنتزه ملك  /ورثة  /سعيد على سيد احمد ( على واحمد سعيد على سيد احمد  ,امال  -منى  -سناء -
على سيد احمد و ورثة نبيل على سيد احمد وهم فتحى ونرمين نبيل على سيد احمد )
 - 6مركز رضوان لخدمات زيوت السيارات قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  11685ورقم قيد 154773
محل فرعى عن تعدل الى تجارة وتوزيع زيوت ومركز خدمه زيوت سيارات بجهة محافظة الشرقية شيبه شارع طلبه
عويضه ملك/احمد محمد صابر
 - 7مركز رضوان لخدمات زيوت السيارات قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  11690ورقم قيد 154773
محل فرعى عن تعدل الى تجارة وتوزيع زيوت ومركز خدمه زيوت سيارات بجهة محافظة الشرقية الزراعه عزبة
عبداللطيف المام الشافعى ملك/محمود محمد محمد الكرداوى
 - 8احمد جمال زكى مرسى قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  11839ورقم قيد  130339محل فرعى
عن مواد غذائية بالجمله بجهة محافظة الشرقية  89شارع الدروس من شارع ترعه العدوى ملك/اسلم محمد محمد
عبدا
 - 9محمد ابوهاشم عبدالمجيد محمد قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  11783ورقم قيد  191184محل
فرعى عن مفروشات ومراتب واقمشة عدا التصنيع بجهة محافظة الشرقية  2ش البستان قسم الجامع -بملك /بهيجه
على محمد
 - 10عمرو على ماهر عبدالوهاب قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  12072ورقم قيد  97971محل
فرعى عن تعدل الى بيع لحوم مجمدة بجهة محافظة الشرقية  3شارع مولد النبى المنتزه ملك  /على ماهر
عبدالوهاب
 - 11سامى فتحى زيدان زيد مكى قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  12199ورقم قيد  156045محل
فرعى عن تعديل النشاط الي /توريد وبيع وصيانه اجهزه التبريد والتكييف ومعالجه المياه بجهة محافظة الشرقية 2
شارع مجدى الكفراوى ملك  /فوزى محمد وجدى المام الكفراوى
 - 12رضا محمد عبدالرحمن ابراهيم قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  12314ورقم قيد  194627محل
فرعى عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها بجهة محافظة الشرقية منشية ابونجم القرين ملك  /ايهاب احمد محمد
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 - 13منصور لتجارة الملبس قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  12305ورقم قيد  195212محل فرعى
عن تجارة الملبس عدا الملبس العسكريه بجهة محافظة الشرقية ش المركيزة ملك /سيد محمد الصغير ابوزيد
اسماعيل
 - 14محمد فضل هيبة جبر قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  12567ورقم قيد  199015محل فرعى
عن استيراد وتصدير ( فيما عدا الفقره  36من المجموعه السادسه والمجموعه التاسعه عشره كلها ) بجهة محافظة
مطروح عزبه الحاج على طريق السلوم بملك  /جمعه فرحات خيرا
 - 15محمد فضل هيبة جبر قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  12567ورقم قيد  199015محل فرعى
عن استيراد وتصدير ( فيما عدا الفقره  36من المجموعه السادسه والمجموعه التاسعه عشره كلها ) بجهة محافظة
الشرقية برج بديوى  2شارع تقسيم الجنينه الغشام ملك /امين احمد محمود جبران
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قيود الشركات
 - 1شركه صلح احمد محمد محمد وشركاه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  10639ورقم قيد  198406مركز عام عن حلول الرقميه وتوريدات طبيه دون الدويه وتصميم
البرمجيات للغراض الطبيه فيما عدا توريد العماله والمن والحراسه والكاميرات الللسلكيه بعد الحصول ع
التراخيص الللزمه موافقه امن رقم  2810فى  2022/5/18بجهة محافظة الشرقية  22ش الجزاير المساكن
الزقازيق ملك اعتدال منصور محمد عثمان
 - 2شركة السيد عبدالجليل على عبدالقوى و شريكه شركة رأس مالها  750,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  10646ورقم قيد  198411مركز عام عن تصنيع العلف بجهة محافظة
الشرقية قرية طاروط
 - 3شركة ايمن عيسى محمود عيسى وشركاه احمد عيسى محمود عيسى وعيسى ايمن عيسى محمود شركة
رأس مالها  75,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  10725ورقم قيد  198437مركز
عام عن تجاره مخلفات المصانع والكرتون والخرده بجميع انواعهم بجهة محافظة الشرقية عزبه على كامل
متولى ( خليل عامر ) الكتيبه ملك  /السيد كامل فريد غنيم
 - 4شركة محمد مصطفى محمد خليل وشريكه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  10798ورقم قيد  198454مركز عام عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد
العمالة والكمبيوتر ومجالته والدوية بجهة محافظة الشرقية ش عبدالمنعم رياض المنشيه الجديده ملك  /باز
محمد باز عبدالصادق
 - 5شركة عادل ابراهيم وشريكه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 11382ورقم قيد  198650مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافيتريات بجهة
محافظة الشرقية شقه  2الدور الثانى عقار  14عمارات السكان شارع مستشفى الجامعه حى فلل الجامعه ملك/
كريم سلم صالح
 - 6شركة احمد محمود احمد سليمان وشريكيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  11413ورقم قيد  198669مركز عام عن مقاولت عامة وتوريدات عامة عدا توريد العماله
والكمبيوتر ومجالته والدويه بجهة محافظة الشرقية شوبك بسطه ملك/احمد محمود احمد سليمان
 - 7شركة محمد سليمان حمدا محمد وشريكه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  11427ورقم قيد  198673مركز عام عن مكتب لتجارة المحاصيل الزراعية بالتجزئة
ومدشة جرش فول ووحدة تبريد لحفظ الحبوب بجهة محافظة الشرقية  10شارع محمد عبده المساكن التعاونيه
ملك  /محمد سليمان حمدا محمد
 - 8شركة احمد ابراهيم سيف وشريكته شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  11563ورقم قيد  198712مركز عام عن توريدات عامة واستصلح الراضى واستزراع
الراضى وتجارة وتوريد الحاصلت الزراعية والفاكهه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه بجهة
محافظة الشرقية شارع الجلء ملك/سعيد محمد عبدالعزيز
 - 9شركة احمد عبدالصبور على على وشريكته شركة رأس مالها  1,500,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  11577ورقم قيد  198715مركز عام عن مقاولت عمومية بجهة محافظة
الشرقية شارع النتاج ملك/امانى السيد حامد
 - 10شركة فتحى خالد وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 11998ورقم قيد  198842مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والتوريدات وانشاء
الطرق والكبارى والميادين واعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وجميع اعمال ومحطات الرى
واعمال الصيانة بكافة انواعها ما عدا اعمال صيانة الحاسب اللى عدا توريد العمالة والكمبيوتر ومجالته
والدوية بجهة محافظة الشرقية دهمشا ملك/خالد فتحى عبدالقادر
 - 11شركة إسماعيل اسامه عبدالحميد تهامى سالم وشريكيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  12041ورقم قيد  198849مركز عام عن المقاولت والعمال
الكهروميكانيكيه بجهة محافظة الشرقية شارع المحطه ملك/شوقى محمد محمد
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 - 12شركة هشام عثمان سيد حسن وشريكه شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  12268ورقم قيد  198915مركز عام عن مخبز بلدى نصف الى بجهة محافظة الشرقية 7
شارع على بن ابى طالب حى مبارك زمام شوبك بسطة
 - 13شركة عبدالناصر وشريكه رباح للمعسل شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  12493ورقم قيد  198981مركز عام عن صناعة معسل يدوى وتجارة معسل وتصدير
معسل بعد الحصول على التراخيص اللزمة وبعد الحصول على على التراخيص المنظمة الى ذلك بموافقة امنية
رقم  2867فى  2022/5/18بجهة محافظة الشرقية حارة شرف قسم النظام ملك  /ورثة السيد فرغلى احمد
 - 14شركة رضا عزازى دسوقى وشريكه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  12539ورقم قيد  199003مركز عام عن توكيلت تجاريه وتصدير عدا تصدير المواد المشعه
والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية بجهة محافظة الشرقية بنى عباد ملك  /احمد محمد طه
 - 15شركة محمود نصار عيد نصار سلمه وشركاه شركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  12586ورقم قيد  199018مركز عام عن المقاولت العامه والتوريدات
العمومية فى حدود اللوائح والقوانين المعمول بها عدا توريدات العماله ومجالتها واجهزة الكمبيوتر والدوية
بجهة محافظة الشرقية الصالحية القديمة ملك  /رضا ابراهيم مصطفى سليمان
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فروع الشركات
 - 1محمد احمد عمر وشريكيه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11157ورقم قيد 198584
فرعى عن توريد جميع المستلزمات والمعدات والمنتجات الخاصه بالصناعات البلستيكيه واستيرادها وتصديرها
والتوكيلت التجاريه وصناعه المنتجات البلستيكيه بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الي //الحي الول 800
م -قطعه رقم  5بلوك 11001
 - 2محمد احمد عمر وشريكيه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  11157ورقم قيد 198584
فرعى عن توريد جميع المستلزمات والمعدات والمنتجات الخاصه بالصناعات البلستيكيه واستيرادها وتصديرها
والتوكيلت التجاريه وصناعه المنتجات البلستيكيه بجهة محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه -مسلسل  4بالمنطقه
الولي -ببساتين السماعيليه -بلبيس
 - 3خالد رمضان محمد ابراهيم وشركاه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11207ورقم قيد
 198601فرعى عن توريد الملبس الجاهزه بجميع انواعها والتوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه وتجاره
القمشه بجهة محافظة القاهرة  31ش السد الجواني  -السيده زينب
 - 4خالد رمضان محمد ابراهيم وشركاه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  11207ورقم قيد
 198601فرعى عن توريد الملبس الجاهزه بجميع انواعها والتوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه وتجاره
القمشه بجهة محافظة الشرقية  27اللواء عبد العزيز  -قسم ثان الزقازيق
 - 5شركة محمد سليمان حمدا محمد وشريكه قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  11445ورقم قيد
 198673فرعى عن مدشة جرش فول ووحدة تبريد لحفظ الحبوب بجهة محافظة الشرقية طريق هريه الجديد
ملك/محمد سليمان حمدا محمد
 - 6شركة ياسر حسن محمود المزاحى وشركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  11585ورقم قيد
 198717فرعى عن تصنيع وتشكيل وتشغيل وتجارة المعادن بجهة محافظة الدقهلية  7شارع دليور امام
الشهر العقارى بمركز المزاحى بملك  /حسن محمود محمد المزاحى
 - 7شركة ياسر حسن محمود المزاحى وشركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  11585ورقم قيد
 198717فرعى عن تصنيع وتشكيل وتشغيل وتجارة المعادن بجهة محافظة الشرقية تم اضافة فرع بناحية
مركز بلبيس  -قرية السلم بملك /خالد احمد دياب سليمان عن نشاط /تصنيع وتشكيل وتشغيل وتجارة المعادن
وسمته التجارية شركة كايرو ستيل
 - 8شركة سيد سعد وشريكه قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  12308ورقم قيد  158623فرعى
عن مقاولت عامه وتجارة مواد بناء بجهة محافظة الشرقية  11شارع خورشيد خلف مدرسة الناصرية البتدائية
المساكن التعاونيه ملك/علء محمد شوقى
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محو  -شطب
 - 1هانى السيد خليل خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  107226قيد فى  2006-05-11برقم ايداع 3529
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 2محمد طه محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  121881قيد فى  2010-02-11برقم ايداع 1246
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 3محمد يونس محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  125070قيد فى  2021-08-18برقم ايداع 12889
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم المحو للستغناء عنه
 - 4سمير عبد الحميد غنيمى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  125492قيد فى  2011-01-10برقم
ايداع  298وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 5شريف فوزى نتيج متريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  146764قيد فى  2015-09-21برقم ايداع
 10084وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 6شريف فوزى نتيج متريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  146764قيد فى  2016-02-29برقم ايداع
 2641وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 7محمد سالم حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  151900قيد فى  2016-07-26برقم ايداع  9290وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 8محمود الشحات مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157112قيد فى  2017-05-17برقم ايداع
 6606وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 9محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  157254قيد فى  2017-05-25برقم ايداع
 7024وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 10جهاد ابراهيم احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  159930قيد فى  2017-10-30برقم ايداع
 14207وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 11حسين محمد يوسف عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  161469قيد فى  2018-01-10برقم ايداع
 543وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 12محمد عاطف عبدالوهاب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  167085قيد فى  2018-10-02برقم ايداع
 14212وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 13عبدالرحمن علم احمد عاطف جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  169901قيد فى  2019-01-16برقم
ايداع  949وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 14ايمن محمد عفت محمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  170711قيد فى  2019-02-13برقم
ايداع  2695وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 15ناصر صابر السيد فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  175398قيد فى  2019-09-09برقم ايداع
 13789وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 16مطعم وكافيه الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  186963قيد فى  2021-02-24برقم ايداع  2978وفى
تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 17محمد محمود ابراهيم عطيوى تاجر فرد سبق قيده برقم  187997قيد فى  2021-04-08برقم ايداع
 5639وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 18نجلء محمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  190736قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 12387وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 19منى عزت حسن سند تاجر فرد سبق قيده برقم  195881قيد فى  2022-02-08برقم ايداع 2527
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 20عبدالحكيم امام احمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  195997قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 2812وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 21محمد عوض عبدربه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74432قيد فى  1996-01-31برقم ايداع 506
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاه
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 - 22عبدا كمال عبدا برعى تاجر فرد سبق قيده برقم  80425قيد فى  1998-05-30برقم ايداع 3096
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 23همت صلح محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105954قيد فى  2006-01-15برقم
ايداع  175وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 24صباح صبحى سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  123213قيد فى  2010-06-06برقم ايداع
 4478وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 25ابوزيد لتعبئة المواد الغذائيه الجافه تاجر فرد سبق قيده برقم  123706قيد فى  2010-07-19برقم ايداع
 5818وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 26السيدة غريب علوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  130415قيد فى  2012-02-02برقم ايداع
 1154وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا
 - 27سحر هليل عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  143950قيد فى  2015-03-31برقم ايداع
 3464وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 28محمد عبدالهادى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  164105قيد فى  2018-05-06برقم ايداع
 7053وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 29سعاد محمد رفيع متولى فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  167174قيد فى  2018-10-04برقم ايداع
 14421وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 30منى احمد السباعى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170776قيد فى  2019-02-14برقم ايداع 2825
وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 31عمرو عبدالسلم عبدالحميد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  175819قيد فى  2019-09-23برقم
ايداع  14767وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 32سراج عبدالحميد عرفه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  63885قيد فى  2008-09-28برقم ايداع
 7534وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال نهائيا
 - 33سراج عبد الحميد عرفه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  63885قيد فى  1989-11-04برقم ايداع
 5318وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال نهائيا
 - 34رضا فؤاد محمود احمد ابوالعيش تاجر فرد سبق قيده برقم  110464قيد فى  2013-11-14برقم ايداع
 9248وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 35مجدة جودة على احمد الفايع تاجر فرد سبق قيده برقم  130565قيد فى  2012-02-13برقم ايداع
 1578وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 36محمد حسام الدين محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  134833قيد فى  2013-02-11برقم ايداع
 1117وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 37عبير عزت السيد عزالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  175167قيد فى  2019-08-28برقم ايداع
 13120وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال نهائيا
 - 38عوض فرج سالم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  192876قيد فى  2021-10-28برقم ايداع 17175
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال نهائيا
 - 39لواحظ محمد علي الصرفي تاجر فرد سبق قيده برقم  196308قيد فى  2022-02-24برقم ايداع
 3810وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب لعتزالها التجارة نهائيا
 - 40ليلى السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87577قيد فى  2000-04-08برقم ايداع 2278
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 41هنيه سليمان خليل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  92800قيد فى  2001-06-05برقم ايداع 3492
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 42عبدالغنى عبدالغنى على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  105232قيد فى  2005-10-01برقم ايداع
 5899وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا للوفاه
 - 43محمد فوزى يوسف عبد الفتاح حمده تاجر فرد سبق قيده برقم  112722قيد فى  2007-11-13برقم
ايداع  7953وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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 - 44امال اسماعيل عبدا اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  133714قيد فى  2012-10-31برقم ايداع
 8901وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 45ميلد رشدى عزيز عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  134177قيد فى  2012-12-11برقم ايداع
 10025وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 46على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991قيد فى  2019-06-13برقم ايداع 9078
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل للستغناء عنة
 - 47مها محمد عبدالعاطى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  161532قيد فى  2018-01-14برقم ايداع 693
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا
 - 48محمود ابراهيم عبدا نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  163011قيد فى  2018-03-15برقم ايداع
 4370وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 49محمود محمد عطيه عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  166754قيد فى  2018-09-18برقم ايداع
 13426وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 50محمد عبدالحميد منصور ياسر تاجر فرد سبق قيده برقم  176712قيد فى  2019-10-28برقم ايداع
 16862وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 51سماح رضا عبد الغفار محمد بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  188565قيد فى  2021-05-04برقم ايداع
 6965وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 52احمد احمد بدران مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  80464قيد فى  2018-10-18برقم ايداع 15251
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 53شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786قيد فى  2007-02-12برقم ايداع
 902وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 54هانى وحيد عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  146917قيد فى  2015-10-05برقم ايداع
 10419وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 55بسمة عبداللطيف فرج محمد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  164769قيد فى  2018-06-10برقم ايداع
 8750وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 56احمد محمد خيرى عبدالفضيل تاجر فرد سبق قيده برقم  169197قيد فى  2018-12-19برقم ايداع
 19573وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 57سمر مصطفى امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174152قيد فى  2019-07-16برقم ايداع
 10817وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 58محمود فؤاد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  181397قيد فى  2020-07-29برقم ايداع 7288
وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 59نفيسة رافت يوسف محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  185599قيد فى  2020-12-27برقم ايداع
 17401وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 60حمدى جاب ا عبدالحميد جاب ا شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  191764قيد فى 2021-09-19
برقم ايداع  14826وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 61ثريا مهدى الشحات السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  193685قيد فى  2021-11-23برقم ايداع
 18943وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 62تامر عصام عبده محمد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  117682قيد فى  2009-01-19برقم ايداع
 356وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 63عبدالرحمن السيد مرسى عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  129940قيد فى  2011-12-29برقم
ايداع  11021وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
 - 64السيد فتحى اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131346قيد فى  2012-04-10برقم ايداع
 3502وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 65عايدة ابراهيم على جبريل تاجر فرد سبق قيده برقم  143197قيد فى  2015-02-16برقم ايداع
 1627وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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 - 66علء عاطف محمود تهامى عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  178473قيد فى 2020-01-06
برقم ايداع  278وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 67امل حمدى احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  179585قيد فى  2021-12-01برقم ايداع
 19565وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 68محمود حسين محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  182876قيد فى  2020-09-24برقم ايداع
 10472وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 69مؤسسة ضيف ا ديب لبيع السيارات ووسائل النقل الخفيف تاجر فرد سبق قيده برقم  187243قيد فى
 2021-03-08برقم ايداع  3712وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
نهائيا
 - 70لمياء السيد بدوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  193188قيد فى  2021-11-07برقم ايداع
 17853وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 71ايه يوسف عبدالرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  158855قيد فى  2017-08-30برقم ايداع
 11265وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 72عادل عبدالصمد يونس عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  159254قيد فى  2017-09-26برقم ايداع
 12314وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل \شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 73احمد عطيه ديب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161280قيد فى  2017-12-31برقم ايداع 17829
وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 74نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
 605وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 75نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2021-04-06برقم ايداع
 5465وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 76احمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  166716قيد فى  2018-10-18برقم ايداع
 15237وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 77احمد محمد صلح حسن حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  168134قيد فى  2018-11-13برقم ايداع
 16887وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 78مصطفى فكرى عبدالفتاح محمد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  175020قيد فى  2019-08-22برقم
ايداع  12787وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 79هاله احمد محمد احمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  177847قيد فى  2020-11-29برقم ايداع
 14663وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 80هاله احمد محمد احمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  177847قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 19859وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 81راشا الشوادفى محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189265قيد فى  2021-06-29برقم
ايداع  10368وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 82ثروت على محمد احمد عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  194585قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 20989وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 83احمد السيد محمد عطيه ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  106391قيد فى  2006-02-23برقم ايداع
 1222وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 84محمد يسرى اسماعيل محمد العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  125886قيد فى  2018-09-20برقم
ايداع  13564وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 85عبدا جبر عبدا امام تاجر فرد سبق قيده برقم  133883قيد فى  2012-11-14برقم ايداع 9311
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 86صلح عبدالفتاح على رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  137997قيد فى  2013-12-24برقم ايداع
 10444وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 87محمد سعيد محمد محمد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  142457قيد فى  2014-12-25برقم ايداع
 11244وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
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 - 88محمد سمير عبدا السيد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  184875قيد فى  2020-11-30برقم
ايداع  14769وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 89محمود عبدالحميد طنطاوى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  190432قيد فى  2021-07-27برقم
ايداع  11659وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 90محمد حسين السيد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  192411قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 16210وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 91احمد محمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  195957قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 2739وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 92محمود مرشد محمود امين نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  99637قيد فى  2005-02-15برقم ايداع
 801وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 93محمود مرشد محمود امين نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  99637قيد فى  2003-10-04برقم ايداع
 5302وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 94السيد محمد على روق تاجر فرد سبق قيده برقم  121482قيد فى  2016-06-05برقم ايداع 7307
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة
 - 95السيد محمد على روق تاجر فرد سبق قيده برقم  121482قيد فى  2013-05-30برقم ايداع 5456
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة
 - 96الروقى لمواد البناء والسيراميك والدوات الصحيه تاجر فرد سبق قيده برقم  121482قيد فى
 2010-01-10برقم ايداع  150وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة
نهائيا للوفاة
 - 97السيد محمد على روق تاجر فرد سبق قيده برقم  121482قيد فى  2019-07-07برقم ايداع 10282
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة
 - 98نجاح عبدالحميد بسيونى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  142150قيد فى  2014-12-04برقم ايداع
 10416وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 99ايهاب محمد ايوب الدواش تاجر فرد سبق قيده برقم  187249قيد فى  2021-03-08برقم ايداع
 3724وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 100محمود سعيد ربيع السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  192638قيد فى  2021-10-20برقم ايداع
 16669وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 101وائل محروس عيد عيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196123قيد فى  2022-02-16برقم ايداع
 3197وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 102محمد رشاد محمد البرنس تاجر فرد سبق قيده برقم  79339قيد فى  1998-01-19برقم ايداع 314
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 103نادر عوض نجيب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  93114قيد فى  2001-06-27برقم ايداع
 4108وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة
 - 104سحر عبد الهادى مصلحى سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  110858قيد فى  2007-05-10برقم ايداع
 3354وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 105منال رفعت رمضان امام تاجر فرد سبق قيده برقم  119683قيد فى  2009-07-06برقم ايداع
 5232وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 106امير حليم حناوى هرمينا تاجر فرد سبق قيده برقم  122235قيد فى  2010-03-15برقم ايداع
 2126وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 107نبيل سعيد محمد شوشة تاجر فرد سبق قيده برقم  142781قيد فى  2015-01-19برقم ايداع 591
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 108محمد ابوهاشم محمد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  165267قيد فى  2018-07-11برقم
ايداع  9972وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 109حاتم محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  168739قيد فى  2018-12-05برقم ايداع
 18548وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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 - 110احمد ابراهيم مرزوق عبدالجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  169228قيد فى  2018-12-20برقم ايداع
 19653وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 111على عزيز حسين داود تاجر فرد سبق قيده برقم  173356قيد فى  2019-06-02برقم ايداع 8679
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 112هبه رجب عمر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197153قيد فى  2022-03-30برقم ايداع 6553
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 113فتحيه محمد حسن محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  78841قيد فى  1997-11-24برقم ايداع
 6760وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب بامر المحو رقم  45896فى 2000/8/27
لعتزالها التجاره نهائيا
 - 114احمد محمد جوده عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83011قيد فى  1999-02-20برقم ايداع
 999وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 115مجدى مصطفى محمد جاد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  108068قيد فى  2006-07-20برقم
ايداع  5644وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 116مينا جرجس اسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  118769قيد فى  2009-04-16برقم ايداع
 2958وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 117صباح جنيدى عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  139401قيد فى  2014-04-29برقم ايداع
 3212وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا
 - 118سكينه محمد السيد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  167045قيد فى  2018-10-01برقم ايداع
 14135وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 119اسلم خيرى حمدى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  171092قيد فى  2019-02-25برقم
ايداع  3501وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 120سعيد غريب محمد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  180759قيد فى  2020-07-07برقم ايداع
 5938وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 121محمد فتح ا ابو النور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  182654قيد فى  2020-09-17برقم ايداع
 9997وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 122رامى سمير على يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  183310قيد فى  2020-10-07برقم ايداع
 11371وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 123حازم سعيد فتحى شديد الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  188259قيد فى  2021-04-19برقم
ايداع  6208وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 124احمد محمد سطيحه محمد طرطور تاجر فرد سبق قيده برقم  193627قيد فى  2021-11-21برقم
ايداع  18805وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 125هبه بيومى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  194854قيد فى  2021-12-29برقم ايداع
 21601وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 126ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2021-03-31برقم ايداع
 5074وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
 - 127ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2019-04-08برقم ايداع
 6235وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لل ستغناء عنه
 - 128ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2014-12-17برقم ايداع
 10895وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
 - 129ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2016-02-29برقم ايداع
 2633وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
 - 130ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2012-11-01برقم ايداع
 8938وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
 - 131ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2017-12-24برقم ايداع
 17422وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل للستغناء عنه
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 - 132شيماء عادل على عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  118732قيد فى  2009-04-13برقم ايداع
 2850وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 133السيد على السيد محمد مقبول تاجر فرد سبق قيده برقم  134440قيد فى  2013-01-03برقم ايداع
 93وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 134اميرة محمد فؤاد عبدالحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  136409قيد فى  2013-06-26برقم
ايداع  6172وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 135محمد يوسف احمد المهدى كساب تاجر فرد سبق قيده برقم  144060قيد فى  2015-04-06برقم
ايداع  3928وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 136محمد يوسف احمد المهدى كساب تاجر فرد سبق قيده برقم  144060قيد فى  2020-11-03برقم
ايداع  12986وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 137حسن احمد رشاد بلسى تاجر فرد سبق قيده برقم  154302قيد فى  2016-12-14برقم ايداع
 15472وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 138فتحى سليم عبدالوهاب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  155066قيد فى  2017-01-29برقم ايداع
 1231وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 139منى عبدالحميد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  160962قيد فى  2017-12-17برقم ايداع
 17005وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 140عبدالعال على عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  164948قيد فى  2018-06-25برقم ايداع
 9250وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 141خالد عبدالرشيد عبدالفتاح فرج سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  166171قيد فى  2018-08-16برقم
ايداع  12067وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 142سحر احمد محمد محمد عراقى تاجر فرد سبق قيده برقم  167307قيد فى  2018-10-11برقم ايداع
 14739وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 143وردة دسوقى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  168857قيد فى  2018-12-10برقم ايداع
 18834وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 144خالد عبدا جاب ا على تاجر فرد سبق قيده برقم  180320قيد فى  2020-08-26برقم ايداع
 8664وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء
 - 145احمد عبدالرحمن محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  84321قيد فى  1999-06-20برقم ايداع
 3872وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 146عبدالحليم مصطفى محمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم  117468قيد فى  2008-12-28برقم
ايداع  9966وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 147وفاء عبدالعزيز ابراهيم الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  125708قيد فى  2015-11-18برقم ايداع
 12297وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 148همت مصطفى كامل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  138930قيد فى  2014-03-20برقم ايداع
 2213وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 149احمد عبدالعوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  139737قيد فى  2014-06-01برقم ايداع 4221
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 150محمد فرج محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  142991قيد فى  2015-02-03برقم ايداع 1102
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 151محمد سعيد السيد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150962قيد فى  2016-05-19برقم ايداع
 6515وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 152نادر نجيب السيد محمد زويد تاجر فرد سبق قيده برقم  151841قيد فى  2016-07-21برقم ايداع
 9112وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 153عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن شافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  172064قيد فى  2019-03-31برقم
ايداع  5697وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

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

Page 77 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 154احمد السيد العربى احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  176442قيد فى  2019-10-17برقم
ايداع  16222وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 155مصطفى عبدا احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83707قيد فى  1999-04-27برقم ايداع
 2532وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاه
 - 156سعدية احمد ابراهيم البايض تاجر فرد سبق قيده برقم  95428قيد فى  2002-03-18برقم ايداع
 1607وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 157نادية مصطفى محمد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  108491قيد فى  2006-08-31برقم ايداع
 6638وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 158موسى عيسى مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  117125قيد فى  2008-11-23برقم ايداع
 9120وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 159ناديه جابر على احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  124264قيد فى  2010-09-20برقم ايداع
 7178وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 160مكتب رحلت اشرف مهدى جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  127782قيد فى  2011-07-03برقم
ايداع  5706وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 161اسلم عادل احمد مصطفى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  128328قيد فى  2011-08-08برقم
ايداع  7000وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 162ابراهيم حسنى حسن عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  150864قيد فى 2016-05-12
برقم ايداع  6237وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 163علء محمد حامد حلبى محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  150964قيد فى  2016-05-19برقم
ايداع  6521وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 164هشام احمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  152257قيد فى  2016-08-14برقم ايداع
 10163وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 165احمد عبدالرحمن زينهم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  162420قيد فى  2018-02-22برقم ايداع
 2932وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 166عبدالحميد سعيد فتحى عبدالحميد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  185249قيد فى 2020-12-13
برقم ايداع  16569وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 167صباح اسماعيل على البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  67855قيد فى  1991-10-15برقم ايداع
 5252وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 168هانى احمد عبدالعاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110602قيد فى  2007-04-17برقم ايداع
 2711وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 169محمود السيد زكى شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  142124قيد فى  2014-12-03برقم ايداع
 10325وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 170محمود احمد سعد حسين المعاملى تاجر فرد سبق قيده برقم  145566قيد فى  2015-07-02برقم
ايداع  7368وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 171محمد سعيد السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154874قيد فى  2017-01-17برقم ايداع 770
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 172كوثر ضيف ا سليمان ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  155350قيد فى  2017-02-13برقم
ايداع  1934وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 173هانى صبحى صابر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  156220قيد فى  2017-03-28برقم ايداع
 4202وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 174المتولى فاروق محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  181215قيد فى  2020-07-21برقم ايداع
 6876وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارى نهائيا
 - 175سامى عزالدين عبدا شهده تاجر فرد سبق قيده برقم  182259قيد فى  2020-09-03برقم ايداع
 9100وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا للوفاة
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 - 176احمد محمد احمد مصطفى مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم  188024قيد فى  2021-04-11برقم
ايداع  5712وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 177احمد محمد صلح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188266قيد فى  2021-04-19برقم ايداع
 6223وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاة نهائيا
 - 178اشرف خالد حسين مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  190741قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 12399وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 179ايه عبدالحميد سيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  196261قيد فى  2022-02-22برقم ايداع
 3662وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 180اسلم سيد سالم نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  197606قيد فى  2022-04-19برقم ايداع 7875
وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 181اسماء عبده محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83839قيد فى  2000-05-09برقم ايداع
 2828وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 182حنان احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  111123قيد فى  2007-06-04برقم ايداع 3981
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 183نبيلة سعد الدين احمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  116916قيد فى  2008-11-06برقم ايداع
 8654وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 184حمدى محمود عبدالمنعم ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  151520قيد فى  2016-06-23برقم
ايداع  7960وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 185عبدالمعز سيد احمد ابراهيم دلل تاجر فرد سبق قيده برقم  160872قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
 16748وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة
 - 186محمد فوزى عبدالحليم على خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  183520قيد فى  2020-10-18برقم
ايداع  11864وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 187عبدالسميع احمد ابوالنصر سراج تاجر فرد سبق قيده برقم  186264قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 1165وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 188اسماء الشافعى عبدالعال الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  188260قيد فى  2021-04-19برقم ايداع
 6210وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 189محمد السعيد محمد الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  190961قيد فى  2021-08-18برقم ايداع
 12945وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 190علياء اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  191627قيد فى  2021-09-13برقم ايداع
 14500وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطبلعتزال التجارة نهائيا
 - 191حماده سعيد مصطفي سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  192747قيد فى  2021-10-25برقم ايداع
 16912وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 192محمد احمد كمال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  197269قيد فى  2022-04-05برقم ايداع 6866
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 193محمد رأفت السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  138392قيد فى  2014-02-02برقم ايداع 704
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 194تامر محمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  150499قيد فى  2017-01-08برقم ايداع  326وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنه
 - 195محمد السيد خالد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150610قيد فى  2016-04-27برقم ايداع 5559
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 196محمود احمد محمود محمد السعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  159600قيد فى  2017-10-15برقم
ايداع  13300وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 197مريم سمير سليمان بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  163142قيد فى  2018-03-20برقم ايداع
 4658وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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 - 198محمد علء محمد محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  173087قيد فى  2019-05-16برقم ايداع
 8037وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 199مجدى لطفى حسن خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  190744قيد فى  2021-08-09برقم ايداع
 12404وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 200منى سليمان الياس حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193277قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 20111وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لستغناء عنه
 - 201محمد سامى بخيت عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  195613قيد فى  2022-01-26برقم ايداع
 1803وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 202اسماء محمد احمد محمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  197812قيد فى  2022-05-08برقم ايداع
 8510وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 203محمد زكى على سليمان عايديه تاجر فرد سبق قيده برقم  88672قيد فى  2000-06-26برقم ايداع
 4464وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب للعتزال التجارة للوفاه
 - 204ناصر مهدى مأمون عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  104428قيد فى  2005-06-22برقم ايداع
 3763وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 205لوزة رشاد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  134186قيد فى  2012-12-11برقم ايداع
 1044وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 206امجد امام الدين كامل عبدالحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  141963قيد فى  2014-11-23برقم
ايداع  9911وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 207ابراهيم محمود احمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  144746قيد فى  2019-06-25برقم ايداع
 9695وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 208محمود عبدالرحمن على حبيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150010قيد فى  2016-03-23برقم
ايداع  3844وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 209وائل سيد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  161843قيد فى  2018-01-30برقم ايداع 1541
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 210سحر محمود اسماعيل هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  176059قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 8070وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 211محمد صبحى عبدالعظيم عطا ا تاجر فرد سبق قيده برقم  178517قيد فى  2020-01-09برقم
ايداع  407وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجارة نهائيا
 - 212نوال سليمان احمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  194264قيد فى  2021-12-13برقم ايداع
 20274وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 213ايمان محمد شاكر عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  74674قيد فى  1996-03-28برقم ايداع
 1355وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 214اسامة مصطفى الليثى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  123784قيد فى  2010-07-26برقم ايداع
 6045وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 215وجدى محمد احمد زيتون تاجر فرد سبق قيده برقم  130527قيد فى  2012-02-12برقم ايداع
 1468وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 216وفاء خليل عبدالرحمن عزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  149137قيد فى  2016-02-09برقم ايداع
 1657وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 217محمد نبيل سالم مصيلحى تاجر فرد سبق قيده برقم  150616قيد فى  2016-04-27برقم ايداع
 5589وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 218مها ابراهيم السيد محمود البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  151751قيد فى  2016-07-17برقم
ايداع  8574وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 219مجدى محمد محمد السيد السويركى تاجر فرد سبق قيده برقم  169171قيد فى  2018-12-19برقم
ايداع  19515وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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 - 220محمد يسرى رزق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  174625قيد فى  2019-08-01برقم ايداع
 11915وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 221محمود فتحى فرج محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  185596قيد فى  2020-12-27برقم ايداع
 17397وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 222غاليه جوده خاطر خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  187881قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 5341وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 223صباح محمد عبدالحميد غطاس تاجر فرد سبق قيده برقم  188684قيد فى  2021-05-10برقم ايداع
 7249وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
 - 224محمد رشاد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  189410قيد فى  2021-06-10برقم ايداع
 9041وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 225على احمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  117845قيد فى  2009-02-01برقم ايداع 729
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 226ايهاب خطاب عبدالعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  146810قيد فى  2015-09-22برقم ايداع
 10172وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 227سامية صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  154733قيد فى  2017-01-09برقم ايداع
 393وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا
 - 228سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2021-09-28برقم ايداع
 15447وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 229سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2021-01-20برقم ايداع 1032
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب للستغناء عنة
 - 230شعبان محمد ادريس عزوز تاجر فرد سبق قيده برقم  161017قيد فى  2017-12-19برقم ايداع
 17143وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 231صفاء محمد فتحى انور الفاوى سبيع تاجر فرد سبق قيده برقم  183773قيد فى  2020-10-26برقم
ايداع  12410وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 232هانى سيد احمد ابراهيم مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  189427قيد فى  2021-06-13برقم ايداع
 9091وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا
 - 233باسم بكرى ابراهيم مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم  195444قيد فى  2022-01-23برقم ايداع
 1412وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
 - 234محمد محمد بغدادى احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197139قيد فى  2022-03-30برقم
ايداع  6507وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 235ماجدة نعمت عبدالحميد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96550قيد فى  2002-07-09برقم ايداع
 4086وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 236عبدالعزيز حسن عبده حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  99753قيد فى  2003-10-18برقم ايداع
 5568وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 237علء عطية عبدا اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  101440قيد فى  2004-05-26برقم ايداع
 3020وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 238احمد شحته عبد ا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  111117قيد فى  2007-06-03برقم ايداع
 3953وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 239سامح محمد عبدالمنعم حسنى تاجر فرد سبق قيده برقم  118246قيد فى  2009-03-03برقم ايداع
 1630وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 240وائل محمد احمد محمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  122264قيد فى  2010-03-16برقم ايداع
 2197وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
 - 241رضا عبدالقوى عبدالغنى الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  130135قيد فى  2012-01-11برقم
ايداع  427وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا
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 - 242اشرف على عبده عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  188169قيد فى  2021-04-15برقم ايداع
 6023وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا
 - 243محمد احمد حامد على سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  197846قيد فى  2022-05-10برقم ايداع
 8659وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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رأس المال
 - 1طارق امين سليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  129245قيد فى  2011-10-24برقم ايداع  9285فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 2نسمة سعيد السيد السيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  140367قيد فى  2014-07-21برقم ايداع
 5877فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 3هبه احمد حامد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  140773قيد فى  2014-08-31برقم ايداع  6965فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,250,000.000
 - 4عبدالحكيم السيد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  172201قيد فى  2019-04-04برقم ايداع 6039
فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 7,500,000.000
 - 5محمود محمد على محمد روق تاجر فرد سبق قيده برقم  181958قيد فى  2020-08-24برقم ايداع
 8460فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 6مصطفى شاكر محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  194177قيد فى  2021-12-09برقم ايداع
 20049فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 7عبدالفتاج عيد عبدالحميد على تاجر فرد سبق قيده برقم  100420قيد فى  2004-01-28برقم ايداع
 491فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 8ناصر حسين حسن عودة تاجر فرد سبق قيده برقم  100710قيد فى  2004-03-14برقم ايداع 1242
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 9محمد عبدالقادر على عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  123199قيد فى  2010-06-03برقم ايداع
 4442فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 10معرض الحسينى للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  152126قيد فى  2016-08-07برقم ايداع
 9821فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 11عبدالرحمن كرم محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  154177قيد فى  2016-12-06برقم ايداع
 15124فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000,000.000
 - 12على صالح غريب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  154911قيد فى  2017-01-19برقم ايداع 842
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 13محمد كيلنى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  158993قيد فى  2017-09-12برقم ايداع
 11652فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,250,000.000
 - 14رامى احمد حسين احمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  170121قيد فى  2019-01-22برقم ايداع
 1324فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 15غريب محمد احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170296قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
 1724فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 16نجلء عبدالرازق محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  185335قيد فى  2020-12-15برقم ايداع
 16779فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 17محمد حسين عوض ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  188948قيد فى  2021-05-25برقم ايداع 7889
فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 18محمد الشبراوى طه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189598قيد فى  2021-06-17برقم ايداع
 9574فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 19رشيد عبدالسميع عبدالمجيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  80139قيد فى  1998-04-30برقم ايداع
 2383فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 20مكتب ناصر محمد محمد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 86432قيد فى  1999-12-19برقم ايداع  8499فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 100,000.000
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 - 21عبدالحميد عبدالغفار محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  130487قيد فى  2012-02-08برقم
ايداع  1360فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 22ياسر عبدالعزيز احمد محمد الدق تاجر فرد سبق قيده برقم  145684قيد فى  2015-07-12برقم ايداع
 7644فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 23ايمن سعيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  159082قيد فى  2017-09-17برقم ايداع
 11876فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 24محمد عبدالفتاح صالح سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  170372قيد فى  2019-01-31برقم ايداع
 1892فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 25محمد احمد ابراهيم غازى تاجر فرد سبق قيده برقم  188815قيد فى  2021-05-19برقم ايداع
 7553فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 26السيد عبدالرحمن محمد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  197381قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 7175فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 30,000.000
 - 27تغربد محمد طارق جلل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  197993قيد فى  2022-05-16برقم ايداع
 9126فى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 28صلح احمد شفيق عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  106497قيد فى  2006-03-05برقم
ايداع  1496فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 29على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991قيد فى  2015-05-28برقم ايداع 6025
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 30احمد السيد احمد محمد العايدى تاجر فرد سبق قيده برقم  153404قيد فى  2016-10-25برقم ايداع
 13024فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 31احمد محمد محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم  174766قيد فى  2019-08-07برقم ايداع 12273
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 32جيهان عبدالرحمن عباس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  193545قيد فى  2021-11-17برقم ايداع
 18636فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 33عايده محمود شلبى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197548قيد فى  2022-04-17برقم ايداع 7706
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 34جمعه خالد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198447قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 10782
فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 35احمد احمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  80464قيد فى  1998-06-02برقم ايداع  3203فى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 36هشام محمد عبدالرازق محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  149479قيد فى  2016-02-24برقم
ايداع  2493فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 37وائل نبيل رجب عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  194676قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 21184فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 38جمال جابر احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  195035قيد فى  2022-01-05برقم ايداع  310فى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 40,000.000
 - 39امجد محمود عبدالمنعم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  197676قيد فى  2022-04-24برقم ايداع
 8092فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 40مكتب عسل يوسف عبدالرحمن محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات وتجارة السيارات تاجر فرد
سبق قيده برقم  104912قيد فى  2005-08-23برقم ايداع  5067فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 41عبدالرحمن السيد مرسى عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  129940قيد فى  2021-02-28برقم
ايداع  3161فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 42هانى احمد عبده عيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  160496قيد فى  2017-11-23برقم ايداع
 15766فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 43حسن على عبدالهادى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  167616قيد فى  2018-10-23برقم ايداع
 15523فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 44فتحى طلعت عبدالسميع حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  171430قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 4214فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 45امل حمدى احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  179585قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 2846
فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 46محمد عبدالحميد ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  190307قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 11401فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 47هشام محمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  104989قيد فى  2005-08-31برقم ايداع 5271
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 48السيد شعبان عبد الحليم عواد تاجر فرد سبق قيده برقم  115176قيد فى  2008-06-10برقم ايداع
 4651فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 49نادر سامى فهمى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  122285قيد فى  2010-03-17برقم ايداع 2241
فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 50مكتب السيد حموده عبدالسلم الشحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 146681قيد فى  2015-09-16برقم ايداع  9873فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 50,000.000
 - 51مكتب عطيات صبحى ابراهيم عياد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 151535قيد فى  2016-06-23برقم ايداع  7993فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 100,000.000
 - 52شعبان عبدا شعبان عبدالبصير تاجر فرد سبق قيده برقم  152570قيد فى  2016-08-31برقم ايداع
 10957فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 53احمد حسينى محمد الحسينى تاجر فرد سبق قيده برقم  153636قيد فى  2016-11-07برقم ايداع
 13618فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 54نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
 604فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 55احمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  166716قيد فى  2018-09-17برقم ايداع
 13333فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 56عبير السيد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  170288قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
 1707فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 57عبدا كمال عبدا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  173591قيد فى  2019-06-19برقم ايداع
 9385فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 58سامح محمد عبدالسلم علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  177962قيد فى  2019-12-18برقم ايداع
 20154فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 59راشا الشوادفى محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189265قيد فى  2021-06-06برقم ايداع
 8680فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 60محمد احمد صابر عبده منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  197663قيد فى  2022-04-21برقم ايداع
 8049فى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 61احمد عبدا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107664قيد فى  2006-06-19برقم ايداع 4590
فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 62مجدى محمد حسين محمد عطيه الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  123962قيد فى  2010-08-10برقم
ايداع  6428فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 63محمد يسرى اسماعيل محمد العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  125886قيد فى  2011-02-21برقم
ايداع  1386فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
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 - 64احمد فتحى عطوه عطيه خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  171435قيد فى  2019-03-07برقم ايداع
 4227فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 65صلح محمد غريب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  186964قيد فى  2021-02-24برقم ايداع
 2979فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 66زينب صلح بهجت محمود فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  195661قيد فى  2022-01-31برقم ايداع
 1941فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 67ابراهيم عليوه محمد احمد السود تاجر فرد سبق قيده برقم  196289قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 3764فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 68محمد عبدالجليل عبدالسميع كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  197314قيد فى  2022-04-06برقم ايداع
 6995فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 69مكتب سعيد للتصدير والتوريدات العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  197571قيد فى  2022-04-18برقم
ايداع  7769فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 70جلل عبد الرؤوف محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  116915قيد فى  2008-11-06برقم ايداع
 8652فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 71احمد محمد صالح حسين البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  154968قيد فى  2017-01-23برقم ايداع
 979فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 72ابراهيم فوزى احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  184328قيد فى  2020-11-12برقم ايداع
 13592فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 73اسماء ابراهيم هاشم مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  194066قيد فى  2021-12-06برقم ايداع
 19798فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 74جاد محمد جاد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  145729قيد فى  2015-07-15برقم ايداع 7734
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 70,000.000
 - 75هبه سعد دسوقى محمد موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  154395قيد فى  2016-12-20برقم ايداع
 15734فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 76هشام عبدالغنى عبدا المقدم تاجر فرد سبق قيده برقم  163429قيد فى  2018-04-04برقم ايداع
 5299فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 77عبدا محمد السيد الحبشي(الحبشي لتشكيل المعادن ) تاجر فرد سبق قيده برقم  189692قيد فى
 2021-06-22برقم ايداع  9802فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
10,000,000.000
 - 78محمد ابراهيم محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  196180قيد فى  2022-02-20برقم ايداع 3362
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 20,000.000
 - 79خالد سعيد محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  197973قيد فى  2022-05-15برقم ايداع 9025
فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 80احمد على جابر على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  153679قيد فى  2016-11-08برقم ايداع
 13720فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 250,000.000
 - 81روحيه محمد محمد سلم عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم  158170قيد فى  2017-07-27برقم ايداع
 9365فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 82السيد العربى المتولى على حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  174563قيد فى  2019-07-30برقم ايداع
 11792فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 83مكتب مبروك عطيه شحاته عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177311قيد فى  2019-11-24برقم ايداع  18430فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 50,000.000
 - 84محمود ابراهيم عبدالفتاح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  189028قيد فى  2021-05-27برقم ايداع
 8114فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
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 - 85شيماء شكرى نصرا نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  190301قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 11388فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 86محمد السيد زيدان ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  197505قيد فى  2022-04-14برقم ايداع 7546
فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 87وليد اسماعيل جمعه احمد الزغبى تاجر فرد سبق قيده برقم  198064قيد فى  2022-05-18برقم ايداع
 9361فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 88محمد احمد جاد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  57249قيد فى  1987-05-26برقم ايداع 2702
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 89ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع 1727
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 4,000,000.000
 - 90محمد فضل احمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  137561قيد فى  2017-12-20برقم ايداع 17182
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 800,000.000
 - 91هانى سعد على هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  155682قيد فى  2017-03-01برقم ايداع 2822
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 92ريهام سعيد مصطفى كمال سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  170930قيد فى  2019-02-20برقم ايداع
 3152فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 93محمد السيد لتجاره الملبس تاجر فرد سبق قيده برقم  171657قيد فى  2019-03-17برقم ايداع
 4778فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 94محمد احمد حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  189620قيد فى  2021-06-20برقم ايداع 9610
فى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 95مكتب خيرية عبد الرحمن توفيق عطوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 98779قيد فى  2003-06-08برقم ايداع  2851فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 5,000.000
 - 96مكتب ابراهيم سعد الحسانين عبد العال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 147431قيد فى  2015-11-03برقم ايداع  11653فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 100,000.000
 - 97علء الدين عبدا عبدالحميد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  163506قيد فى  2018-04-05برقم
ايداع  5508فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 750,000.000
 - 98محمد فتحى السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  178140قيد فى  2019-12-24برقم ايداع
 20563فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 99محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187889قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 5361فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 100ناصر عبدالحميد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  99830قيد فى  2003-10-22برقم ايداع
 574فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 101امين السيد امين على حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  102290قيد فى  2004-08-28برقم ايداع
 5176فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 102مى احمد محمد محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم  123953قيد فى  2010-08-09برقم ايداع
 6414فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 103عبلة احمد احمد ابراهيم الصباغ تاجر فرد سبق قيده برقم  126520قيد فى  2011-04-21برقم ايداع
 3005فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 104سامح محمد سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  132531قيد فى  2012-07-31برقم ايداع
 6373فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 105زكى محمد نصحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  149181قيد فى  2016-02-11برقم ايداع
 1781فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
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 - 106رضا عبدا محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  177187قيد فى  2019-11-19برقم ايداع
 18101فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000.000
 - 107احمد عبدالغنى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  180464قيد فى  2020-03-24برقم ايداع
 4854فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 108احمد عامر عبدالبر حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  143161قيد فى  2015-02-12برقم ايداع
 1529فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 109محمد احمد ممدوح السيد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  149793قيد فى  2016-03-13برقم
ايداع  3260فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
 - 110محمد السيد ابراهيم السيد غبن تاجر فرد سبق قيده برقم  155410قيد فى  2017-02-15برقم ايداع
 2063فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 111سامى فتحى زيدان زيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  156045قيد فى  2017-03-21برقم ايداع
 3760فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 400,000.000
 - 112السيد خالد محروس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  175296قيد فى  2019-09-04برقم ايداع
 13440فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 113احمد ابراهيم عبد العال بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  198866قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12085فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 15,000.000
 - 114وائل محمود احمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  128288قيد فى  2011-08-03برقم ايداع
 6890فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 115عزت عطيه احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  132978قيد فى  2012-09-05برقم ايداع
 7267فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 116ميسرة درويش سالم درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  141726قيد فى  2014-11-06برقم ايداع
 9305فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 35,000.000
 - 117صالح محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  170571قيد فى  2019-02-07برقم ايداع
 2341فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 118زاهر عبدالعظيم على عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  185789قيد فى  2021-01-03برقم ايداع
 71فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60,000.000
 - 119ضياء محمد السعدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  132305قيد فى  2012-07-05برقم ايداع
 5784فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 120معرض عطيه للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  132430قيد فى  2012-07-18برقم ايداع
 6121فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 121محمد احمد محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  177848قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 19860فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 122احمد محمد حسين مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  198060قيد فى  2022-05-18برقم ايداع 9356
فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 123على اسماعيل على محمد هيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  119610قيد فى  2015-12-03برقم ايداع
 12685فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 124السيد ممدوح عنانى عبدالمعطى تاجر فرد سبق قيده برقم  123028قيد فى  2010-05-18برقم ايداع
 3993فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 125عبدالمعطى بركات عبدالمعطى بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  162603قيد فى  2018-02-28برقم
ايداع  3370فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 126سحر محمود اسماعيل هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  176059قيد فى  2019-10-01برقم ايداع
 15323فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 127مكتب زين عبدا زين سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179083قيد فى  2020-01-29برقم ايداع  1726فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 50,000.000
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 - 128هانم الشحات ابراهيم البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  184932قيد فى  2020-12-02برقم ايداع
 14866فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 129محمد احمد السيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  193331قيد فى  2021-11-11برقم ايداع
 18181فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 130احمد فهيم عفيفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198330قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 10315فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 131عزه عطيه عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198605قيد فى  2022-06-12برقم ايداع
 11238فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 21,000.000
 - 132محمود محمد حماده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198852قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
 12052فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 45,000.000
 - 133احمد سليمان عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  110864قيد فى  2007-05-10برقم ايداع
 3363فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 134مكتب السيد حسنى محمد احمد السعدونى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 122914قيد فى  2010-05-10برقم ايداع  3745فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 10,000.000
 - 135حسن محمد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  125145قيد فى  2010-12-14برقم ايداع
 9455فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 136محمد محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  136917قيد فى  2013-09-08برقم ايداع
 7515فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 137احمد محسن اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم  151345قيد فى  2016-06-09برقم ايداع
 7517فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,500,000.000
 - 138مصطفى صابر عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197431قيد فى  2022-04-11برقم
ايداع  7295فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 139سميرة حسن محمد المالكى تاجر فرد سبق قيده برقم  197439قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
 7316فى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 25,000.000
 - 140محمود احمد محمد روق تاجر فرد سبق قيده برقم  77914قيد فى  1997-08-06برقم ايداع 4294
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 141ماهر عبدالعزيز حسن ابراهيم الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  110908قيد فى  2015-10-04برقم
ايداع  10375فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 142جودة حسن السيد الجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  119669قيد فى  2010-10-31برقم ايداع 8423
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 10,000.000
 - 143محمد سعيد محمد على عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  120816قيد فى  2009-10-26برقم ايداع
 7934فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 144السيد هاشم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  139059قيد فى  2014-03-31برقم ايداع 2325
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 5,000,000.000
 - 145سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2017-07-17برقم ايداع 8867
فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 51,000.000
 - 146احمد محمد عليوه على عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  159087قيد فى  2017-09-18برقم ايداع
 11889فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 500,000.000
 - 147راجى جوده رياض مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  170840قيد فى  2019-02-18برقم ايداع
 2964فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 2,000,000.000
 - 148احمد محمد كمال عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  177858قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 19885فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 149ابراهيم الغريب حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  184041قيد فى  2020-11-03برقم ايداع
 12964فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
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 - 150مازن عمر محمود محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  185354قيد فى  2020-12-16برقم ايداع
 16835فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 151ماهر سعيد على شراره تاجر فرد سبق قيده برقم  194169قيد فى  2021-12-09برقم ايداع
 20034فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 150,000.000
 - 152خالد حسن اسماعيل عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  121511قيد فى  2010-01-11برقم ايداع
 237فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 153محمد احمد متولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  134863قيد فى  2013-02-12برقم ايداع
 1183فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 154ابراهيم محمد الهادى محمود حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم  149412قيد فى  2016-02-23برقم
ايداع  2360فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 155مكتب محمود ابوالفتوح موسى ابوالعزم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166392قيد فى  2018-09-02برقم ايداع  12566فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 100,000.000
 - 156احمد عبدالحكيم على عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  167591قيد فى  2018-10-22برقم ايداع
 15447فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 157صفاء حسن سكران سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170850قيد فى  2019-02-18برقم ايداع
 2992فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1وليد محمود احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  103273قيد فى  2005-02-05برقم ايداع 620
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الول محلية  8ب عماره - 71
شقة بالدور الرضى
 - 2اسلم صلح محمد نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  103763قيد فى  2005-04-06برقم ايداع
 2044وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة ابو عبدا بملك/
ايمن محمد على سالم
 - 3سعيد منير سيد جاد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  115197قيد فى  2008-06-12برقم ايداع
 4697وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/القطعة  133المنطقة
التاسعة خارج الزمن بساتين السماعيلية بملك/صابر جلل احمد محمد
 - 4ماجدة محمد محمود ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  121199قيد فى  2009-12-09برقم ايداع
 8968وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المنطقه الصناعية
بساتين السماعيليه بالمنطقه التاسعه قطع ارقام( )60,58,63ملك/ماجدة محمد محمود ابوالعنين
 - 5ماجده محمد محمود ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  121199قيد فى  2013-03-25برقم ايداع
 2515وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المنطقه الصناعية
بساتين السماعيليه بالمنطقه التاسعه قطع ارقام(,90,86,87جزء من  )91ملك/ماجدة محمد محمود ابوالعنين
 - 6ماجده محمد محمود ابو العنين تاجر فرد سبق قيده برقم  121199قيد فى  2016-10-30برقم ايداع
 13082وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المنطقه الصناعية
بساتين السماعيليه بالمنطقه التاسعه قطعه رقم  85وجزء من القطعه رقم 86ملك/ماجدة محمد محمود ابوالعنين
 - 7عبدا حافظ السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  123987قيد فى  2010-08-11برقم ايداع 6486
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شقه  15عماره  4مجمع
عبدالمقصود الردنيه ملك/عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح ابراهيم
 - 8محمد يونس محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  125070قيد فى  2010-12-08برقم ايداع 9262
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء التابع المودع برقم  9262للستغناء
عنه
 - 9ابو الحمد لتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  131962قيد فى  2012-05-31برقم ايداع
 4943وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع المحطة بملك
السعيد جمال ابو الحمد
 - 10محمد احمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147805قيد فى  2015-11-25برقم ايداع
 12427وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر احمد برهام ملك/اسماعيل
احمد حسين
 - 11عصام ابوالمجد سليم نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  159839قيد فى  2017-10-24برقم ايداع
 13939وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المنطقه الصناعيه
التاسعه مسلسل  32ملك عصام ابوالمجد سليم نصار
 - 12مكتب احمد محمد حلمى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 161964قيد فى  2018-02-05برقم ايداع  1825وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية ابو نجاح بملك/احمد نعيم ناصف
 - 13منى محمد مدحت زكى امام المسلمى تاجر فرد سبق قيده برقم  174797قيد فى  2019-08-08برقم
ايداع  12347وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع امام
غريب م ش طلبه عويضه القوميه بملك /ياسر سعيد مراسى عساف
 - 14ياسر محمد السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  176296قيد فى  2019-10-10برقم ايداع
 15859وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الطويلة امام مسجد ابو سبيع
ملك  /احمد النبراوى محمد عتريس
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 - 15السيد محمد السيد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم  182339قيد فى  2020-09-07برقم ايداع
 9286وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شبرا النخله ملك/عبدا لطفى
عبدا البسباتينى
 - 16غريب امام عبدالفتاح امام تاجر فرد سبق قيده برقم  186905قيد فى  2021-02-22برقم ايداع
 2825وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  2عزبة محمد حسن
سندنهور ملك/امام عبدالفتاح امام
 - 17امين محمد امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193062قيد فى  2021-11-03برقم ايداع 17606
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الخمين ملك/محمد امام محمد على شنب
 - 18تامر محمد عبد الكريم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  76803قيد فى  1997-03-10برقم ايداع
 1243وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل  /قاعة النصر سابقا -
شارع جمال عبد الناصر بملك عصام محمد عطوان
 - 19اسماء ابراهيم فؤاد امام تاجر فرد سبق قيده برقم  124734قيد فى  2010-10-31برقم ايداع 8405
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل /المحمدية بملك اسماء ابراهيم فؤاد
امام
 - 20وائل محمود احمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  128288قيد فى  2011-08-03برقم ايداع
 6890وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الحى الول مكتب  6ب عماره
 786شقة 1
 - 21هبة محمود عبدالمنعم حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  135166قيد فى  2013-03-10برقم ايداع
 1976وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهره الجديده  357-جنوب
المستثمرين -عائلى -1التجمع الخامس
 - 22مكتب السيد سعيد عبدالعزيز السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 138995قيد فى  2014-03-25برقم ايداع  2403وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية الشبانات بملك عبد العزيز محمود حفنى حسن
 - 23منال السيد عليوة ابراهيم النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  145386قيد فى  2015-06-22برقم ايداع
 7007وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بحطيط ملك/مجدى شحاته محمد
يوسف
 - 24اسماء محمد على سمهود تاجر فرد سبق قيده برقم  181376قيد فى  2020-07-28برقم ايداع
 7246وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى كفر العزازى ملك/محمد
احمد محمد احمد
 - 25سعيد لبيب محمدالسعيد بسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  183364قيد فى  2020-10-12برقم ايداع
 11506وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ميت سهيل ملك  /احمد سمير
محمد السعيد
 - 26احمد شريف عبدالعزيز الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم  184301قيد فى  2020-11-11برقم ايداع
 13541وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوشه  42شارع الغابة  7الحى
 14ملك  /نشأت عشماوى قطب
 - 27محمد حسن محمد حسن عمران تاجر فرد سبق قيده برقم  192546قيد فى  2021-10-18برقم ايداع
 16489وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشيه ابوالشيخ ملك  /خالد
حسين محمد
 - 28خالد عبدا محمود حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  194643قيد فى  2021-12-23برقم ايداع
 21125وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى العزازى مركز
الصالحية الجديد ملك  /ماهر عبدا محمود حجازى
 - 29ايهاب محمد الصغير نعمه ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196492قيد فى  2022-03-03برقم
ايداع  4378وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اولد مهنا ملك  /محمد
محمد عيسوى
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 - 30رشيد عبدالسميع عبدالمجيد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  80139قيد فى  1998-04-30برقم ايداع
 2383وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سعود البحرية بملك /مجدى محمد
حسين رسلن
 - 31ايمن سعيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  159082قيد فى  2017-09-17برقم ايداع
 11876وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش عبدالقادر طه ملك/
محمد عبدالقادر محمد
 - 32عبدا فؤاد عبدا محمد ريان تاجر فرد سبق قيده برقم  176590قيد فى  2019-10-23برقم ايداع
 16614وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مشروع الخطاره ملك  /محمد
البدرى عبدالسلم
 - 33عمرو مجدى اسماعيل حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  186545قيد فى  2021-02-03برقم ايداع
 1793وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى بجوار مستشفى الصدر
بملك /ايمان السيد حمدان
 - 34مكتب عبير عادل عبدالمنعم عبدالمطلب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 192722قيد فى  2021-10-25برقم ايداع  16865وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية ش المصرف القديم -شيبه -بملك  /ناصر محمد عليوة
 - 35على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991قيد فى  2015-05-28برقم ايداع
 6025وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحمدية بملك ايمن جودة احمد
 - 36على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991قيد فى  2015-05-28برقم ايداع
 6025وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الرئيسى الخر المودع برقم
 9078للستغناء عنة
 - 37احمد السيد احمد محمد العايدى تاجر فرد سبق قيده برقم  153404قيد فى  2016-10-25برقم ايداع
 13024وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مكتب بالدور الرضى عماره
 474الشباب الدارى ملك/باسم محمد زكريا
 - 38كريمات محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  155191قيد فى  2017-02-05برقم ايداع
 1564وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عليم ملك محمد تامر
محمد حسن
 - 39عبدالسميع صبرى عبدالسميع محمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  158295قيد فى
 2017-08-01برقم ايداع  9652وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعدل الى عزبة الطاروطى بجوار مسجد العزبة بملك /صبرى عبد السميع محمد محمد عوض
 - 40فاطمه عبدالعزيز عبدالفتاح سيف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  189407قيد فى  2021-06-10برقم
ايداع  9027وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى الطحاويه ملك/
محمد السيد عبدالحميد محمد
 - 41محمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  192429قيد فى  2021-10-14برقم ايداع
 16246وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع جمعيه نور الحياه شيبه
النكاريه ملك  /محمد صلح ذكى عبدالرحمن
 - 42مكتب حسن محمد محمد ابو نعمة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 194271قيد فى  2021-12-13برقم ايداع  20286وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية تعدل الى عزبة درويش بملك  /محمود محمد محمد
 - 43محمد فوزى هشام راتب تاجر فرد سبق قيده برقم  195974قيد فى  2022-02-10برقم ايداع
 2788وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قرمله ملك  /احمد عبدالعزيز
محمد
 - 44امانى احمد عبدالرحمن احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم 196939
قيد فى  2022-03-22برقم ايداع  5840وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الشرقية طحله بردين ملك  /مصطفى محمد السيد احمد شلبى
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 - 45نبيل عبدا ندا ابراهيم عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  197334قيد فى  2022-04-07برقم ايداع
 7046وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى كفر شلشلمون بملك /
مصطفى السيد حسن عيد
 - 46اياد احمد عبدالعاطى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  197628قيد فى  2022-04-20برقم ايداع
 7955وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  3عمارة  147مجاورة
 6ملك  /ورثة سالم محمد يوسف
 - 47محمد رزق يس رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  198050قيد فى  2022-05-18برقم ايداع 9302
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر العياد بملك /سامى محمد عبدالجواد
 - 48احمد احمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  80464قيد فى  1998-06-02برقم ايداع  3203وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع برقم 15251
للستغناء عنة
 - 49شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786قيد فى  2001-08-25برقم ايداع
 5770وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى /شارع السجل المدنى
الحناوى بملك-محمود عبدالعظيم احمد
 - 50شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786قيد فى  2001-08-25برقم ايداع
 5770وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع
برقم  902للستغناء عنة
 - 51محمد محمود صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  130210قيد فى  2012-01-17برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم  22منطقة صناعية ثانية
ملك  /نهله عبدا محمد
 - 52محمد محمود صالح حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  130210قيد فى  2012-01-17برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم  15منطقة صناعية ثانية
ملك  /عطا كمال عبدالحليم
 - 53العجمى للستيراد والتصدير تاجر فرد سبق قيده برقم  130450قيد فى  2012-02-06برقم ايداع
 1261وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى-كفر الحوت-بملك -السيد
محمد اسماعيل احمد العجمى
 - 54بلل احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  137656قيد فى  2018-08-12برقم ايداع 11702
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ميت ابوعلى  -داير الناحية  -ملك بلل
احمد محمد على
 - 55هشام محمد عبدالرازق محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  149479قيد فى  2016-02-24برقم
ايداع  2493وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى برج ابو عبدون
بملك محمد عبد الرازق رمضان
 - 56احمد محمد السيد عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم  168351قيد فى  2018-11-22برقم ايداع
 17517وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  5ش دراى اباظة من
ش سعد زغلول بملك/رفعت السيد ابراهيم الغندور
 - 57مرفت عبده عبدالواحد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  179667قيد فى  2020-02-18برقم
ايداع  3010وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى /الشيخة حمدة
بملك /احمد بغدادى هجرس
 - 58سالم رشاد سالم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  187907قيد فى  2021-04-06برقم ايداع 5385
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى الشرابنه_الحجازيه بملك /
ابراهيم رشاد سالم مح-مد
 - 59علء عبدالرحمن محمود ابراهيم الجندى تاجر فرد سبق قيده برقم  198260قيد فى 2022-05-30
برقم ايداع  10097وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  2شارع عنانى
بك المنتزه ملك  /فر سعد هاشم
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 - 60حسين حسن حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  112241قيد فى  2007-09-24برقم ايداع
 6771وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش ابو سمران ملك
عبدالحميد محمد عبدالحميد عزالدين
 - 61على عبيد عبدالوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  154188قيد فى  2016-12-06برقم ايداع
 15158وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/العصلوجى الحسينية
ثان بملك/عبيد عبدالوهاب حسن على
 - 62علء دسوقى كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  161683قيد فى  2018-01-21برقم ايداع
 1089وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوض الطرفه عزبة حلمى ملك/
هدى ابراهيم عبدالعزيز
 - 63عبدا عبدالفتاح حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم  172084قيد فى  2019-04-01برقم ايداع
 5756وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ابو نجم بملك رضا محمد
عبد الحميد دسوقى
 - 64ربيع السيد يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  176551قيد فى  2019-10-22برقم ايداع
 16520وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل كفر اباظة بملك احمد
محمد صلح الدين احمد
 - 65امل حمدى احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  179585قيد فى  2020-02-16برقم ايداع
 2846وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عماره المسلمى خلف نادى
المعلمين ارض الشونه
 - 66محمد فيصل محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  186817قيد فى  2021-02-16برقم ايداع
 2581وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش سعد زغلول امام ش
الجمعية بملك /خالد عبد الرحمن محمد عبد السلم
 - 67ياسر محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196961قيد فى  2022-03-23برقم ايداع 5894
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحريه ملك/سامى عبدالفتاح سليم موسى
 - 68محمد ثروت محمد عبدالحق عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  197613قيد فى  2022-04-20برقم
ايداع  7919وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى سماكين الشرق
بملك  /احمد طلعت عبد الحق
 - 69نادر سامى فهمى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  122285قيد فى  2010-03-17برقم ايداع
 2241وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  31ش القومية المساكن
التعاونية بملك /عبد الجليل فاروق عبد الجليل عوض
 - 70محمد احمد بسيونى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  149168قيد فى  2016-02-10برقم ايداع
 1741وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش طلبه عويضه بجوار كافيه
بالينو الزقازيق بملك /على حسين على جاب ا
 - 71نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
 604وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الكتيبة بملك/نجلء
عبدالخالق احمد السيد
 - 72نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
 604وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر المودع
برقم  5465فى  2021/4/6والرئيسى الخر المودع برقم  605فى 2018/1/11
 - 73ابراهيم عادل طلبة خليل الحاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  169276قيد فى  2018-12-23برقم ايداع
 19789وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المشير احمد اسماعيل ملك /
عبدا امام محمد احمد
 - 74سامح محمد عبدالسلم علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  177962قيد فى  2019-12-18برقم ايداع
 20154وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبه احمد كمال _تل
روزن بملك محمد عبد السلم علوان
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 - 75امانى عبدالغنى سيد رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  183012قيد فى  2020-09-29برقم ايداع
 10787وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سنتر الكمال وحده 312
الردنيه
 - 76راشا الشوادفى محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189265قيد فى  2021-06-06برقم
ايداع  8680وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/هدى الشعراوى
الجعفرية بملك/محسن ابراهيم محمد ابراهيم
 - 77راشا الشوادفى محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189265قيد فى  2021-06-06برقم
ايداع  8680وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء المحل الرئيسى
الخر المودع برقم  10368للستغناء عنه
 - 78عمر مدحت ابراهيم الدسوقى تاجر فرد سبق قيده برقم  189710قيد فى  2021-06-23برقم ايداع
 9856وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  3شارع نعيم متفرع من حارة
عبدالمنعم المنتزه ملك  /ورثة  /سعيد على سيد احمد ( على واحمد سعيد على سيد احمد  ,امال  -منى  -سناء -
على سيد احمد و ورثة نبيل على سيد احمد وهم فتحى ونرمين نبيل على سيد احمد )
 - 79ساميه محمد عبدا عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  198504قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 10942وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع سعد بدر عزبة
عبداللطيف حسانين ملك  /احمد عثمان عثمان السيد
 - 80احمد عبدا احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  107664قيد فى  2006-06-19برقم ايداع 4590
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي \كوبري بحر البقر بملك
ابراهيم يعقوب برهام جندي
 - 81زياد محمد انور حافظ يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  110425قيد فى  2007-03-29برقم ايداع
 2290وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل /ش جمال عبد الناصر امام
الساحة الشعبية بملك محمد انور حافظ يوسف
 - 82محمد يسرى اسماعيل محمد العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  125886قيد فى  2011-02-21برقم
ايداع  1386وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 3/ش محمد
مندور برج التقوى المساكن التعاونية بملك-هشام عصمت خورشيد
 - 83محمد يسرى اسماعيل محمد العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  125886قيد فى  2011-02-21برقم
ايداع  1386وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر
المودع برقم  13564للستغناء عنة
 - 84العربى محمد حماد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  128084قيد فى  2011-07-20برقم ايداع
 6434وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبه ابو بلطه زمان
منية سلمنت بملك/علء محمد حماد سالم
 - 85محمد احمد حمزة حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  181174قيد فى  2020-07-20برقم ايداع
 6775وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  1ش سعد زغلول امام
كافيه ارمادا ملك  /عمرو احمد عبدالسميع
 - 86محمود جمال عزب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  195549قيد فى  2022-01-25برقم ايداع
 1656وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش سعد زغلول بملك عفاف احمد
حسن عوض ا
 - 87ابراهيم عليوه محمد احمد السود تاجر فرد سبق قيده برقم  196289قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 3764وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش ابو بكر الصديق
بملك /هانى محمد حسين المنشاوى
 - 88احمد مظهر نصر نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  198148قيد فى  2022-05-23برقم ايداع 9817
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنير ملك/منال شحاته محمد شحاته
 - 89سماح فتحى كامل عبدالوهاب الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  121802قيد فى  2010-02-04برقم
ايداع  1052وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية يعدل /شارع ترعة
مصطفى افندى بملك عادل حلمى قتحى ابراهيم
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 - 90صالح السيد صالح بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  143906قيد فى  2015-03-29برقم ايداع 3353
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع عبدا سيد احمد الشارة بملك/
حنان محمد زكى
 - 91فارس عبدالمنعم رشاد محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  157118قيد فى  2017-05-18برقم
ايداع  6639وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش /المدينه المنوره -
بملك /عبدالمنعم رشاد محمد يونس.
 - 92سلمان محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  164581قيد فى  2018-05-28برقم ايداع
 8222وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة الدكاترة مفارق ابونصار
جمعية مفارق عثمان ملك/محسن محمد صالح محمد سلمان
 - 93عمر محمد فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  192961قيد فى  2021-11-01برقم ايداع 17374
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع بورسعيد القيسارية ملك/فوزية
عبدا على
 - 94هبه صلح عبد السلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  112469قيد فى  2019-12-15برقم ايداع
 19901وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ميت ابوعلى بملك/هبة
صلح عبدالسلم موسى
 - 95صيدلية محمد زكريا تاجر فرد سبق قيده برقم  113468قيد فى  2008-01-23برقم ايداع 577
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرعالمودع برقم  3785فى
2015/10/4
 - 96عبدا جبر عبدا امام تاجر فرد سبق قيده برقم  145476قيد فى  2015-06-25برقم ايداع 7199
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الخطارة بملك /عبدا جبر عبدا امام
 - 97احمد صلح المهدى السيد الدمرداش تاجر فرد سبق قيده برقم  147352قيد فى  2015-10-29برقم
ايداع  11476وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع خالد بن الوليد
ملك/صلح المهدى السيد الدمرداش
 - 98محمود ابراهيم السيد حمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170752قيد فى  2019-02-14برقم ايداع
 2771وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحلميه بملك /محمد السيد محمد
حسن
 - 99محمود محمد محمود منصور قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  177752قيد فى  2019-12-11برقم
ايداع  19626وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/المنشية
الجديدة بملك /شهدة عبدالفتاح جبر محمد
 - 100محمد عادل اسماعيل موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  180061قيد فى  2020-03-02برقم ايداع
 3888وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجعفريه ملك  /حسن عبدالصمد
حسن
 - 101عبدا محمد السيد الحبشي(الحبشي لتشكيل المعادن ) تاجر فرد سبق قيده برقم  189692قيد فى
 2021-06-22برقم ايداع  9802وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
القطعة26ب جمعيه المهندسين العرب -طريق القاهرة بلبيس الصحراوى -بملكه
 - 102محمد عادل بسام السيد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  190398قيد فى  2021-07-26برقم
ايداع  11592وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /شارع
كوبرى مشه بملك /حسن على المتولى حجاج
 - 103محمد نصر محمد عيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  198677قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 11470وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  2عزبة الباجور ميت
معل ملك/نصر محمد عيد سليمان
 - 104جليله رمضان حسن الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  58466قيد فى  1987-11-01برقم ايداع
 5678وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى بجوار استديوابوهاشم _
شارع اللواء عبدالعزيز على _مفارق المنصوره بملك /ابو بكر محمد محمد
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 - 105ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى وحده كفر ايوب
السعادات ملك/محمد عبدالقادر عبدا
 - 106ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم  10895بتاريخ  2014/12/17للستغناء عنه
 - 107ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم  8938بتاريخ 2012/11/1للستغناء عنه
 - 108ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 2633بتاريخ 2016/2/29للستغناء عنه
 - 109ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 17422بتاريخ 2017/12/24للستغناء عنه
 - 110ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 6235بتاريخ 2019/4/8للستغناء عنه
 - 111ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
 1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر
المودع برقم 5074بتاريخ 2021/3/31للستغناء عنه
 - 112منصور للمقاولت العامه والتوريدات واستغلل محاجر تاجر فرد سبق قيده برقم  128449قيد فى
 2011-08-18برقم ايداع  7285وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعدل الى شقة رقم  2الدور الثانى _شارع المطافى القديم بملك /محمد منصور محمد
 - 113مركز رضوان لخدمات زيوت السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  154773قيد فى 2017-01-11
برقم ايداع  505وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شيبه شارع طلبه
عويضه ملك/احمد محمد صابر
 - 114مركز رضوان لخدمات زيوت السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  154773قيد فى 2017-01-11
برقم ايداع  505وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الزراعه عزبة
عبداللطيف المام الشافعى ملك/محمود محمد محمد الكرداوى
 - 115فتحى صلح حسن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  171753قيد فى  2019-03-20برقم ايداع
 5051وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العزايزة الخيوة ملك  /صلح
حسن السيد شحاته
 - 116ممدوح جميل محمد صادق الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  173362قيد فى  2019-06-02برقم
ايداع  8698وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  6شارع اليمان ملك /
عبدا احمد عيد سليم
 - 117خالد عبدا جاب ا على تاجر فرد سبق قيده برقم  180320قيد فى  2020-03-11برقم ايداع
 4532وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الئيسى الخر المودع
برقم  8664للستغناء عنه
 - 118محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187889قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 5360وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى محل  1الغوارنه _ م
العباسيه بملك /محمد احمد متولى
 - 119محمد احمد رمضان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  193580قيد فى  2021-11-18برقم ايداع
 18707وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/شارع فرن العزونى
هرية رزنة بملك/سعيد عبدالرحيم محمد
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 - 120الوهيدي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  122723قيد
فى  2010-04-27برقم ايداع  3313وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
محل  3جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 121الوهيدي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  122723قيد
فى  2010-04-27برقم ايداع  3313وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 122الوهيدي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  122723قيد
فى  2010-04-27برقم ايداع  3313وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
محل  4جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 123الوهيدي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  122723قيد
فى  2010-04-27برقم ايداع  3313وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
محل  2جمعيه شباب  3وادى الملك ملك  /حاتم محمد على
 - 124وفاء عبدالعزيز ابراهيم الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  125708قيد فى  2011-01-27برقم ايداع
 902وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع المودع برقم
 12297للستغناء عنه
 - 125وفاء عبدالعزيز ابراهيم الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  125708قيد فى  2011-01-27برقم ايداع
 902وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى بنى شبل بملك /عادل
عبده
 - 126احمد جمال زكى مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  130339قيد فى  2012-01-29برقم ايداع
 953وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  89شارع الدروس من شارع
ترعه العدوى ملك/اسلم محمد محمد عبدا
 - 127جيهان عبده محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154194قيد فى  2016-12-07برقم ايداع
 15167وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع البحرامام
موقف القنايات بملك /محمد عبده موسى الجمل
 - 128عوض ا محمد حفنى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  167425قيد فى  2018-10-16برقم ايداع
 15039وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بحطيط ملك  /حنان حسن
مصطفى
 - 129عمرو محمد امبابى حسن امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  186276قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
 1190وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى برج المراكبى _امتداد
شارع طلبه عويضه بملك احمد بهجت عبدا
 - 130محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187889قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
 5361وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/محل رقم 2الغوارنة  -م
العباسه بملك/محمد احمد متولى
 - 131محمد ابوهاشم عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  191184قيد فى  2021-08-26برقم ايداع
 13461وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  2ش البستان قسم الجامع -
بملك /بهيجه على محمد
 - 132ناصر عبدالحميد محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  99830قيد فى  2003-10-22برقم ايداع
 574وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  2منشأة ابو الخضر
ملك  /عبدالحميد محمد سلمه
 - 133سامح محمد سليمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  132531قيد فى  2012-07-31برقم ايداع
 6373وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم الغاء الرئيسى الخر الكائن
بمنطقة الكرامه بمنطقة  2600المقيد برقم  15562الخانكة
 - 134احمد فرحان عامر محمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  141566قيد فى  2014-10-27برقم ايداع
 8891وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تل الجراد انشاص الرمل ملك/
حماد فرحان عامر
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 - 135احمد السيد عبدالجواد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  144467قيد فى  2015-04-30برقم
ايداع  4879وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان ليصبح /ع
السكران -النخاس -بملك /ورثه المرحوم /السيد عبدالجواد عبدالمقصود سكران-وهم /زينب هنداوى محمد سكران
و امال السيد عبدا محمد السيد -و سعاد السيد عبدالجواد عبدالمقصود بوصايه والدتها -وسعيد السيد عبدالجوادعبدالمقصود -ورضا السيد عبدالجواد عبدالمقصود -ومحمود السيد عبدالجواد عبدالمقصود -وسناء السيد عبدالجواد
عبدالمقصود .وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ فى  2022/5/1ثابت تاريخ3848
 - 136فتحى جمال عبدالغفار محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  193207قيد فى  2021-11-08برقم ايداع
 17902وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بنى صالح ملك  /سعاد السيد
مصطفى
 - 137محمد عبدالسلم محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  194403قيد فى  2021-12-16برقم ايداع
 20586وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة السلم طريق
الغزالى ملك/حسن احمد عبدالحميد حسن
 - 138احمد بغدادى هجرس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  96040قيد فى  2002-05-15برقم ايداع
 2971وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش عبدالرحمن عبدالدايم
بملك/وفاء فتحى حافظ حسين
 - 139عمرو على ماهر عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  97971قيد فى  2003-01-27برقم ايداع
 486وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  3شارع مولد النبى المنتزه ملك /
على ماهر عبدالوهاب
 - 140ابوالقاسم لتجاره الجهزه الكهربائيه تاجر فرد سبق قيده برقم  175064قيد فى  2019-08-25برقم
ايداع  12875وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/المنشية
الجديدة ش على مبارك بجوار مجمع الشرطة بملك/خالد سالم محمد على عيد
 - 141اسماء السيد محمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  196294قيد فى  2022-02-23برقم ايداع
 3780وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /عقار رقم 161
مجاوره  10سيتى مول الدور الثانى محل رقم  26الصالحية الجديدة بملك  /احمد جاد السيد سالم
 - 142نجلء محمود محمد بلتاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  197152قيد فى  2022-03-30برقم ايداع
 6552وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العجمى بملك/فوزى محمد
ابراهيم حسان بلتاجى
 - 143فهمى السيد عبدالخالق جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  197377قيد فى  2022-04-10برقم ايداع
 7163وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/المحمودية بملك/نادية
ابراهيم عبدالمعطى
 - 144احمد امين محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  197584قيد فى  2022-04-18برقم ايداع 7812
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  2كفر مكاوى ش الدبلوى
ملك/احمد احمد عابد سليمان
 - 145راضى محمد حسين عليوه مريخة تاجر فرد سبق قيده برقم  104271قيد فى  2005-06-06برقم
ايداع  3305وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قرية العزيزية ملك /
نادية فتوح عبدا
 - 146عماد سعيد عبدالغفار عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  114597قيد فى  2008-04-22برقم
ايداع  3293وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم  237ش ب
مدخل  1منطقة جمعية المهندسين العرب قرية الزوامل ملك  /ايمن سعيد عبدالغفار عبدالمقصود
 - 147ابراهيم انور محمود محمد البقرى تاجر فرد سبق قيده برقم  120820قيد فى  2009-10-27برقم
ايداع  7944وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عزبة انور البقرى
البياضيه ملك  /انور محمود
 - 148شعبان احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  130907قيد فى  2012-03-11برقم ايداع
 2424وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة صدقى المفتش بساتيت
السماعيلية ملك  /احمد محمد على
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 - 149تعديل السم التجارى ليصبح احمد انيس فؤاد فالوجى الدرس تاجر فرد سبق قيده برقم  142428قيد
فى  2014-12-23برقم ايداع  11166وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الشرقية تعدل العنوان ليصبح  /انشاص الرمل  -بملك ابراهيم سعد محمد محمد
 - 150سامى فتحى زيدان زيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  156045قيد فى  2017-03-21برقم ايداع
 3760وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  2شارع مجدى الكفراوى ملك /
فوزى محمد وجدى المام الكفراوى
 - 151عبدالعزيز ابراهيم محمد برعى تاجر فرد سبق قيده برقم  184556قيد فى  2020-11-19برقم ايداع
 14102وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر الحمام ملك/نيبال عبدالعزيز
ابراهيم
 - 152السيد حمزه السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187179قيد فى  2021-03-04برقم ايداع
 3535وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/صان القبلية بملك/احمد
طه محمد محمد العايدى
 - 153زياد محمد انور حافظ يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  110425قيد فى  2014-09-08برقم ايداع
 7296وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش جمال عبدالناصر -امام الساحة
الشعبيه -بملك /محمد انور حافظ يوسف
 - 154تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150499قيد فى  2016-04-19برقم ايداع
 5251وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 326
بتاريخ  1/8/ 2017للستغناء عنه
 - 155منى سليمان الياس حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193277قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 18058وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ع ابو رشوان ملك اسكندر كمال
اسكندر
 - 156منى سليمان الياس حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193277قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
 18058وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش صقر ش سيف الدين ـ
الحسينية /ملك عادل وديع حنا
 - 157منى سليمان الياس حسب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  193277قيد فى  2021-12-12برقم ايداع
 20111وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش صقر ش سيف الدين ـ
الحسينية /ملك عادل وديع حنا
 - 158رضا محمد عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  194627قيد فى  2021-12-22برقم ايداع
 21083وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشية ابونجم القرين ملك /
ايهاب احمد محمد
 - 159السيد حسني محمد محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  195212قيد فى  2022-01-12برقم
ايداع  791وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المركيزة ملك /سيد
محمد الصغير ابوزيد اسماعيل
 - 160عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  138171قيد فى  2014-01-09برقم ايداع
 211وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية منطقة ميت ناجى ملك  /جمال
ابراهيم على
 - 161ابراهيم محمود احمد عبدالدايم تاجر فرد سبق قيده برقم  144746قيد فى  2015-05-14برقم ايداع
 5482وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع
برقم  9695للستغناء عنة
 - 162محمد سعيد حسينى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  154352قيد فى  2016-12-18برقم ايداع
 15636وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع موقف القرين ملك  /ايمن
محمد عبدالعزيز
 - 163نهى ابراهيم موسى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  169292قيد فى  2018-12-24برقم ايداع
 19824وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الديبه حنوره صان الحجر
القبلية ملك  /عبدالناصر احمد عماره
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 101 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 164الزهراء ابراهيم يوسف سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170802قيد فى  2019-02-17برقم
ايداع  2885وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/طريق
الصالحية الجديدة قصاصين الشرق بملك /الزهراء ابراهيم يوسف سيد احمد
 - 165سحر محمود اسماعيل هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  176059قيد فى  2019-10-01برقم ايداع
 15323وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/كفر العزازى بملك-
سمير محمد الهادى
 - 166سحر محمود اسماعيل هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  176059قيد فى  2019-10-01برقم ايداع
 15323وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع المودع برقم
 8070للستغناء عنة
 - 167مكتب زين عبدا زين سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179083قيد فى  2020-01-29برقم ايداع  1726وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية تعدل الى/كفر شاويش بملك/عائشة محمد البكرى
 - 168هانم الشحات ابراهيم البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم  184932قيد فى  2020-12-02برقم ايداع
 14866وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/السعدية بملك/السيد
سمير صابر السيد
 - 169حسن عبدالرحمن حسين محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  189030قيد فى  2021-05-27برقم
ايداع  8116وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/السماعنه بملك/
محفوظ خيرى محمد سلمى
 - 170محمد احمد صابر طرطور تاجر فرد سبق قيده برقم  190401قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 11595وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش بورسعيد محل رقم  2بملك
 248ملك  /عليه سالم محمد المالكى
 - 171احمد عماد فتح ا نصر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  192592قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
 16574وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/برج الء شارع بسام
هنداوى متفرع من شارع الغشام بملك /محمد عماد فتح ا نصر احمد
 - 172حسن محمد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  125145قيد فى  2010-12-14برقم ايداع
 9455وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي\العباسه بملك سلوي
محمد سعيد فريد
 - 173قدرية فهمى عبدالعزيز فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  132131قيد فى  2012-06-18برقم ايداع
 5355وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر محمد حسين  -الشارع
العمومى بجوار مسجد حبيب  -بملك محسن احمد عطية
 - 174شيماء محمد مرسى على تاجر فرد سبق قيده برقم  155374قيد فى  2017-02-14برقم ايداع
 1996وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 23ش /رأفت من ش محمد على
قسم الجامع ملك /وائل محمود محمد احمد عيسى
 - 175اسماعيل السيد خليل اسماعيل نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  175658قيد فى  2019-09-18برقم
ايداع  24421وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /محل رقم 1
حى الحرار بملك محمد عطيه عبدالعزيز عطيه
 - 176عبدالحق ابراهيم عبدالحق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  187935قيد فى  2021-04-06برقم
ايداع  5457وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ارض السوق شنباره
الميمونة ملك  /عادل ابراهيم عبدالحق
 - 177جمال محمد سيد احمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  126656قيد فى  2011-05-08برقم ايداع
 3371وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك  /امانى نجيب
محمد حسانين
 - 178ساميه محمد احمد ابوهاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  155620قيد فى  2017-02-27برقم ايداع
 2642وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ابو جبل ملك  /السيد جمعه
حسن عبدالرحمن
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 - 179سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 8867وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع
 1032للستغناء عنة
 - 180سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 8867وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء التابع المودع 15447
للستغناء عنة
 - 181سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933قيد فى  2017-07-17برقم ايداع
 8867وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/محل رقم 2الشباروة
بملك-غريب عنتر محمد سالم
 - 182محمد سمير شوقى محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  175333قيد فى  2019-09-05برقم ايداع
 13523وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى القراقره ملك/جرجس
صابر جرجس
 - 183ابراهيم الغريب حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  184041قيد فى  2020-11-03برقم ايداع
 12964وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/سعفان صان الحجر
البحرية بملك/فتحى الغريب حسن محمد
 - 184احمد محمد امين عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  197427قيد فى  2022-04-11برقم ايداع
 7291وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر اكياد ملك/محمد امين
عبدالحليم
 - 185محمد سعيد محمد احمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  197997قيد فى  2022-05-16برقم
ايداع  9136وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل  2بحطيط ملك /
سعيد محمد احمد
 - 186عماد السيد عبدالمقصود مصطفى بعلل تاجر فرد سبق قيده برقم  198239قيد فى 2022-05-29
برقم ايداع  10039وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2
العدليه ملك/لطفى عبدالعظيم لطفى
 - 187طارق عبدالفتاح عبدالخالق فضالى تاجر فرد سبق قيده برقم  79028قيد فى  1997-12-14برقم
ايداع  7287وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شلشلمون ملك/داليا على
ابراهيم
 - 188احمد عبده احمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  190325قيد فى  2021-07-15برقم ايداع
 11448وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/بجوار مستشفى دار
الحكمة-الموقف الجديد -بملك/رضا السيد على منصور
 - 189احمد محمد عبدالبارى عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  198772قيد فى  2022-06-19برقم
ايداع  11758وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية كفر شكر  -كفر رجب
مول باريس محطة الجمال ملك  /محمد احمد عبدالهادى
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النشاط
 - 1مكتب سليمان عبدالفتاح محمود عبدا للرحلت الداخلية ونقا عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 101566قيد فى  2004-06-07برقم ايداع 3296وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 2مكتب سليمان عبدالفتاح محمود عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 101566قيد فى  2014-12-21برقم ايداع 11014وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 3سعيد منير سيد جاد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  115197قيد فى  2008-06-12برقم ايداع
4697وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/خلط وتعبئة وتغليف مواد غذائية جافة
 - 4مكتب رياض احمد عطيه ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 119587
قيد فى  2009-06-29برقم ايداع 5021وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 5مكتب حسام جمال عبدالعاطى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 131351قيد فى  2012-04-11برقم ايداع 3516وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 6مكتب سعيد محمد السيد على محمود موافى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 133148قيد فى  2012-09-17برقم ايداع 7612وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 7نسمة سعيد السيد السيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  140367قيد فى  2014-07-21برقم ايداع 5877
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى توريدات عموميه ومستلزمات تشغيل الشركات
والمصانع من حديد والومنتال واخشاب وعدد والت عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه
 - 8مكتب مجدى محروس عبدا عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 140578قيد فى  2014-08-17برقم ايداع 6470وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 9مكتب هدى عفيفى عبدالرحمن عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 143138قيد فى  2015-02-11برقم ايداع 1462وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 10مكتب هدى عفيفى عبدالرحمن عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 143138قيد فى  2015-04-27برقم ايداع 4680وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقا البرى
الداخلى والدولى
 - 11مكتب مهدى محمد مهدى عبد الحميد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 143658قيد فى  2015-03-16برقم ايداع 2791وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى

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

Page 104 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 12مكتب محمد زكريا عبد الحميد سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 143972قيد فى  2015-04-01برقم ايداع 3516وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 13محمد سعيد محمد النادى السيد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  160861قيد فى  2017-12-12برقم ايداع
16729وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط قطع غيار سيارات مواتير مستعمله
استيراد خارج
 - 14مكتب احمد محمد حلمى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 161964
قيد فى  2018-02-05برقم ايداع 1825وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 15مكتب عفاف هانى شحاته جرجس للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 165583قيد فى  2018-07-26برقم ايداع 10722وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 16مكتب ابراهيم رأفت حسن عبدا العياط للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 184229قيد فى  2020-11-10برقم ايداع 13364وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 17مكتب ايمن محمد لطفى احمد المسلمى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 188721قيد فى  2021-05-11برقم ايداع 7324وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 18مكتب مروة خضر محمد على الشرقاوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 189056قيد فى  2021-05-30برقم ايداع 8166وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 19مكتب السيد سعيد عبدالعزيز السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 138995قيد فى  2014-03-25برقم ايداع 2403وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل /مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 20مكتب شريف سالم محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 148801
قيد فى  2016-01-21برقم ايداع 881وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 21مكتب ريهام الزناتى محمد متولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 151315قيد فى  2016-06-08برقم ايداع 7421وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
يعدل /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 22مكتب هناء صبحى السيد امبابى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 158356
قيد فى  2017-08-03برقم ايداع 9783وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح يعدل /مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 23غريب محمد احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  170296قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
1724وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح يعدل/مواشى حلبة وتسمين وبيع منتجاتها
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 - 24مكتب احمد سعيد عبدالغفار ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177344قيد فى  2019-11-25برقم ايداع 18497وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل /مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 25مكتب احمد سعيد عبدالغفار ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177344قيد فى  2022-01-19برقم ايداع 1277وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل /مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 26اسماء محمد على سمهود تاجر فرد سبق قيده برقم  181376قيد فى  2020-07-28برقم ايداع 7246
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مكتب لتجارة وتوريد مستحضرات تجميل المحليه
 - 27مكتب عايده سيد على عبدالكريم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 189218قيد فى  2021-06-06برقم ايداع 8587وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى و الدولى
 - 28مكتب امال سعيد محمد رمضان للرحلت الداخلية الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  189897قيد فى
 2021-06-29برقم ايداع 10346وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل /مكتب
للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 29مكتب احمد حسن احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 191726
قيد فى  2021-09-16برقم ايداع 14735وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 30مكتب سعيد محمد على ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 195856
قيد فى  2022-02-07برقم ايداع 2461وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل /مكتب
للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 31اسماء جمعه محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  198305قيد فى  2022-05-31برقم ايداع
10242وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تجارة اجهزة كهربائية بنفس العنوان
 - 32مكتب ناصر محمد محمد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 86432
قيد فى  1999-12-19برقم ايداع 8499وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 33احمد محمد الهادى مرسى كرم تاجر فرد سبق قيده برقم  101366قيد فى  2004-05-18برقم ايداع
2815وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافه مقاولت حكوميه
 - 34ابو العيش للستيراد والتصدير وتجارة السيارات لحساب الغير تاجر فرد سبق قيده برقم  110464قيد فى
 2007-04-04برقم ايداع 2364وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تجارة
سيارات لحساب الغير
 - 35مكتب محمد احمد رشاد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  133060قيد فى
 2012-09-10برقم ايداع 7431وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 36مكتب فوزى محمد الهادى احمد على العياط للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 137821قيد فى  2013-12-05برقم ايداع 9958وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 37مكتب محمد على محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 157404
قيد فى  2017-06-05برقم ايداع 7427وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات
 - 38مكتب عبدالرحمن منصور امبابى السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 158185قيد فى  2017-07-27برقم ايداع 9391وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 39مكتب احمد فتح ا محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 164453
قيد فى  2018-05-21برقم ايداع 7871وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 40مكتب نوال فاروق عبداللطيف عبدالجليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 172901قيد فى  2019-05-08برقم ايداع 7631وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات
 - 41مكتب علء عصام رشاد محمد حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 173007قيد فى  2019-05-13برقم ايداع 7861وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 42مكتب صفاء جمعه السيد عطوه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 180917
قيد فى  2020-07-12برقم ايداع 6241وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى
 - 43ابراهيم محمد شعبان عبدالعظيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  181090قيد فى  2020-07-16برقم ايداع
6582وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى ثلجه ايس كريم
 - 44مكتب فرحات عبد السلم مبارك عودة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 184330قيد فى  2020-11-12برقم ايداع 13600وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 45مكتب بدور جيران عبد الملك عوض للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 188111قيد فى  2021-04-13برقم ايداع 5916وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 46مكتب عبير عادل عبدالمنعم عبدالمطلب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 192722قيد فى  2021-10-25برقم ايداع 16865وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى
 - 47مكتب فاطمه عبدالشافعى عبدالحميد عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 101658قيد فى  2004-06-19برقم ايداع 3534وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 48مكتب الشحات سعداوى نورالدين عبدالعاطى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  127257قيد فى  2011-06-07برقم ايداع 4597وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط
ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى
والداخلى
 - 49احمد محمد محمود عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  137639قيد فى  2013-11-21برقم ايداع 9459
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة تموين
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 107 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 50مكتب صابر طنطاوى حافظ طنطاوى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 139456قيد فى  2014-05-05برقم ايداع 3345وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات
 - 51على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991قيد فى  2015-05-28برقم ايداع 6025
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح يعدل /بيع وتصليح موبيلت
 - 52محمود محمد محمد طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  145278قيد فى  2015-06-15برقم ايداع 6789
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافه تجارة اسماك
 - 53كريمات محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  155191قيد فى  2017-02-05برقم ايداع 1564
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تجاره المواد الغذائيه والمنظفات
 - 54مكتب محمد ابراهيم خليل اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 165431قيد فى  2018-07-18برقم ايداع 10386وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 55مكتب ايهاب ابراهيم عبد الحليم هلل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 165672قيد فى  2018-07-30برقم ايداع 10918وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 56مكتب محمد محمد بكرى على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 177292
قيد فى  2019-11-24برقم ايداع 18370وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحة وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 57مكتب عادل شاكر زين العابدين محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180668قيد فى  2020-07-05برقم ايداع 5772وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 58فاطمه عبدالعزيز عبدالفتاح سيف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  189407قيد فى  2021-06-10برقم
ايداع 9027وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها
 - 59مكتب محمد حسنى السيد عبدالحميد الجندى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 189468قيد فى  2021-06-14برقم ايداع 9211وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى
 - 60محمود ابراهيم محمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  191860قيد فى  2021-09-21برقم ايداع
15031وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عموميه عدا توريد العماله
والنترنت وبعد الحصول على التراخيص الزمه .موافقه امنيه رقم  3076بتاريخ 2022/5/24
 - 61مكتب حسن محمد محمد ابو نعمة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 194271قيد فى  2021-12-13برقم ايداع 20286وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 62مكتب فتحى السيد فتحى عبدالرازق للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 195053قيد فى  2022-01-05برقم ايداع 355وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى
والداخلى
 - 63جمعه خالد جمعه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198447قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 10782
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح ورشه تصنيع اثاث
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 - 64شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786قيد فى  2001-08-25برقم ايداع
5770وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/معرض اجهزة رياضية
 - 65مكتب صبيح حسن حسن النجار للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 100366
قيد فى  2004-01-21برقم ايداع 352وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 66مكتب رمضان فتحى غريب على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 127420قيد فى  2011-06-14برقم ايداع 4924وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 67مكتب ماهر محمد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 127514
قيد فى  2011-06-19برقم ايداع 5129وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 68بلل احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  137656قيد فى  2018-08-12برقم ايداع 11702
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  -بيع كاوتش وبطاريات
 - 69بلل احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  137656قيد فى  2018-08-12برقم ايداع 11702
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  -بيع كاوتش وبطاريات
 - 70مكتب عبدالسميع محمد حسن يونس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 142978قيد فى  2015-02-02برقم ايداع 1059وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 71مكتب محمد سالم عبدالحميد سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 143945قيد فى  2015-03-31برقم ايداع 3454وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 72مكتب متولى عبدالحكيم السيد خليفة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 145092قيد فى  2015-06-03برقم ايداع 6244وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 73هشام محمد عبدالرازق محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  149479قيد فى  2016-02-24برقم
ايداع 2493وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى توكيلت تجارية وملبس جاهزة
 - 74مكتب ابو بكر مروان عبدالحى مروان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 155213قيد فى  2017-02-06برقم ايداع 1599وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 75مكتب زهره حسن ابراهيم شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 162201قيد فى  2018-02-13برقم ايداع 2353وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 76مكتب بشرى عبدالعزيز السيد تهامى للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 164664
قيد فى  2018-06-03برقم ايداع 8466وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت
ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
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 - 77مكتب عزة خليفة فرغلى خليفة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 168661
قيد فى  2018-12-03برقم ايداع 18371وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 78مكتب رضا احمد محمد احمد سعدونى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 187382قيد فى  2021-03-14برقم ايداع 4062وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 79مكتب عبد الرحمن عبدالسميع حسن محمد شلبى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  191889قيد فى  2021-09-21برقم ايداع 15100وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 80مكتب فاطمه صلح محمد فرج للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 194985
قيد فى  2022-01-04برقم ايداع 217وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 81مكتب فاتن رمضان عبد الوهاب السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 195672قيد فى  2022-01-31برقم ايداع 1990وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 82يوسف غلم ياسين توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  198494قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
10924وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مكتب توريدات عموميه ومقاولت وتركيب بوابات
افراد امنيه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه
 - 83مكتب عسل يوسف عبدالرحمن محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات وتجارة السيارات تاجر فرد
سبق قيده برقم  104912قيد فى  2005-08-23برقم ايداع 5067وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتجارة السيارات
 - 84نسمة صلح السيد امين الشبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  123507قيد فى  2010-06-29برقم ايداع
5163وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعة  6وتصدير وحاصلت زراعيه بالتجزئه
 - 85ادوار جرجس عازر غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  124829قيد فى  2010-11-07برقم ايداع
8623وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة نشاط /ماكينة تصوير عدا اصدار الصحف
ةالمجلت والكنب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 86مكتب عصام السيد على السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 127098
قيد فى  2011-06-01برقم ايداع 4304وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 87مكتب محمد محمد محمد عيسى المسلمى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 135051قيد فى  2013-02-26برقم ايداع 1624وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 88مكتب عطيات موسى محمد عبدالدايم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 151094قيد فى  2016-05-25برقم ايداع 6852وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخل والدولى
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 - 89على عبيد عبدالوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  154188قيد فى  2016-12-06برقم ايداع
15158وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مواشى حلبة وبيع منتجاتها
 - 90مكتب احمد على محمود احمد على شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164380قيد فى  2018-05-16برقم ايداع 7703وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 91مكتب احمد عبدالحميد حسن عبدالحميد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 165068قيد فى  2020-01-23برقم ايداع 1390وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 92مكتب خالد على محمد على الشرقاوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 168256قيد فى  2018-11-18برقم ايداع 17254وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 93امل حمدى احمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  179585قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 2846
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تعبئه وتغليف مواد غذائيه لدى الغير
 - 94مكتب عبدالرحمن فرحان محمد سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 188159قيد فى  2021-04-14برقم ايداع 6005وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 95مكتب عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح محمد الجديلى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  188843قيد فى  2021-05-20برقم ايداع 7619وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات
 - 96مكتب خالد محمد السيد بلسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 192112
قيد فى  2021-09-30برقم ايداع 15625وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 97شريف محمد عيسى محمد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم  198511قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
10953وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح معمل مخللت
 - 98وليد محمد سمير محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  114218قيد فى  2008-03-24برقم ايداع
2345وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة 19
والفقرة  36من المجموعه  6وعدا المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه
 - 99مكتب جمال محمد محمد رباح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 114591
قيد فى  2008-04-22برقم ايداع 3283وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى
 - 100نادر سامى فهمى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  122285قيد فى  2010-03-17برقم ايداع 2241
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى بيع فضيات ومصوغات بعد موافقه الدمغة
والموازين
 - 101مكتب زكريا السيد السيد دياب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 126998
قيد فى  2011-05-29برقم ايداع 4128وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 102عبدالحافظ السيد عبدالحافظ سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  128004قيد فى  2018-01-04برقم
ايداع 233وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى توريدات عموميه
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 - 103مكتب فتحى مبارك مبارك السيد للرحلت الدخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 136243قيد فى  2013-06-10برقم ايداع 5708وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 104مكتب السيد عمران للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  145071قيد فى
 2015-06-02برقم ايداع 6206وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/مكتب
رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 105مكتب السيد حموده عبدالسلم الشحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 146681قيد فى  2015-09-16برقم ايداع 9873وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 106محمد احمد بسيونى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  149168قيد فى  2016-02-10برقم ايداع
1741وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح  /تحضير مشروبات ساخنه وباردة
 - 107مكتب عطيات صبحى ابراهيم عياد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 151535قيد فى  2016-06-23برقم ايداع 7993وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 108مكتب محمد متولى عبدالعظيم متولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 160818قيد فى  2017-12-11برقم ايداع 16594وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 109نجلء عبدالخالق احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  161493قيد فى  2018-01-11برقم ايداع
604وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مخبز طباقى
 - 110احمد اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  166716قيد فى  2018-09-17برقم ايداع
13333وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة توريدات كمبيوتر ومستلزماته عدا توريد
العماله والمن والحراسه والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة
 - 111عبير السيد عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  170288قيد فى  2019-01-29برقم ايداع
1707وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها
 - 112عبدا كمال عبدا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  173591قيد فى  2019-06-19برقم ايداع
9385وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مخزن لتجارة الدوية
 - 113مكتب احمد الحنونى عبدالوهاب عبدالعال للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 176532قيد فى  2019-10-21برقم ايداع 16433وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 114سامح محمد عبدالسلم علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  177962قيد فى  2019-12-18برقم ايداع
20154وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى معلف مواشى حلبة وتسمين وبيع
منتجاتها
 - 115مكتب ايمان عبدالغفار السيد عبدالغفار يونس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  186483قيد فى  2021-02-01برقم ايداع 1605وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى
 - 116راشا الشوادفى محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  189265قيد فى  2021-06-06برقم ايداع
8680وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مدشة حبوب وخلط اعلف
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 - 117مكتب نبيلة سالم سالم شعبان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 189384
قيد فى  2021-06-10برقم ايداع 8978وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 118مكتب عبير احمد احمد عطيه محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 194658قيد فى  2021-12-23برقم ايداع 21145وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 119محمد عبد الحميد عبد النبى على تاجر فرد سبق قيده برقم  197634قيد فى  2022-04-20برقم ايداع
7972وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /اجهزه كهربائيه عدا الكمبيوتر
 - 120مكتب وائل السيد احمد منصور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 109642قيد فى  2007-01-14برقم ايداع 168وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 121محمد يسرى اسماعيل محمد العادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  125886قيد فى  2011-02-21برقم
ايداع 1386وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب تسويق عقارى
 - 122مكتب السيد طلعت محمد الدهشان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 126009قيد فى  2011-03-08برقم ايداع 1742وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 123العربى محمد حماد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  128084قيد فى  2011-07-20برقم ايداع 6434
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى معمل الى البان وتوريدات مواد غذائيه
 - 124مكتب محمد يوسف عبدالصمد يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 138300قيد فى  2015-02-22برقم ايداع 1871وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 125مكتب عصام رجب تونى عبدالعال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 144191قيد فى  2015-04-14برقم ايداع 4179وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
يعدل /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 126مكتب احمد صابر احمد خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 156996
قيد فى  2017-05-14برقم ايداع 6262وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 127مكتب سعيد صابر على عبداللطيف للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 157361قيد فى  2017-06-01برقم ايداع 7319وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 128مكتب صبحى السيد عبده السيد عمار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 157781قيد فى  2017-07-09برقم ايداع 8456وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 129مكتب سامح عبداللطيف على حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 160127قيد فى  2017-11-07برقم ايداع 14706وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 130مكتب احمد فرحات مصطفى سيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 173543قيد فى  2019-06-17برقم ايداع 9238وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 131مكتب محمد السيد محمد السيد خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179865قيد فى  2020-02-25برقم ايداع 3488وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 132مكتب رباب محمد احمد عبدالعزيز للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180838قيد فى  2020-07-09برقم ايداع 6109وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 133مكتب سعيد عبدالعال على الصادق للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 182352قيد فى  2020-09-08برقم ايداع 9342وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 134ياسر عبدالرحمن على كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  186830قيد فى  2021-02-17برقم ايداع
2608وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى توريدات عمومية عدا توريد العماله
ومجالت الحاسب اللى
 - 135عبد ا عبد الفتاح عبد العزيز سرحان تاجر فرد سبق قيده برقم  192574قيد فى  2021-10-19برقم
ايداع 16545وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /معرض سيارات
 - 136علياء رابح فلكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197060قيد فى  2022-03-28برقم ايداع
6235وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تجارة اعلف
 - 137مكتب سعيد للتصدير والتوريدات العامه تاجر فرد سبق قيده برقم  197571قيد فى  2022-04-18برقم
ايداع 7769وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافه توريدات عامه
 - 138مكتب شعبان غريب الصادق سلمه للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 127503قيد فى  2011-06-19برقم ايداع 5095وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
اداخلى والدولى
 - 139محمد محمود عبدالعال اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  143856قيد فى  2015-03-25برقم ايداع
3244وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح يعدل /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا
الرحلت السايحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى
 - 140مكتب احمد عبدالمنصف محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 147439قيد فى  2015-11-03برقم ايداع 11672وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 141مكتب كامل محمد كامل حسانين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 163695قيد فى  2018-04-17برقم ايداع 6074وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 142هدى عبدالحميد عبدالحميد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  166064قيد فى  2018-08-13برقم ايداع
11804وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل /بيع حلويات غربية وتصنيعها
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 - 143مكتب عبدالتواب عبدالمنعم عبدالتواب مبارك للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  175267قيد فى  2019-09-03برقم ايداع 13383وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط
ليصبح مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخل والدولى
 - 144مكتب كريمه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز للرحلت اداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177044قيد فى  2019-11-12برقم ايداع 17723وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
يعدل /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 145مكتب احمد غريب احمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 180773
قيد فى  2020-07-07برقم ايداع 5964وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح يعدل /مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 146مكتب فهيمه كمال احمد محمد دسوقى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 187894قيد فى  2021-04-05برقم ايداع 5368وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 147محمد عطيه ابراهيم يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  197447قيد فى  2022-04-12برقم ايداع
7351وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل مسمى النشاط ليصبح /محل اصلح كاوتش
 - 148مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 96237قيد فى  2002-06-08برقم ايداع 3422وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
الى  /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 149مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 96237قيد فى  2011-10-05برقم ايداع 8611وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
الى  /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 150مكتب خالد رجب حسين ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 124855قيد فى  2010-11-09برقم ايداع 8700وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 151مكتب محمد حسن عبدالوهاب السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 131506قيد فى  2012-04-24برقم ايداع 3865وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 152مكتب حمدى السيد الصادق سلمه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 135911قيد فى  2013-05-09برقم ايداع 3924وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 153كريمه عبدالحميد مهدى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  138615قيد فى  2014-02-03برقم ايداع
1392وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مخبز بلدى
 - 154مكتب على علوى على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 142397
قيد فى  2014-12-22برقم ايداع 11082وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 155نجدى محمد محمد محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  147366قيد فى  2015-11-01برقم ايداع
11504وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تجارة اعلف
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 - 156مكتب حنان وصفى سالم ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات .تاجر فرد سبق قيده برقم
 163287قيد فى  2018-04-01برقم ايداع 4999وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 157مكتب احمد فتحى محمد عبدالمنعم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 168038قيد فى  2018-11-08برقم ايداع 16635وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 158مكتب محمد احمد على ابو زيد عبدربه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 176580قيد فى  2019-10-23برقم ايداع 16600وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 159محمود محمد محمود منصور قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  177752قيد فى  2019-12-11برقم
ايداع 19626وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/بيع اجهزة اطفاء حريق والمن
الصناعى
 - 160مكتب سهير صاير عبد العزيز بدران للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 181047قيد فى  2020-07-15برقم ايداع 6476وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 161مكتب بهيرة حسن سعيد محمد المتبولى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 139611قيد فى  2014-05-14برقم ايداع 3835وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 162مكتب السيد جمعه السيد عطوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 147081قيد فى  2015-10-15برقم ايداع 10807وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 163مكتب ياسر صلح عبدالحميد الشحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 147259قيد فى  2015-10-25برقم ايداع 11243وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 164احمد على جابر على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  153679قيد فى  2016-11-08برقم ايداع
13720وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه
عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه
 - 165مكتب هانى سعيد السيد قنديل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 157293
قيد فى  2017-05-28برقم ايداع 7124وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 166مكتب صبرى احمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 157574قيد فى  2017-06-18برقم ايداع 7920وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 167مكتب عادل عبدا عطيه عليوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 161505قيد فى  2018-01-11برقم ايداع 629وفى تاريخ  2022-06-15تم 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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 - 168مكتب عمرو السيد السيد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 164530
قيد فى  2018-05-24برقم ايداع 8078وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 169مكتب عصام سعد ابراهيم حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 165676قيد فى  2018-07-30برقم ايداع 10926وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدل الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 170مكتب لمياء محمد محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 175286قيد فى  2019-09-03برقم ايداع 13418وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 171مكتب سمر محمد السيد اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 176620قيد فى  2019-10-24برقم ايداع 16673وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 172مكتب مبروك عطيه شحاته عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177311قيد فى  2019-11-24برقم ايداع 18430وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 173مكتب هويدا عرفه السيد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 177721
قيد فى  2019-12-10برقم ايداع 19532وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 174اسامه شوقى حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  193279قيد فى  2021-11-10برقم ايداع
18060وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح مزرعه دواجن تسمين
 - 175ابراهيم ربيع عثمان خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  113948قيد فى  2008-03-03برقم ايداع
1727وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية
 - 176منصور للمقاولت العامه والتوريدات واستغلل محاجر تاجر فرد سبق قيده برقم  128449قيد فى
 2011-08-18برقم ايداع 7285وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اضافة مقاولت عامه
وتوريدات واستغلل محاجر ول يجوز مزاولة النشاط البعد الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وادارة
استغلل الملحات طبقا للقانون رقم  193لسنة 2020
 - 177مكتب حمزه عيد محمد بنديرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 139309قيد فى  2014-04-20برقم ايداع 2966وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 178مكتب محمد جمعه محمد بخيت للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات .تاجر فرد سبق قيده برقم
 151383قيد فى  2016-06-14برقم ايداع 7626وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 179مكتب محمد محروس محمود ابوغانم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 155711قيد فى  2017-03-02برقم ايداع 2882وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى
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 - 180مكتب رضا احمد محمود درديرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 157707قيد فى  2017-07-03برقم ايداع 8258وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 181مكتب سماح السيد ابراهيم عياد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم 159999
قيد فى  2017-11-01برقم ايداع 14382وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى /
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البر الداخلى والخارجى
 - 182مكتب محمد صبحى محمد عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164491قيد فى  2018-05-22برقم ايداع 7973وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 183مكتب محمد شهدى عبدالمنعم عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164593قيد فى  2018-05-29برقم ايداع 8263وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 184مكتب محمد عبد العظيم نصر حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166295قيد فى  2018-08-28برقم ايداع 12340وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 185مكتب زينب عبدالمنعم جمعه عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180253قيد فى  2020-03-10برقم ايداع 4360وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 186مكتب هيثم صبرى محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 184826قيد فى  2020-11-29برقم ايداع 14668وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 187محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187889قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
5360وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى معلف تسمين وحلبه وبيع منتجاتها
 - 188مكتب خيرية عبد الرحمن توفيق عطوه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 98779قيد فى  2003-06-08برقم ايداع 2851وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 189مكتب ايمن محمد مصيلحى احمد ابوالحاج للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 132573قيد فى  2012-08-05برقم ايداع 6474وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 190مكتب محمد سعيد محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 133533
قيد فى  2012-10-11برقم ايداع 8465وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى الدولى والداخلى
 - 191حلوتهم عنتر محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 141384
قيد فى  2014-10-16برقم ايداع 8424وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى
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 - 192مكتب شادى محمد ابراهيم عامر مرسى للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 144054قيد فى  2015-04-06برقم ايداع 3921وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولي
 - 193مكتب احمد جمال عبدالظاهر عبدالواحد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 144138قيد فى  2015-04-09برقم ايداع 4075وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 194مكتب ابراهيم سعد الحسانين عبد العال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 147431قيد فى  2015-11-03برقم ايداع 11653وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
و الدولى
 - 195جيهان عبده محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154194قيد فى  2016-12-07برقم ايداع
15167وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى بقالة وتموين
 - 196مكتب عايده محمد ابراهيم عبد العزيز للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 156050قيد فى  2017-03-21برقم ايداع 3771وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 197مكتب احمد عصمت فرج احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 163084قيد فى  2018-03-19برقم ايداع 4519وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
و الدولى
 - 198مكتب السيد احمد على مطاوع للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164766قيد فى  2018-06-10برقم ايداع 8736وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 199مكتب محمد حمزة محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166255قيد فى  2018-08-27برقم ايداع 12227وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 200مكتب رجاء عبدالحميد السيد مهدى عابدين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  173506قيد فى  2019-06-16برقم ايداع 9110وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل
البرى الدولى والداخلى
 - 201مكتب احمد محمد احمد مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 174285قيد فى  2019-07-21برقم ايداع 11123وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 202محمد فتحى السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  178140قيد فى  2019-12-24برقم ايداع
20563وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط استيراد فيما عدا المجموعة19
والفقرة  36من المجموعة  6وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه.
 - 203مكتب محمود محمد ابراهيم سلمه الجوهرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  178974قيد فى  2020-01-26برقم ايداع 1466وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
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 - 204حسام احمد حسين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  182271قيد فى  2020-09-03برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /تجهيز واستصلح وزراعة الراضى
الزراعيه
 - 205مكتب محمود احمد حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 182607قيد فى  2020-09-16برقم ايداع 9902وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 206عمرو محمد امبابى حسن امبابى تاجر فرد سبق قيده برقم  186276قيد فى  2021-01-24برقم ايداع
1190وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح اضافه توريد خرسانه جاهزه
 - 207محمد منصور محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187889قيد فى  2021-04-05برقم ايداع
5361وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/مصنع اعلف
 - 208مكتب دعاء سعودى جوده فراج للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 188833قيد فى  2021-05-20برقم ايداع 7890وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 209مكتب الحسن مجدى السيد عبدالسلم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 188937قيد فى  2021-05-25برقم ايداع 7860وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الداخلى والخارجى
 - 210حازم السيد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  194853قيد فى  2021-12-29برقم ايداع
21600وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي \التوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه
واجهزه كهربائيه وادوات منزليه
 - 211ساميه محمد المليجى بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  125642قيد فى  2011-01-20برقم ايداع
714وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مخبز بلدى نصف الى
 - 212مكتب احمد رجب حسن حسب النبى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 126301قيد فى  2011-04-06برقم ايداع 2516وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى
 - 213مكتب محمد فرج شكر سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 140230قيد فى  2014-07-09برقم ايداع 5527وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي
 - 214نصار محمد على احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  140635قيد فى  2021-10-17برقم ايداع
16372وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/بيع اضافات اعلف وتجارة العلف
 - 215مكتب ابراهيم عبدالسميع حسين سيف اليزل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  146232قيد فى  2015-08-23برقم ايداع 8867وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل
البرى الدولى والداخلى
 - 216مؤسسة العوضى لتوريد وتصديرالحاصلت الزراعية تاجر فرد سبق قيده برقم  150668قيد فى
 2016-05-03برقم ايداع 5698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح نعدل الى/توريد
وتصدير الحاصلت الزراعية
 - 217مكتب منا عوض ا حسن احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 150943قيد فى  2016-05-17برقم ايداع 6432وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعد
الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 218مكتب ادهم ثروت محمود عبدالقادر للرحلت الداخليه ونقل عمال لشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 152400قيد فى  2016-08-21برقم ايداع 10500وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 219مكتب عبدالرحمن السيد عبدالرحمن سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  155643قيد فى  2017-02-28برقم ايداع 2701وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل
البرى الدولى والداخلى
 - 220مكتب سليمان عبدالفتاح سليمان احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  157137قيد فى  2017-05-21برقم ايداع 6696وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط
ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري
الداخلي والدولي
 - 221مكتب محمد سعيد خليل ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179527قيد فى  2020-02-13برقم ايداع 2716وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا اارحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
الدولي
 - 222مكتب محمد صالح صالح على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179589قيد فى  2020-02-16برقم ايداع 2852وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي
 - 223مكتب محمد موسى محمد المصرى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180025قيد فى  2020-03-02برقم ايداع 3814وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي
 - 224مكتب مروة احمد احمد ابراهيم خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180629قيد فى  2020-07-01برقم ايداع 5698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي
 - 225مكتب ماهر احمد السيد عوض ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 195680قيد فى  2022-01-31برقم ايداع 2013وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جها تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 226مكتب ياسر جوده عبدالعزيز السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 115519قيد فى  2008-07-09برقم ايداع 5473وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 227مكتب سامح جمال بيومى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 135214قيد فى  2013-03-13برقم ايداع 2087وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت اسياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 228مكتب محمود مهدى فهمى على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 141186قيد فى  2014-09-28برقم ايداع 7939وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
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 - 229احمد جمال عبدالحليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  156651قيد فى  2017-04-23برقم ايداع
5359وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب هندسى
 - 230مكتب شيماء جاد محمد احمد جاد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 174054قيد فى  2019-07-11برقم ايداع 10583وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 231محمد عبدالحكيم سالم الشغتى تاجر فرد سبق قيده برقم  184825قيد فى  2020-11-29برقم ايداع
14655وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل /بيع زيوت وشحومات
 - 232مكتب اشجان عادل محمد حميده خاطر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 189850قيد فى  2021-06-28برقم ايداع 10232وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى و الدولى
 - 233احمد محمد احمد عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198846قيد فى  2022-06-21برقم ايداع
12037وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح سوبر ماركت
 - 234مكتب محمد السيد احمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 139668قيد فى  2014-05-19برقم ايداع 3980وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 235مكتب سعد سعد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  150151قيد
فى  2016-03-31برقم ايداع 3225وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال اشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 236مكتب رضا عبد الباقى عبد العاطى عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 151349قيد فى  2016-06-12برقم ايداع 7527وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عد الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 237مكتب شفيق احمد عكاشة للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  157063قيد
فى  2017-05-16برقم ايداع 6445وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مكتب
رحلت داخلية ونقل عمال شركات عد الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 238مكتب عبدا عطيه عبده عبدالبارى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164126قيد فى  2018-05-07برقم ايداع 7099وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهازتنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 239مكتب الفت سعيد سيد جمعة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 168105
قيد فى  2018-11-12برقم ايداع 16813وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 240مكتب محمد السيد محمد بيومى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 181816قيد فى  2020-08-18برقم ايداع 8172وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 241السيد حمزه السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  187179قيد فى  2021-03-04برقم ايداع 3535
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعدل تصنيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية
 - 242ياسر حسن زكريا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  114555قيد فى  2008-04-21برقم ايداع 3214
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى المقاولت العمومية والتوكيلت التجارية وتوريد
منتجات ورقية وادارة وتشغيل كافيهات
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 - 243انشراح حافظ عبدالعزيز هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  122811قيد فى  2010-05-03برقم ايداع
3517وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  /تجاره اعلف
 - 244مكتب حسين حسن عبدالسميع للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 127935
قيد فى  2011-07-11برقم ايداع 6049وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى.
 - 245مكتب اشرف على محمد مرسى على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 144710قيد فى  2015-05-13برقم ايداع 5410وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 246مكتب حمادة رجب عبدا عمر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 146795قيد فى  2015-09-22برقم ايداع 10141وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدةلى
 - 247مكتب كريمة زكريا ابراهيم عبدا عبدالحق للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  150330قيد فى  2016-04-11برقم ايداع 4727وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 248مكتب انتصار عبدالستار مهدى الجمل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 158924قيد فى  2017-09-07برقم ايداع 11449وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الدولى والداخلى.
 - 249مكتب فكيهه حسين حسن محمد جاب ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 162238قيد فى  2018-02-14برقم ايداع 2457وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 250مكتب اسلم السيد ابراهيم اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 163491قيد فى  2018-04-05برقم ايداع 5497وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل النشاط الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الداخلى والخارجى
 - 251مكتب زكريا محمد ابراهيم اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 170321قيد فى  2019-01-30برقم ايداع 1780وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 252مكتب عمرو صابر سعيد عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 171423قيد فى  2019-03-07برقم ايداع 41091وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 253مكتب بدريه السيد احمد عطيه سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 173776قيد فى  2019-06-26برقم ايداع 9869وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 254مكتب راشد السيد راشد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 101405
قيد فى  2011-03-24برقم ايداع 2209وفى تاريخ  2022-06-26تم 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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 - 255مكتب راشد السيد راشد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 101405قيد فى  2004-05-23برقم ايداع 2916وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 256مكتب لطفية صابر محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 127323قيد فى  2011-06-09برقم ايداع 4708وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 257مكتب محمد عبدالمنتصر عطوه عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 146773قيد فى  2015-09-21برقم ايداع 10105وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 258مكتب داليا احمد عبدالرازق ابوالنيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 149182قيد فى  2016-02-11برقم ايداع 1784وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 259مكتب محمد حسن عوض ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 156732قيد فى  2017-04-30برقم ايداع 5596وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 260عبدا حسام شوقى على غريب تاجر فرد سبق قيده برقم  159430قيد فى  2017-10-04برقم ايداع
12829وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط/التصدير
 - 261مكتب اشرف غانم مصطفى مصطفى عساس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  161566قيد فى  2018-01-15برقم ايداع 781وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 262مكتب محمد على احمد سيد احمد الغرباوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  173177قيد فى  2019-05-22برقم ايداع 8267وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 263مكتب احمد محمد احمد الشافعى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 173663قيد فى  2019-06-23برقم ايداع 9579وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 264مكتب شيماء على جوده محمد سليم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 174673قيد فى  2019-08-05برقم ايداع 12054وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 265مكتب وفاء حمدى رشاد على شحاته للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177233قيد فى  2019-11-20برقم ايداع 18226وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 266مكتب زين عبدا زين سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179083قيد فى  2020-01-29برقم ايداع 1726وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 267مكتب زينب عز الرجال غديرى حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 180792قيد فى  2020-07-08برقم ايداع 6009وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 268مكتب عبدالهادى عبدالرحمن عبدربه عوده للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  181232قيد فى  2020-07-22برقم ايداع 6909وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى
 - 269مكتب وفاء عبدالحميد رمضان السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 184972قيد فى  2020-12-03برقم ايداع 14968وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 270احمد عماد فتح ا نصر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  192592قيد فى  2021-10-19برقم ايداع
16574وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/سوبر ماركت
 - 271احمد سليمان عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  110864قيد فى  2007-05-10برقم ايداع
3363وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح يعدل /مقاولت عامة
 - 272مكتب السيد حسنى محمد احمد السعدونى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 122914قيد فى  2010-05-10برقم ايداع 3745وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى
الداخلى والخارجى
 - 273حسن محمد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  125145قيد فى  2010-12-14برقم ايداع
9455وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الي\مقاولت
 - 274قدرية فهمى عبدالعزيز فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  132131قيد فى  2012-06-18برقم ايداع
5355وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل /سوبر ماركت
 - 275مكتب ايمن محمد مصطفى عبدالقادر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 152394قيد فى  2016-08-21برقم ايداع 10489وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل /مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمل الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 276مكتب ريحاب حمدى محمود جاد ا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 161691قيد فى  2018-01-21برقم ايداع 1112وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى  /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 277مكتب احمد جمال احمد عبدالعزيز للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 164082قيد فى  2018-05-06برقم ايداع 6994وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الي\مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري
الداخلي والدولي
 - 278مكتب هدى مجدى صدقى عبدالقادر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166932قيد فى  2018-09-25برقم ايداع 13852وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 279مكتب محمد محمود على حفناوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 177026قيد فى  2019-11-12برقم ايداع 17693وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
يعدل  /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 280مكتب سمر سعيد محمود على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 180715
قيد فى  2020-07-06برقم ايداع 5862وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت
داخليه و نقل عمال الشركات وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
 - 281مكتب عزيزه ابراهيم محمد شحاته للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 193480قيد فى  2021-11-16برقم ايداع 18497وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب رحلت ونقل عمال داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 282عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  198465قيد فى  2022-06-06برقم
ايداع 10821وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /تجاره قطع غيار سيارات
 - 283احمد سالم تايه على تاجر فرد سبق قيده برقم  137727قيد فى  2013-11-28برقم ايداع 9726وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى محطه تموين سيارات ومركز خدمات متكامله
 - 284مكتب محسن محمد سمير سعد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 138446قيد فى  2014-02-06برقم ايداع 853وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل
الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 285مكتب عزة محمد محمد مبارك للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 139783قيد فى  2014-06-02برقم ايداع 4342وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى /مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 286مكتب هانى محمد على رزق للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 144254
قيد فى  2015-04-19برقم ايداع 4320وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح مكتب رحلت
داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 287مكتب عادل عبدالعال محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 146959قيد فى  2015-10-07برقم ايداع 10526وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 288احمد محمد عليوه على عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  159087قيد فى  2017-09-18برقم ايداع
11889وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة/الستيراد عدا المجموعه  19والفقرة 36
من المجموعه6
 - 289محمد محمود محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  164385قيد فى  2018-05-16برقم ايداع 7719
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة  /مكتب متعهد لستئجار اراضى من الدولة بغرض
اعادة تاجيرها للغير بنظام سوق اليوم الواحد
 - 290مكتب غاده محمد عبدالمنعم عبداللطيف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 171769قيد فى  2019-03-20برقم ايداع 5080وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
 - 291مكتب حامد محمد عبدالعزيز على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 174981قيد فى  2019-08-21برقم ايداع 12703وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
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 - 292محمد سمير شوقى محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  175333قيد فى  2019-09-05برقم ايداع
13523وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى تجارة واصلح جنوط واطارات
السيارات
 - 293مكتب رضا محمد سمير سعد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات وتجارة السيارات تاجر فرد
سبق قيده برقم  182861قيد فى  2020-09-24برقم ايداع 10431وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل
النشاط ليصبح تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والولى وتجارة السيارات
 - 294مكتب احمد خالد السيد عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم 189997
قيد فى  2021-07-05برقم ايداع 10646وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/
مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 295مصطفى ابراهيم فتحى ابراهيم البغدادى تاجر فرد سبق قيده برقم  198322قيد فى  2022-05-31برقم
ايداع 10262وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط مطعم
 - 296مكتب احمد محمد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 112696قيد فى  2007-11-11برقم ايداع 7885وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 297مكتب احمد محمد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 112696قيد فى  2017-11-29برقم ايداع 16061وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 298محمد احمد متولى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  134863قيد فى  2013-02-12برقم ايداع 1183
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد والتوكيلت التجارية
 - 299مكتب احمد مصطفى خليل صقر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 144188قيد فى  2015-04-14برقم ايداع 4174وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
مكتب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى
 - 300حاتم محمد حسين خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  154927قيد فى  2017-01-19برقم ايداع 871
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/توريدات كيماويات عدا توريد المواد المشعة
او المنتجات ذات الطبيعة الشعاعية وعدا توريد الدوية ومجالتة والحاسب اللى ومجالتة
 - 301مكتب محمود ابوالفتوح موسى ابوالعزم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166392قيد فى  2018-09-02برقم ايداع 12566وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 302مكتب علء عصام عبدالغنى شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 166944قيد فى  2018-09-26برقم ايداع 13878وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 303مكتب بحيرى السيد حسن على شلتوت للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 173293قيد فى  2019-05-28برقم ايداع 8528وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى

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

Page 127 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 304مكتب محمد مصطفى محمد محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 174955قيد فى  2019-08-21برقم ايداع 12667وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 305مكتب محمد فتحى محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم
 179890قيد فى  2020-10-25برقم ايداع 3519وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى
 - 306مكتب حسام عبدالفتاح محمد سعيد عبدالفتاح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  184546قيد فى  2020-11-19برقم ايداع 14080وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط
ليصبح تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم
النقل البرى الداخلى والدولى
 - 307امال على حسن جبران تاجر فرد سبق قيده برقم  194012قيد فى  2021-12-05برقم ايداع
19672وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اضافة/توريد اقمشة ومنسوجات
 - 308احمد محمود احمد محمد النادى تاجر فرد سبق قيده برقم  195726قيد فى  2022-02-01برقم ايداع
2119وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى/تجارة وتوزيع العطور وتصنيعها لدى
الغير
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  101566وتم ايداعه بتاريخ
 2004-06-07برقم ايداع  3,296.000الى  :مكتب سليمان عبدالفتاح محمود عبدا للرحلت الداخلية ونقا
عمال الشركات
 - 2فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  101566وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-21برقم ايداع  11,014.000الى  :مكتب سليمان عبدالفتاح محمود عبدا للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 3فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  119587وتم ايداعه بتاريخ
 2009-06-29برقم ايداع  5,021.000الى  :مكتب رياض احمد عطيه ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال
الشركات
 - 4فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  131351وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-11برقم ايداع  3,516.000الى  :مكتب حسام جمال عبدالعاطى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال
الشركات
 - 5فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  131962وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-31برقم ايداع  4,943.000الى  :معرض الرحمة للسيارات
 - 6فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  133148وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-17برقم ايداع  7,612.000الى  :مكتب سعيد محمد السيد على محمود موافى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 7فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  140578وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-17برقم ايداع  6,470.000الى  :مكتب مجدى محروس عبدا عطيه للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 8فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  143138وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-11برقم ايداع  1,462.000الى  :مكتب هدى عفيفى عبدالرحمن عبدا للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 9فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  143138وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  4,680.000الى  :الهدى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 10فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  143138وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  4,680.000الى  :مكتب هدى عفيفى عبدالرحمن عبدا للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 11فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  143658وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-16برقم ايداع  2,791.000الى  :مكتب مهدى محمد مهدى عبد الحميد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 12فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  143972وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-01برقم ايداع  3,516.000الى  :مكتب محمد زكريا عبد الحميد سيد احمد للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 13فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  160861وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-12برقم ايداع  16,729.000الى  :تعدل الى  /تارجت لقطع غيار سيارات مواتير
مستعمله استيراد خارج
 - 14فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  161964وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-05برقم ايداع  1,825.000الى  :مكتب احمد محمد حلمى محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 15فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  165583وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-26برقم ايداع  10,722.000الى  :مكتب عفاف هانى شحاته جرجس للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
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 - 16فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  184229وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-10برقم ايداع  13,364.000الى  :مكتب ابراهيم رأفت حسن عبدا العياط للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 17فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188721وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  7,324.000الى  :مكتب ايمن محمد لطفى احمد المسلمى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 18فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189056وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-30برقم ايداع  8,166.000الى  :مكتب مروة خضر محمد على الشرقاوى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 19فى تاريخ  2022-06-01تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  194103وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-07برقم ايداع  19,897.000الى  :اضافة السمه التجارية لتصبح مكتب العالمية لتاجير
السيارات
 - 20فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  114915وتم ايداعه
بتاريخ  2008-05-21برقم ايداع  4,052.000الى  :الكريم موتورز لتجارة السيارات
 - 21فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  138995وتم ايداعه
بتاريخ  2014-03-25برقم ايداع  2,403.000الى  :مكتب السيد سعيد عبدالعزيز السيد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 22فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  148801وتم ايداعه
بتاريخ  2016-01-21برقم ايداع  881.000الى  :مكتب شريف سالم محمد على للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 23فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  151315وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-08برقم ايداع  7,421.000الى  :مكتب ريهام الزناتى محمد متولى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 24فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  155143وتم ايداعه
بتاريخ  2017-02-01برقم ايداع  1,436.000الى  :الحضرى موتورز للسيارات
 - 25فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  158356وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-03برقم ايداع  9,783.000الى  :مكتب هناء صبحى السيد امبابى للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 26فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177344وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-19برقم ايداع  1,277.000الى  :مكتب احمد سعيد عبدالغفار ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 27فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177344وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-25برقم ايداع  18,497.000الى  :مكتب احمد سعيد عبدالغفار ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 28فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  181516وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-06برقم ايداع  7,541.000الى  :مؤسسة اركيد للمقاولت التوريدات العمومية
 - 29فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  183536وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-18برقم ايداع  11,895.000الى  :تعدل الى مكتب محمد عبدا على حسن على حميده
للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 30فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  185335وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-15برقم ايداع  16,779.000الى  :الحمد لبيع العلف والحبوب
 - 31فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189218وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-06برقم ايداع  8,587.000الى  :مكتب عايده سيد على عبدالكريم للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
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 - 32فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189897وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-29برقم ايداع  10,346.000الى  :مكتب امال سعيد محمد رمضان للرحلت الداخلية
الشركات
 - 33فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  191726وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-16برقم ايداع  14,735.000الى  :مكتب احمد حسن احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 34فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  195856وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-07برقم ايداع  2,461.000الى  :مكتب سعيد محمد على ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 35فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  197500وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-14برقم ايداع  7,533.000الى  :المستقبل للرحلت الداخلية ونقل عمال
 - 36فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  86432وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-19برقم ايداع  8,499.000الى  :مكتب ناصر محمد محمد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال
الشركات
 - 37فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  110464وتم ايداعه
بتاريخ  2007-04-04برقم ايداع  2,364.000الى  :الفؤاد
 - 38فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  124231وتم ايداعه
بتاريخ  2010-09-15برقم ايداع  7,094.000الى  :معرض طيبه لبيع وشراء السيارات
 - 39فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  133060وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-10برقم ايداع  7,431.000الى  :مكتب محمد احمد رشاد للرحلت الداخلية ونقل عمال
الشركات
 - 40فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  137821وتم ايداعه
بتاريخ  2013-12-05برقم ايداع  9,958.000الى  :مكتب فوزى محمد الهادى احمد على العياط للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 41فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157404وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-05برقم ايداع  7,427.000الى  :مكتب محمد على محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 42فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  158185وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-27برقم ايداع  9,391.000الى  :مكتب عبدالرحمن منصور امبابى السيد للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 43فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164453وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-21برقم ايداع  7,871.000الى  :مكتب احمد فتح ا محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 44فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  172901وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-08برقم ايداع  7,631.000الى  :مكتب نوال فاروق عبداللطيف عبدالجليل للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 45فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173007وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-13برقم ايداع  7,861.000الى  :مكتب علء عصام رشاد محمد حسين للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 46فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180917وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-12برقم ايداع  6,241.000الى  :مكتب صفاء جمعه السيد عطوه للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 47فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  184330وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-12برقم ايداع  13,600.000الى  :مكتب فرحات عبد السلم مبارك عودة للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
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 - 48فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188111وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-13برقم ايداع  5,916.000الى  :مكتب بدور جيران عبد الملك عوض للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 49فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  192722وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-25برقم ايداع  16,865.000الى  :مكتب عبير عادل عبدالمنعم عبدالمطلب للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 50فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  196923وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-22برقم ايداع  5,782.000الى  :ايتاتك للمقاولت العامه والتوريدات العامه
 - 51فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  101658وتم ايداعه
بتاريخ  2004-06-19برقم ايداع  3,534.000الى  :مكتب فاطمه عبدالشافعى عبدالحميد عطيه للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 52فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127257وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-07برقم ايداع  4,597.000الى  :مكتب الشحات سعداوى نورالدين عبدالعاطى للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 53فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  139456وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-05برقم ايداع  3,345.000الى  :مكتب صابر طنطاوى حافظ طنطاوى للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 54فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  165431وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-18برقم ايداع  10,386.000الى  :مكتب محمد ابراهيم خليل اسماعيل للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 55فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  165672وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-30برقم ايداع  10,918.000الى  :مكتب ايهاب ابراهيم عبد الحليم هلل للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 56فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177292وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-24برقم ايداع  18,370.000الى  :مكتب محمد محمد بكرى على للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 57فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180668وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-05برقم ايداع  5,772.000الى  :مكتب عادل شاكر زين العابدين محمود للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 58فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189468وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-14برقم ايداع  9,211.000الى  :مكتب محمد حسنى السيد عبدالحميد الجندى للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 59فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  194271وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-13برقم ايداع  20,286.000الى  :مكتب حسن محمد محمد ابو نعمة للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 60فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  195053وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-05برقم ايداع  355.000الى  :مكتب فتحى السيد فتحى عبدالرازق للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 61فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  197898وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-11برقم ايداع  8,805.000الى  :الفتح لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه
 - 62فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  198447وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  10,782.000الى  :جمعه خالد جمعه محمد
 - 63فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  198447وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  10,782.000الى  :ليوجد
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 - 64فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  100366وتم ايداعه
بتاريخ  2004-01-21برقم ايداع  352.000الى  :مكتب صبيح حسن حسن النجار للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 65فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127420وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-14برقم ايداع  4,924.000الى  :مكتب رمضان فتحى غريب على للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 66فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127514وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-19برقم ايداع  5,129.000الى  :مكتب ماهر محمد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 67فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  142978وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-02برقم ايداع  1,059.000الى  :مكتب عبدالسميع محمد حسن يونس للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 68فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  143945وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-31برقم ايداع  3,454.000الى  :مكتب محمد سالم عبدالحميد سالم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 69فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  145092وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-03برقم ايداع  6,244.000الى  :مكتب متولى عبدالحكيم السيد خليفة للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 70فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  149479وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-24برقم ايداع  2,493.000الى  :ديفا للملبس الجاهزة والتوكيلت التجارية
 - 71فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  155213وتم ايداعه
بتاريخ  2017-02-06برقم ايداع  1,599.000الى  :مكتب ابو بكر مروان عبدالحى مروان للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 72فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  162201وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-13برقم ايداع  2,353.000الى  :مكتب زهره حسن ابراهيم شحاته للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 73فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164664وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-03برقم ايداع  8,466.000الى  :مكتب بشرى عبدالعزيز السيد تهامى للرحلت ونقل
عمال الشركات
 - 74فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  168661وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-03برقم ايداع  18,371.000الى  :مكتب عزة خليفة فرغلى خليفة للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 75فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  187382وتم ايداعه
بتاريخ  2021-03-14برقم ايداع  4,062.000الى  :مكتب رضا احمد محمد احمد سعدونى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 76فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  187907وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-06برقم ايداع  5,385.000الى  :اضافة طيبه لتجارة الموتوسيكلت والتروسيكلت
والتوكتوك
 - 77فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  191889وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-21برقم ايداع  15,100.000الى  :مكتب عبد الرحمن عبدالسميع حسن محمد شلبى
للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 78فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  194985وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-04برقم ايداع  217.000الى  :مكتب فاطمه صلح محمد فرج للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
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 - 79فى تاريخ  2022-06-07تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  195672وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-31برقم ايداع  1,990.000الى  :مكتب فاتن رمضان عبد الوهاب السيد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 80فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  104912وتم ايداعه
بتاريخ  2005-08-23برقم ايداع  5,067.000الى  :مكتب عسل يوسف عبدالرحمن محمد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات وتجارة السيارات
 - 81فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  123507وتم ايداعه
بتاريخ  2010-06-29برقم ايداع  5,163.000الى  :تعدل الى /مؤسسه هاند جرين للستيراد والتصدير
وحاصلت زراعيه بالتجزئه
 - 82فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127098وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-01برقم ايداع  4,304.000الى  :مكتب عصام السيد على السيد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 83فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  135051وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-26برقم ايداع  1,624.000الى  :مكتب محمد محمد محمد عيسى المسلمى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 84فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  151094وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-25برقم ايداع  6,852.000الى  :مكتب عطيات موسى محمد عبدالدايم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 85فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164380وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-16برقم ايداع  7,703.000الى  :مكتب احمد على محمود احمد على شحاته للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 86فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  165068وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-23برقم ايداع  1,390.000الى  :مكتب احمد عبدالحميد حسن عبدالحميد للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 87فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  167616وتم ايداعه
بتاريخ  2018-10-23برقم ايداع  15,523.000الى  :بيور ووتر ماس
 - 88فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  168256وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-18برقم ايداع  17,254.000الى  :مكتب خالد على محمد على الشرقاوى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 89فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  179585وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-16برقم ايداع  2,846.000الى  :الغاء السمة التجارية
 - 90فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188159وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-14برقم ايداع  6,005.000الى  :مكتب عبدالرحمن فرحان محمد سالم للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 91فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188843وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-20برقم ايداع  7,619.000الى  :مكتب عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح محمد الجديلى للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 92فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  192112وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-30برقم ايداع  15,625.000الى  :مكتب خالد محمد السيد بلسى للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 93فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  198511وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  10,953.000الى  :شريف محمد عيسى محمد الشربينى
 - 94فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  198511وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  10,953.000الى  :ل يوجد
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 - 95فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  114591وتم ايداعه
بتاريخ  2008-04-22برقم ايداع  3,283.000الى  :مكتب الرباح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 96فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  114591وتم ايداعه
بتاريخ  2008-04-22برقم ايداع  3,283.000الى  :مكتب جمال محمد محمد رباح للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 97فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  119289وتم ايداعه
بتاريخ  2009-06-01برقم ايداع  4,313.000الى  :اضافة/مؤسسة الفيروز للبقالة
 - 98فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  122285وتم ايداعه
بتاريخ  2010-03-17برقم ايداع  2,241.000الى  :سلفر للفضيات والمصوغات
 - 99فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  126998وتم ايداعه
بتاريخ  2011-05-29برقم ايداع  4,128.000الى  :مكتب زكريا السيد السيد دياب للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 100فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  128004وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-04برقم ايداع  233.000الى  :الفارس للتوريدات العمومية
 - 101فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  136243وتم ايداعه
بتاريخ  2013-06-10برقم ايداع  5,708.000الى  :مكتب فتحى مبارك مبارك السيد للرحلت الدخلية ونقل
عمال الشركات
 - 102فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  145071وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-02برقم ايداع  6,206.000الى  :مكتب السيد عمران للرحلت الداخلية ونقل عمال
شركات
 - 103فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  146681وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-16برقم ايداع  9,873.000الى  :مكتب السيد حموده عبدالسلم الشحات للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 104فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  147663وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-15برقم ايداع  12,104.000الى  :مكتب الخلص للرحلت الداخلية ونقل عمال
الشركات
 - 105فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  147663وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-15برقم ايداع  12,104.000الى  :مكتب السيد جودة محمد هيكل للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 106فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  151535وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-23برقم ايداع  7,993.000الى  :مكتب عطيات صبحى ابراهيم عياد للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 107فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  160818وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-11برقم ايداع  16,594.000الى  :مكتب محمد متولى عبدالعظيم متولى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 108فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  176532وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-21برقم ايداع  16,433.000الى  :مكتب احمد الحنونى عبدالوهاب عبدالعال للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 109فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  186483وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-01برقم ايداع  1,605.000الى  :مكتب ايمان عبدالغفار السيد عبدالغفار يونس للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 110فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  189265وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-06برقم ايداع  8,680.000الى  :مدشة الخير
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 - 111فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189384وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-10برقم ايداع  8,978.000الى  :مكتب نبيلة سالم سالم شعبان للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 112فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  194658وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-23برقم ايداع  21,145.000الى  :مكتب عبير احمد احمد عطيه محمد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 113فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  196757وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-15برقم ايداع  5,297.000الى  :الحمد للمقاولت العموميه وتوريد مواد البناء
 - 114فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  109642وتم ايداعه
بتاريخ  2007-01-14برقم ايداع  168.000الى  :مكتب وائل السيد احمد منصور للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 115فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  126009وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-08برقم ايداع  1,742.000الى  :مكتب السيد طلعت محمد الدهشان للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 116فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  138300وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-22برقم ايداع  1,871.000الى  :مكتب محمد يوسف عبدالصمد يوسف للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 117فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  140126وتم ايداعه
بتاريخ  2014-06-25برقم ايداع  5,233.000الى  :مكتب الجندى للمقاولت
 - 118فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  140126وتم ايداعه
بتاريخ  2014-10-13برقم ايداع  8,315.000الى  :معرض الجندى للسيارات
 - 119فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144191وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-14برقم ايداع  4,179.000الى  :مكتب عصام رجب تونى عبدالعال للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 120فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  156996وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-14برقم ايداع  6,262.000الى  :مكتب احمد صابر احمد خليل للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 121فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157361وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-01برقم ايداع  7,319.000الى  :مكتب سعيد صابر على عبداللطيف للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 122فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157781وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-09برقم ايداع  8,456.000الى  :مكتب صبحى السيد عبده السيد عمار للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 123فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  160127وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-07برقم ايداع  14,706.000الى  :مكتب سامح عبداللطيف على حسن للرحلت الداخليه
ونقل عمال شركات
 - 124فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173543وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-17برقم ايداع  9,238.000الى  :مكتب احمد فرحات مصطفى سيد احمد للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 125فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  179865وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-25برقم ايداع  3,488.000الى  :مكتب محمد السيد محمد السيد خليل للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 126فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180838وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-09برقم ايداع  6,109.000الى  :مكتب رباب محمد احمد عبدالعزيز للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
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 - 127فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  182352وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-08برقم ايداع  9,342.000الى  :مكتب سعيد عبدالعال على الصادق للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 128فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  186830وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-17برقم ايداع  2,608.000الى  :جينك للتوريدات العمومية
 - 129فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  192574وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-19برقم ايداع  16,545.000الى  :مؤسسة التقوى للسيارات
 - 130فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  196289وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-23برقم ايداع  3,764.000الى  :مؤسسة التوحيد لتجارة الملبس الجاهزة
 - 131فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  197571وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-18برقم ايداع  7,769.000الى  :مكتب سعيد للتصدير والتوريدات العامه
 - 132فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  96532وتم ايداعه
بتاريخ  2002-07-08برقم ايداع  4,059.000الى  :الغاء السمة التجارية
 - 133فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127503وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-19برقم ايداع  5,095.000الى  :مكتب شعبان غريب الصادق سلمه للرحلت الداخلية
ونقل عمال شركات
 - 134فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  147439وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-03برقم ايداع  11,672.000الى  :مكتب احمد عبدالمنصف محمد السيد للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 135فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  163695وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-17برقم ايداع  6,074.000الى  :مكتب كامل محمد كامل حسانين للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 136فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  175267وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-03برقم ايداع  13,383.000الى  :مكتب عبدالتواب عبدالمنعم عبدالتواب مبارك
للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 137فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177044وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-12برقم ايداع  17,723.000الى  :مكتب كريمه عبدالعزيز حسن عبدالعزيز للرحلت
اداخلية ونقل عمال الشركات
 - 138فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180773وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-07برقم ايداع  5,964.000الى  :مكتب احمد غريب احمد على للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 139فى تاريخ  2022-06-13تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  187894وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-05برقم ايداع  5,368.000الى  :مكتب فهيمه كمال احمد محمد دسوقى للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 140فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  96237وتم ايداعه
بتاريخ  2002-06-08برقم ايداع  3,422.000الى  :مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 141فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  96237وتم ايداعه
بتاريخ  2011-10-05برقم ايداع  8,611.000الى  :مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 142فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  112772وتم ايداعه
بتاريخ  2007-11-15برقم ايداع  8,051.000الى  :تعدلت الى  -ماتريكس
 - 143فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  124855وتم ايداعه
بتاريخ  2010-11-09برقم ايداع  8,700.000الى  :مكتب خالد رجب حسين ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
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 - 144فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  131506وتم ايداعه
بتاريخ  2012-04-24برقم ايداع  3,865.000الى  :مكتب محمد حسن عبدالوهاب السيد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 145فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  135911وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-09برقم ايداع  3,924.000الى  :مكتب حمدى السيد الصادق سلمه للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 146فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  142397وتم ايداعه
بتاريخ  2014-12-22برقم ايداع  11,082.000الى  :مكتب على علوى على محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 147فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  163287وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-01برقم ايداع  4,999.000الى  :مكتب حنان وصفى سالم ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات.
 - 148فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  168038وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-08برقم ايداع  16,635.000الى  :مكتب احمد فتحى محمد عبدالمنعم للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 149فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  176580وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-23برقم ايداع  16,600.000الى  :مكتب محمد احمد على ابو زيد عبدربه للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 150فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  181047وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-15برقم ايداع  6,476.000الى  :مكتب سهير صاير عبد العزيز بدران للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 151فى تاريخ  2022-06-14تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  195735وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-02برقم ايداع  2,149.000الى  :الشروق للمقاولت العمومية
 - 152فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  139611وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-14برقم ايداع  3,835.000الى  :مكتب بهيرة حسن سعيد محمد المتبولى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 153فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  147081وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-15برقم ايداع  10,807.000الى  :مكتب السيد جمعه السيد عطوه للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 154فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  147259وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-25برقم ايداع  11,243.000الى  :مكتب ياسر صلح عبدالحميد الشحات للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 155فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157293وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-28برقم ايداع  7,124.000الى  :مكتب هانى سعيد السيد قنديل للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 156فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157574وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-18برقم ايداع  7,920.000الى  :مكتب صبرى احمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 157فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  161505وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-11برقم ايداع  629.000الى  :مكتب عادل عبدا عطيه عليوه للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 158فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164530وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-24برقم ايداع  8,078.000الى  :مكتب عمرو السيد السيد حسن للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات

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

Page 138 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 159فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  165676وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-30برقم ايداع  10,926.000الى  :مكتب عصام سعد ابراهيم حسين للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 160فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  175286وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-03برقم ايداع  13,418.000الى  :مكتب لمياء محمد محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 161فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  176620وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-24برقم ايداع  16,673.000الى  :مكتب سمر محمد السيد اسماعيل للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 162فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177311وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-24برقم ايداع  18,430.000الى  :مكتب مبروك عطيه شحاته عطيه للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 163فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  177311وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-24برقم ايداع  18,430.000الى  :المانى ترفل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 164فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177721وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-10برقم ايداع  19,532.000الى  :مكتب هويدا عرفه السيد السيد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 165فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  187960وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-07برقم ايداع  5,513.000الى  :الهرام لتصنيع كرتون البيض
 - 166فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  128449وتم ايداعه
بتاريخ  2011-08-18برقم ايداع  7,285.000الى  :منصور للمقاولت العامه والتوريدات واستغلل محاجر
 - 167فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  139309وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-20برقم ايداع  2,966.000الى  :مكتب حمزه عيد محمد بنديرى للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 168فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  151383وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-14برقم ايداع  7,626.000الى  :مكتب محمد جمعه محمد بخيت للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات.
 - 169فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  155711وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-02برقم ايداع  2,882.000الى  :مكتب محمد محروس محمود ابوغانم للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 170فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157707وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-03برقم ايداع  8,258.000الى  :مكتب رضا احمد محمود درديرى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 171فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  159999وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-01برقم ايداع  14,382.000الى  :مكتب سماح السيد ابراهيم عياد للرحلت الداخليه
ونقل عمال شركات
 - 172فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164491وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-22برقم ايداع  7,973.000الى  :مكتب محمد صبحى محمد عبدا للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 173فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164593وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-29برقم ايداع  8,263.000الى  :مكتب محمد شهدى عبدالمنعم عطيه للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 174فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  166295وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-28برقم ايداع  12,340.000الى  :مكتب محمد عبد العظيم نصر حسن للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
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 - 175فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180253وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-10برقم ايداع  4,360.000الى  :مكتب زينب عبدالمنعم جمعه عثمان للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 176فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  180320وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  4,532.000الى  :مؤسسة الحمد لنقل البضائع (البان)
 - 177فى تاريخ  2022-06-16تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  184826وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-29برقم ايداع  14,668.000الى  :مكتب هيثم صبرى محمد حسين للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 178فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  98779وتم ايداعه
بتاريخ  2003-06-08برقم ايداع  2,851.000الى  :مكتب خيرية عبد الرحمن توفيق عطوه للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 179فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  132573وتم ايداعه
بتاريخ  2012-08-05برقم ايداع  6,474.000الى  :مكتب ايمن محمد مصيلحى احمد ابوالحاج للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 180فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  133533وتم ايداعه
بتاريخ  2012-10-11برقم ايداع  8,465.000الى  :مكتب محمد سعيد محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 181فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  141384وتم ايداعه
بتاريخ  2014-10-16برقم ايداع  8,424.000الى  :حلوتهم عنتر محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 182فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144054وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-06برقم ايداع  3,921.000الى  :مكتب شادى محمد ابراهيم عامر مرسى للرحلت
الداخليه ونقل عمال شركات
 - 183فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144138وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-09برقم ايداع  4,075.000الى  :مكتب احمد جمال عبدالظاهر عبدالواحد للرحلت
الداخليه ونقل عمال شركات
 - 184فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  147431وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-03برقم ايداع  11,653.000الى  :مكتب ابراهيم سعد الحسانين عبد العال للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 185فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  156050وتم ايداعه
بتاريخ  2017-03-21برقم ايداع  3,771.000الى  :مكتب عايده محمد ابراهيم عبد العزيز للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 186فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  163084وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-19برقم ايداع  4,519.000الى  :مكتب احمد عصمت فرج احمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 187فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164766وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-10برقم ايداع  8,736.000الى  :مكتب السيد احمد على مطاوع للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 188فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  166255وتم ايداعه
بتاريخ  2018-08-27برقم ايداع  12,227.000الى  :مكتب محمد حمزة محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 189فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173506وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-16برقم ايداع  9,110.000الى  :مكتب رجاء عبدالحميد السيد مهدى عابدين للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
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 - 190فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  174285وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-21برقم ايداع  11,123.000الى  :مكتب احمد محمد احمد مصطفى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 191فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  178974وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-26برقم ايداع  1,466.000الى  :مكتب محمود محمد ابراهيم سلمه الجوهرى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 192فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  182607وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-16برقم ايداع  9,902.000الى  :مكتب محمود احمد حسين محمد للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 193فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  186376وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-26برقم ايداع  1,395.000الى  :مصنع الحر لتصنيع العلف وضافتها ومراكزتها
 - 194فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188833وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-20برقم ايداع  7,890.000الى  :مكتب دعاء سعودى جوده فراج للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 195فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  188937وتم ايداعه
بتاريخ  2021-05-25برقم ايداع  7,860.000الى  :مكتب الحسن مجدى السيد عبدالسلم للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 196فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  126301وتم ايداعه
بتاريخ  2011-04-06برقم ايداع  2,516.000الى  :مكتب احمد رجب حسن حسب النبى للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 197فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  126520وتم ايداعه
بتاريخ  2011-04-21برقم ايداع  3,005.000الى  :البركه لتجارة وانتاج وغربله التقاوى والمحاصيل
الزراعيه بالتجزئه
 - 198فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  140230وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-09برقم ايداع  5,527.000الى  :مكتب محمد فرج شكر سليمان للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 199فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  146232وتم ايداعه
بتاريخ  2015-08-23برقم ايداع  8,867.000الى  :مكتب ابراهيم عبدالسميع حسين سيف اليزل للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 200فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  150668وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-03برقم ايداع  5,698.000الى  :مؤسسة العوضى لتوريد وتصديرالحاصلت الزراعية
 - 201فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  150943وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-17برقم ايداع  6,432.000الى  :مكتب منا عوض ا حسن احمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 202فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  152400وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-21برقم ايداع  10,500.000الى  :مكتب ادهم ثروت محمود عبدالقادر للرحلت الداخليه
ونقل عمال لشركات
 - 203فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  155643وتم ايداعه
بتاريخ  2017-02-28برقم ايداع  2,701.000الى  :مكتب عبدالرحمن السيد عبدالرحمن سليمان للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 204فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157137وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-21برقم ايداع  6,696.000الى  :مكتب سليمان عبدالفتاح سليمان احمد محمد للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
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 - 205فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  165728وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-31برقم ايداع  11,057.000الى  :اضافه السمه التجاريه الى  /كيوت للكسسوار
الحريمى
 - 206فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  179527وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-13برقم ايداع  2,716.000الى  :مكتب محمد سعيد خليل ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 207فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  179589وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-16برقم ايداع  2,852.000الى  :مكتب محمد صالح صالح على للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 208فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180025وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-02برقم ايداع  3,814.000الى  :مكتب محمد موسى محمد المصرى للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 209فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180629وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-01برقم ايداع  5,698.000الى  :مكتب مروة احمد احمد ابراهيم خليل للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 210فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  195680وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-31برقم ايداع  2,013.000الى  :مكتب ماهر احمد السيد عوض ا للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 211فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  115519وتم ايداعه
بتاريخ  2008-07-09برقم ايداع  5,473.000الى  :مكتب ياسر جوده عبدالعزيز السيد للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 212فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  122285وتم ايداعه
بتاريخ  2010-03-17برقم ايداع  2,241.000الى  :سلفرSILVER 925
 - 213فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  135214وتم ايداعه
بتاريخ  2013-03-13برقم ايداع  2,087.000الى  :مكتب سامح جمال بيومى محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 214فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  141186وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-28برقم ايداع  7,939.000الى  :مكتب محمود مهدى فهمى على للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 215فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  156651وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-23برقم ايداع  5,359.000الى  :كرياتيف
 - 216فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  174054وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-11برقم ايداع  10,583.000الى  :مكتب شيماء جاد محمد احمد جاد للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 217فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189850وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-28برقم ايداع  10,232.000الى  :مكتب اشجان عادل محمد حميده خاطر للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 218فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  139668وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-19برقم ايداع  3,980.000الى  :الغاء السمه التجارية
 - 219فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  139668وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-19برقم ايداع  3,980.000الى  :مكتب محمد السيد احمد اسماعيل للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 220فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  150151وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-31برقم ايداع  3,225.000الى  :مكتب سعد سعد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال
الشركات
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 - 221فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  151349وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-12برقم ايداع  7,527.000الى  :مكتب رضا عبد الباقى عبد العاطى عطيه للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 222فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  157063وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-16برقم ايداع  6,445.000الى  :مكتب شفيق احمد عكاشة للرحلت الداخلية ونقل عمال
شركات
 - 223فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  161745وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-23برقم ايداع  1,264.000الى  :مضرب المل
 - 224فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164126وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-07برقم ايداع  7,099.000الى  :مكتب عبدا عطيه عبده عبدالبارى للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 225فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  166774وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-02برقم ايداع  14,852.000الى  :مؤسسة اولمبيا للسباحة
 - 226فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  168105وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-12برقم ايداع  16,813.000الى  :مكتب الفت سعيد سيد جمعة للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 227فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  172770وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-02برقم ايداع  7,344.000الى  :المستقبل لبيع المستلزمات الطبيه
 - 228فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  181816وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-18برقم ايداع  8,172.000الى  :مكتب محمد السيد محمد بيومى للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 229فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  114555وتم ايداعه
بتاريخ  2008-04-21برقم ايداع  3,214.000الى  :الكبير للمقاولت العمومية والتوكيلت التجارية وتوريد
المنتجات الورقيه واداره الكافيهات
 - 230فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127935وتم ايداعه
بتاريخ  2011-07-11برقم ايداع  6,049.000الى  :مكتب حسين حسن عبدالسميع للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 231فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144710وتم ايداعه
بتاريخ  2015-05-13برقم ايداع  5,410.000الى  :مكتب اشرف على محمد مرسى على للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 232فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  146795وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-22برقم ايداع  10,141.000الى  :مكتب حمادة رجب عبدا عمر للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 233فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  150330وتم ايداعه
بتاريخ  2016-04-11برقم ايداع  4,727.000الى  :مكتب كريمة زكريا ابراهيم عبدا عبدالحق للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 234فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  158924وتم ايداعه
بتاريخ  2017-09-07برقم ايداع  11,449.000الى  :مكتب انتصار عبدالستار مهدى الجمل للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 235فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  162238وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-14برقم ايداع  2,457.000الى  :مكتب فكيهه حسين حسن محمد جاب ا للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 236فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  163491وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-05برقم ايداع  5,497.000الى  :مكتب اسلم السيد ابراهيم اسماعيل للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
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 - 237فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  170321وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-30برقم ايداع  1,780.000الى  :مكتب زكريا محمد ابراهيم اسماعيل للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 238فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  171423وتم ايداعه
بتاريخ  2019-03-07برقم ايداع  41,091.000الى  :مكتب عمرو صابر سعيد عبدالفتاح للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 239فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173776وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-26برقم ايداع  9,869.000الى  :مكتب بدريه السيد احمد عطيه سليمان للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 240فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  191860وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-21برقم ايداع  15,031.000الى  :استوك لجهزة الكمبيوتر stock
 - 241فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  101405وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-24برقم ايداع  2,209.000الى  :مكتب راشد السيد راشد محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 242فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  101405وتم ايداعه
بتاريخ  2004-05-23برقم ايداع  2,916.000الى  :مكتب راشد السيد راشد محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 243فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  127323وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-09برقم ايداع  4,708.000الى  :مكتب لطفية صابر محمد ابراهيم للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 244فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  146773وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-21برقم ايداع  10,105.000الى  :مكتب محمد عبدالمنتصر عطوه عطيه للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 245فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  149182وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-11برقم ايداع  1,784.000الى  :مكتب داليا احمد عبدالرازق ابوالنيل للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 246فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  156732وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-30برقم ايداع  5,596.000الى  :مكتب محمد حسن عوض ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 247فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  159430وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-04برقم ايداع  12,829.000الى  :الحسام للمقاولت العامة
 - 248فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  161566وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-15برقم ايداع  781.000الى  :مكتب اشرف غانم مصطفى مصطفى عساس للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 249فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173177وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-22برقم ايداع  8,267.000الى  :مكتب محمد على احمد سيد احمد الغرباوى للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 250فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  173177وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-22برقم ايداع  8,267.000الى  :الشرق للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 251فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173663وتم ايداعه
بتاريخ  2019-06-23برقم ايداع  9,579.000الى  :مكتب احمد محمد احمد الشافعى للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 252فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  174673وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-05برقم ايداع  12,054.000الى  :مكتب شيماء على جوده محمد سليم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
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 - 253فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177233وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-20برقم ايداع  18,226.000الى  :مكتب وفاء حمدى رشاد على شحاته للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 254فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  179083وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-29برقم ايداع  1,726.000الى  :مكتب زين عبدا زين سليمان للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 255فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180792وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-08برقم ايداع  6,009.000الى  :مكتب زينب عز الرجال غديرى حسن للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 256فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  181232وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-22برقم ايداع  6,909.000الى  :مكتب عبدالهادى عبدالرحمن عبدربه عوده للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 257فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  184932وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-02برقم ايداع  14,866.000الى  :مؤسسة الكيان لتجارة الكاوتش
 - 258فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  184972وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-03برقم ايداع  14,968.000الى  :مكتب وفاء عبدالحميد رمضان السيد للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 259فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  110864وتم ايداعه
بتاريخ  2007-05-10برقم ايداع  3,363.000الى  :مكتب الوسام للمقاولت العامة
 - 260فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  122914وتم ايداعه
بتاريخ  2010-05-10برقم ايداع  3,745.000الى  :مكتب السيد حسنى محمد احمد السعدونى للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 261فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  125145وتم ايداعه
بتاريخ  2010-12-14برقم ايداع  9,455.000الى  :الدوليه للمقاولت
 - 262فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  132131وتم ايداعه
بتاريخ  2012-06-18برقم ايداع  5,355.000الى ( :ماركت سوق التكية )
 - 263فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  140403وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-27برقم ايداع  5,993.000الى  :مكتب امل طاهر احمد محمد سعد للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 264فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  140609وتم ايداعه
بتاريخ  2014-08-19برقم ايداع  6,568.000الى  :الوعد للسيارات
 - 265فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  152394وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-21برقم ايداع  10,489.000الى  :مكتب ايمن محمد مصطفى عبدالقادر للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 266فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  161691وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-21برقم ايداع  1,112.000الى  :مكتب ريحاب حمدى محمود جاد ا للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 267فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  164082وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-06برقم ايداع  6,994.000الى  :مكتب احمد جمال احمد عبدالعزيز للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 268فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  166932وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-25برقم ايداع  13,852.000الى  :مكتب هدى مجدى صدقى عبدالقادر للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
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 - 269فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  177026وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-12برقم ايداع  17,693.000الى  :مكتب محمد محمود على حفناوى للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 270فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  178279وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-29برقم ايداع  20,903.000الى  :نانا روج للكسسوار والعطور ( ) nana rouge
 - 271فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180715وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-06برقم ايداع  5,862.000الى  :مكتب سمر سعيد محمود على للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 272فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  193480وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-16برقم ايداع  18,497.000الى  :مكتب عزيزه ابراهيم محمد شحاته للرحلت الداخليه
ونقل عمال الشركات
 - 273فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  197643وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-20برقم ايداع  7,994.000الى  :سفينكس للتوريدات العامه
 - 274فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  77914وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-06برقم ايداع  4,294.000الى  :الروقى للمقاولت والتوريدات واعمال المحاجر
والستيراد والتصدير
 - 275فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  138446وتم ايداعه
بتاريخ  2014-02-06برقم ايداع  853.000الى  :مكتب محسن محمد سمير سعد ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 276فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  139783وتم ايداعه
بتاريخ  2014-06-02برقم ايداع  4,342.000الى  :مكتب عزة محمد محمد مبارك للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 277فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144254وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-19برقم ايداع  4,320.000الى  :مكتب هانى محمد على رزق للرحلت الداخليه ونقل
عمال الشركات
 - 278فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  146959وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-07برقم ايداع  10,526.000الى  :مكتب عادل عبدالعال محمد على للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 279فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  170220وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-28برقم ايداع  1,556.000الى  :اضافة/ميديكال ستور Medical store
 - 280فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  171769وتم ايداعه
بتاريخ  2019-03-20برقم ايداع  5,080.000الى  :مكتب غاده محمد عبدالمنعم عبداللطيف للرحلت
الداخليه ونقل عمال الشركات
 - 281فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  174981وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-21برقم ايداع  12,703.000الى  :مكتب حامد محمد عبدالعزيز على للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 282فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  182861وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-24برقم ايداع  10,431.000الى  :مكتب رضا محمد سمير سعد ابراهيم للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات وتجارة السيارات
 - 283فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189997وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-05برقم ايداع  10,646.000الى  :مكتب احمد خالد السيد عبدا للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 284فى تاريخ  2022-06-28تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  196932وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-22برقم ايداع  5,819.000الى  :اضافة السمه التجارية الحوت الزرق للمستلزمات
الزراعية والرى الحديث
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 - 285فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  112696وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-29برقم ايداع  16,061.000الى  :مكتب احمد محمد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 286فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  112696وتم ايداعه
بتاريخ  2007-11-11برقم ايداع  7,885.000الى  :مكتب احمد محمد ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 287فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  144188وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-14برقم ايداع  4,174.000الى  :مكتب احمد مصطفى خليل صقر للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 288فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  166392وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-02برقم ايداع  12,566.000الى  :مكتب محمود ابوالفتوح موسى ابوالعزم للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 289فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  166944وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-26برقم ايداع  13,878.000الى  :مكتب علء عصام عبدالغنى شحاته للرحلت الداخلية
ونقل عمال الشركات
 - 290فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  173293وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-28برقم ايداع  8,528.000الى  :مكتب بحيرى السيد حسن على شلتوت للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 291فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  174955وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-21برقم ايداع  12,667.000الى  :مكتب محمد مصطفى محمد محمد على للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 292فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  179890وتم ايداعه
بتاريخ  2020-10-25برقم ايداع  3,519.000الى  :مكتب محمد فتحى محمد محمد للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
 - 293فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  184546وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-19برقم ايداع  14,080.000الى  :مكتب حسام عبدالفتاح محمد سعيد عبدالفتاح للرحلت
الداخلية ونقل عمال الشركات
 - 294فى تاريخ  2022-06-29تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد  184546وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-19برقم ايداع  14,080.000الى  :اضافة لتصبح/مكتب الوفاء للرحلت الداخلية ونقل
عمال الشركات
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الشخاص
 - 1عبدالعزيز محمود احمد حافظ وكيل مفوض المقيد برقم قيد  125708وتم ايداعه بتاريخ 2011-01-27
برقم ايداع 902تم التأشير فى تاريخ  2011-01-27بــ تم الغاء الوكيل المفوض
 - 2حاتم صلح محمد محمد الهادى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  130210وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-17برقم ايداع 633تم التأشير فى تاريخ  2012-01-17بــ الغاء
 - 3مروه عبدالصبور سليم محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  130210وتم ايداعه بتاريخ 2012-01-17
برقم ايداع 633تم التأشير فى تاريخ  2012-01-17بــ
 - 4نادر عبدا محمد محمد الغزالى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  96532وتم ايداعه بتاريخ 2002-07-08
برقم ايداع 4059تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ
 - 5سامى محمد محمود عبدالرحمن وكيل مفوض المقيد برقم قيد  151768وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-18برقم ايداع 8626تم التأشير فى تاريخ  2016-07-18بــ تم الغاء الوكيل المفوض
 - 6منى على جمال الدين محمد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  173591وتم ايداعه بتاريخ 2019-06-19
برقم ايداع 9385تم التأشير فى تاريخ  2019-06-19بــ
 - 7هانى غريب مسلم محمد عيسى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  188385وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-22
برقم ايداع 6512تم التأشير فى تاريخ  2021-04-22بــ
 - 8عزيزه مصطفى محمد منصور تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  198440وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع 10748تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ
 - 9انعام سعد ابراهيم احمد تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  198464وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-06
برقم ايداع 10815تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ
 - 10يوسف غلم ياسين توفيق تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  198494وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع 10924تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ
 - 11شريف محمد عيسى محمد الشربينى تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  198511وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع 10953تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ
 - 12محمد زكريا بيومي منصور تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد  198920وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع 12279تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ
 - 13محمد فضل هيبة جبر مدير فرع المقيد برقم قيد  199015وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع
12567تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1شركة خالد محمد توفيق السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  114839قيدت فى 2012-05-03
برقم ايداع  4129وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل
شريك حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية
 - 2الكفاح لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  114839قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 4129وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك حقه
فى الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية
 - 3شركة خالد محمد توفيق السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  114839قيدت فى 2008-01-15
برقم ايداع  3941وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل
شريك حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية
 - 4ش محمد مبروك متولى على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  151614قيدت فى  2016-07-03برقم
ايداع  8186وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفياتها واستلم كل شريك
حقة ف الشركة وليست للشركة اى فروع ف جمهورية مصر العربية
 - 5شركة/عيسى رشاد محمد صيام وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65117قيدت فى  1990-04-15برقم
ايداع  1830وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك
حقة وليس لشركة اى فروع اخرى داخل ج0م0ع
 - 6شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق وتم تعديلها الى  1-2شركة مساهمه مصرية طبقا لحكام القانون
203لسنة 91لشركة تابعة للشركة القابضة للغزل وانسيج شركة سبق قيدها برقم  52301قيدت فى
 1985-09-07برقم ايداع  3728وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل اندماج شركات الدلتا
للغزل والنسيج والشرقيه للغزل والنسيج وكوم حمادة للغزل والنسيج وميت غمر للغزل فى شركة مصر شبين
الكوم للغزل والنسيج
 - 7تعدل الى شركة طارق محمود عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61414قيدت فى
 1988-11-30برقم ايداع  5680وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها
نهائيا واستلم كل شريك حقه وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية
 - 8شركة نشوه فتحى منوفى على وشركائها شركة سبق قيدها برقم  176650قيدت فى 2019-10-27
برقم ايداع  16738وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها واستلم كل
شريك حقه فى الشركة وليس للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية
 - 9شركة محمد بيومى محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  186634قيدت فى  2021-02-07برقم
ايداع  1985وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفياتها نهائيا واستلم كل
شريك حقة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية
 - 10شركة محمد كمال احمد سيد احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  49880قيدت فى 1984-09-29
برقم ايداع  3803وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل
شريك حقه بالشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية
 - 11شركة عربى السيد عبدالعزيز بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  140525قيدت فى
 2014-08-12برقم ايداع  6349وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم حل الشركة
وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك حقه فى الشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية
 - 12المجموعه القتصاديه لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  157353قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  7307وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل شطب للغاء الفرع
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رأس المال
 - 1شركة الصالحى لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم  87111قيدت فى  2000-02-26برقم ايداع
1263وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000,000.000
 - 2شركه محمد رمضان محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  183230قيدت فى  2020-10-06برقم
ايداع 11210وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000
 - 3شركة محمد محمود عبدالمقصود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83073قيدت فى  1999-02-24برقم
ايداع 1128وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 4ش احمد خليفه عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  168565قيدت فى  2018-11-29برقم ايداع
18122وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 5شركة ثروت محمد بدوى احمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  82297قيدت فى  1998-12-03برقم
ايداع 7667وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,000,000.000
 - 6شركة عمرو الجمال واولدة للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  170964قيدت فى 2019-02-20
برقم ايداع 3219وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000
 - 7شركه لوسى نخله مرقص وشركاها شركة سبق قيدها برقم  186202قيدت فى  2021-01-20برقم ايداع
1024وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
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العناوين
 - 1ناصر محمد سليم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  154872قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
762وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ابو هلل -شرويده
 - 2شركة شحاته محمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم  192154قيدت فى  2021-10-10برقم ايداع
15717وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 2تعدل الى ش الحرية
 - 3شركة شحاته محمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم  192154قيدت فى  2021-10-10برقم ايداع
15718وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  2 /شارع الحرية
 - 4أ م  a mتريد شركة سبق قيدها برقم  192154قيدت فى  2021-10-10برقم ايداع
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  2 /شارع الحرية

15718وفى

 - 5ش هانى السيد ابوالمجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90997قيدت فى  2000-12-18برقم ايداع
8767وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /المنطقة الصناعية
الولى قطعه رقم  2/9قطاع د
 - 6ش احمد خليفه عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  168565قيدت فى  2018-11-29برقم ايداع
18122وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى برج سما شارع وجيه
أباظة بجوار كوبرى البطل ملك  /محمود عمر بكر
 - 7ش احمد خليفه عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  168565قيدت فى  2022-02-16برقم ايداع
3166وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  7شارع بلل من شارع
رشيد ملك سماح صلح الدين خليل
 - 8فرست ميديكال شركة سبق قيدها برقم  168565قيدت فى  2022-02-16برقم ايداع 3166وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  7شارع بلل من شارع رشيد ملك
سماح صلح الدين خليل
 - 9شركة ثروت محمد بدوى احمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  82297قيدت فى  1998-12-03برقم
ايداع 7667وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /العقار رقم 27
شارع المركيزة الجديد
 - 10شركة يونس للسياحة شركة سبق قيدها برقم  43236قيدت فى  1981-04-19برقم ايداع 1320وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحل رقم  6بالعقار رقم  7ش الميرة فايزة
من ش الجلء ميدان التحرير قسم النظام
 - 11شركة محمد سليمان حمدا محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  198673قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع 11427وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق هريه الجديد
ملك/محمد سليمان حمدا محمد
 - 12مجدى محمد مرسى واشرف مجدى محمد مرسى وشريكيهما شركة سبق قيدها برقم  67042قيدت فى
 1991-04-29برقم ايداع 1766وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
قطعة الرض رقم (  )3بلوك (  )22006المنطقة الصناعية ( ب ,ج )
 - 13مجدى محمد مرسى واشرف مجدى محمد مرسى وشريكيهما شركة سبق قيدها برقم  67042قيدت فى
 1991-04-29برقم ايداع 1766وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
الغاء الفرع الكائن ش مجمع المحاكم
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 - 14سيد سعد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  158623قيدت فى  2017-08-17برقم ايداع 10564
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  11شارع خورشيد خلف مدرسة
الناصرية البتدائية المساكن التعاونيه ملك/علء محمد شوقى
 - 15سعد الدين محمد عبدالستار محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  170419قيدت فى 2019-02-03
برقم ايداع 1975وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى  /داخل
المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية المنطقة الولى قطعه رقم 14
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النشاط
 - 1ناصر محمد سليم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  154872قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 762وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط الستيراد ونشاط الستثمار العقارى
ونشاط الستشارات المالية واضافة نشاط تجارة مستحضرات التجميل المحليه وبذلك يصبح النشاط (التصدير
والتوكيلت التجارية والستثمار الزراعى والمقاولت العامة وتوريد المستلزمات الطبيه وتوريد وتجارة الجهزة
الطبيه والمعمليه ومستحضرات التجميل المحلية)
 - 2ش هانى السيد ابوالمجد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90997قيدت فى  2000-12-18برقم ايداع
 8767وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /تصنيع اضافات العلف
 - 3شركة محمد محمود عبدالمقصود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83073قيدت فى  1999-02-24برقم
ايداع  1128وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجاريه والتوريدات الحكومية عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه وعدا المجموعه  19والفقره 36
من المجموعه  6والمواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه
 - 4شركه احمد هلل وشريكيه اللوتس للستيراد والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  133503قيدت
فى  2012-10-10برقم ايداع  8404وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط
تصنيع مركزات واضافات العلف لدى الغير
 - 5ش تامر حنفى عبدالخالق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  148348قيدت فى  2015-12-28برقم ايداع
 13695وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /تصنيع وتجهيز مستلزمات الستائر من
الفرانشة والخيوط المزوية الخاصة بتصنيع الفراشة واربطة الستائر وكريستال الستائروتصنيع اكسسوارات
ومستلزمات الستائر من البلستيك وتصنيع اسطمبات ( قوالب لقولبة المطاط او اللدائن بالحقن او بالضغط )
وتصنيع الواح من الياف الخشب او مواد نباتية كثافات مختلفة (  ) mdfذات سمك متنوع وان كانت برانتجات او
بمواد ربط عضوية اخرى مشغولة اليا ومغطاة السطح ( الخشب المصنع  ) mdfفيما عدا خدمات النترنت بعد
الحصول على التراخيص اللزمة بموافقة امنية رقم  3308فى 2022/5/24
 - 6ش امين حسن عباس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  71107قيدت فى  1993-11-14برقم ايداع
 4768وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى حذف نشاط الستيراد من غرض الشركة
ليصبح غرض الشركة طباعه وصباغه وتجهيز التريكو والتطريز والتصنيع له والغير وعموما كل مايتعلق
بالصناعات النسيجيه وللشركة حق التصدير لكل ماهو مسموح به قانونا عدا المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه
الشعاعيه وجميع التوريدات عدا توريد العماله ومجالت الكمبيوتر والحاسب اللى وللشركة الحق بالقيام بجميع
العمليات اللزمه لتحقيق غرض الشركة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات او المؤسسات التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الشركات السابقة او المؤسسات الفرديه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون فيما عدا الملبس
العسكريه واصدار الصحف والمحليات وبعد الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم  2695فى
2022/5/18
 - 7شركة محمد عبدالوهاب السيد محمد رواج و عبدالعزيز محمد عبدالوهاب السيد محمد و شريكتهما شركة سبق
قيدها برقم  126867قيدت فى  2011-05-24برقم ايداع  3897وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل
النشاط ليصبح تعدل الى  /مقشرة للفول السودانى واستصلح واستزراع الراضى ومنتجات التقاوى
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 - 8شركة فادى كمال محمود الدسوقى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  167850قيدت فى 2018-11-01
برقم ايداع  16143وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى  /اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وانتاج جميع انواع المواد العازلة للصوت والحرارة والرطوبة والستيراد و التصدير ( فيما عدا الفقرة 36
من المجموعه  6و  ) 19والتوريدات ( فيما عدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد
العمالة ) والتركيبات  .......واضافة  /استيراد وتصدير ( فيما عدا الفقرة  36من المجموعه  6و  ) 19وتجارة
غازات التبريد وقطع غيار التبريد والتكييف وتعبئة غاز الفريون
 - 9شركه لوسى نخله مرقص وشركاها شركة سبق قيدها برقم  186202قيدت فى  2021-01-20برقم ايداع
 1024وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الستيراد

الكيان القانونى
 - 1شركه مروان شحاته محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  165353قيدت فى  2018-07-16برقم ايداع
 10179وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82297 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-12-03برقم ايداع  7667الى شركة ثروت محمد بدوى احمد وشركاؤه
 - 2فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  198868 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  12093الى لين اب للعلن ( كامل توفيق سعيد الرفاعي وشريكه
)
 - 3فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  130634 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-02-20برقم ايداع  1714الى شركة نجلء عبدالكريم محمد السيد المحلوى وشريكتها
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الشخاص
 - 1محمد محمد عبده العشماوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :ممثل عن النساجون الشرقيون
للسجاد
 - 2شحته فاروق امام حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :ممثل عن النساجون الشرقيون
للسجاد
 - 3عمرو على زين العابدين محمد سيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :وعضو منتدب ممثل عن
النساجون الشرقيون للسجاد
 - 4هشام احمد زكى محمد القاضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :ممثل عن النساجون الشرقيون
للسجاد
 - 5محمد كمال محمود حسانين السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :ممثل عن النساجون الشرقيون
للسجاد
 - 6محمد محمد محمد جبر موسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :من ذوى الخبره
 - 7محمد محمد فريد فؤاد خميس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ :
 - 8عمرومحمود فوزى محمد فؤاد خميس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :غير تنفيذى ممثل عن النساجون
الشرقيون للسجاد
 - 9هشام فوزي رزق الفتي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ :
 - 10فريدة محمد فريد فؤاد خميس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ :
 - 11ياسمين محمد فريد فؤاد خميس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ :
 - 12محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58688وتم ايداعه بتاريخ
 1987-11-22برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  1987-11-22بــ  :ممثل عن النساجون الشرقيون
للسجاد
 - 13نهى البير نجم صايغ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54632وتم ايداعه بتاريخ
 1986-07-12برقم ايداع  3490تم التأشير فى تاريخ  1989-01-28بــ  :تم الموافقة بالجماع على تجديد
عضوية مجلس ادارة الشركة لمده ثلث سنوات تبدا من 2021/6/31
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 - 14رفيق شاكر عبدالسلم موسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56569وتم ايداعه بتاريخ
 1987-03-08برقم ايداع  1308تم التأشير فى تاريخ  1992-09-26بــ  :الموافقة على تحديد اختصاصات
رئيس مجلس الدارة /رفيق شاكر عبدالسلم موسى والعضو المنتدب/على سعد ابراهيم عكاشه مجتمعين او
منفردين فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها طبقا لما يلى -1 -:تمثيل الشركة امام جميع فروع الهيئة العامه
للستثمار والمناطق الحره ومصلحة الشركات واعتماد محاضر مجلس الدارة والجمعيات العموميه العاديه وغير
العاديه واستلم صورة طبق الصل من المحاضر ومن جميع المستندات المطلوبه من هذه الجهات والتوقيع على
جميع المستندات وعقود التعديل امام الشهر العقارى -2-تمثيل الشركة امام جميع فروع الهيئه العامه لسوق المال
ووزارة الماليه والتوقيع امامها وتسليم واستلم جميع المستندات المتعلقه بنشاط الشركة -3-تمثيل الشركة امام
جميع مكاتب وفروع السجل التجارى والتوقيع امامها والتعديل والتاشير والتجديد والشطب واستخراج شهادات
البيانات والشهادات السلبيه ودفع الرسوم وطباعه المستخرجات وكل مايخص الشركة  -4-تمثيل الشركة امام جميع
فروع ومكاتب الغرف التجاريه والتوقيع امامها فى التوقيع والتعديل والتاشير والتجديد والشطب واستخراج
شهادات الخبرة وشهادات البيانات وشهادات التعديل وجميع الشهادات المقدمه من الغرفه واستلمها ودفع الرسوم
وكل مايخص الشركة -5-تمثيل الشركة امام جميع فروع ومكاتب الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات
والتوقيع امامها وتسليم واستلم كافة المستندات المتعلقه بنشاط الشركة واستخراج سجل المستوردين وسجل
المصدرين وسجل الوكلء التجارين وبطاقة الحتياجات  -6-تمثيل الشركة امام جميع فروع ومكاتب مصلحة
الشهر العقارى وفى توثيق العقود والتوقيع على عقود التعديل واستخراج شهادات البيانات لعقود التعديل وكل
مايخص الشركة -7-التعامل مع جميع ادارات المرور على مستوى جمهوريه مصر العربيه وترخيص وفحص
السيارات وتسليم وتسلم اللوحات المعدنيه ورخص السير ونيابة المرور وشركات التامين واستخراج شهادات
البيانات الموجهه الى مصلحه الشهر العقارى وغيرة وتغيير وتحويل النمر المعدنيه للسيارات والتوقيع على جميع
الوراق الخاصة بكافة اجراءات المرور  -8-التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وصرف جميع انواع الشيكات وفتح جميع انواع الحسابات المصرفية المختلفه وحق الفراج عن راس
المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وصرف وضمان وكفالة وتبادل مع شركات
اخرى طرف جميع البنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وضمن اغراضها  -9-تمثيل الشركة امام جميع ماموريات ومكاتب مصلحة الضرائب المصريه
وتسليم جميع القرارات الضريبية وتسليم وتسلم المستندات الخاصة بذلك وحضور كافة لجان الفحص الضريبى
بكافة انواعها ومراحلها والتصوير والطلع على مذكرات الفحص الضريبى ولجان الطعن والتصالح  -10-تمثيل
الشركة امام جميع اقسام الشرطه وجميع الهيئات القضائية بكافة مراحلها واشكالها ويحق لهم التنازل والتصالح فى
جميع القضايا المدنيه والجنائيه والتجاريه الخاصه بالشركة  -11-تمثيل الشركة امام وزارة الصناعه والهيئه العامه
للتنميه الصناعيه والسجل الصناعى ,تمثيل الشركة امام الهيئة العامه للتنميه الصناعيه واتحاد الصناعات وهيئة
المجتمعات العمرانيه واجهزه المدن الجديده وجميع اداراته والهيئه العامه للتنميه المحليه بجميع اداراتها والتعامل
مع جهاز العاشر من رمضان وجميع الجهزة التنمويه الخرى بكافة اداراتهم والتقديم على رخص المبانى
واستلمها وكذلك فى تقديم الرسوم الهندسيه الخاصه بها واستلمها وكافه المستندات اللزمه لها وكافة تعديلتها
والمجمعه العشرية وتصريح الحفر -12-تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها مع الهيئة القوميه
للتامينات الجتماعيه بجميع مكاتبها وفى تسليم وتسلم جميع المستندات المتعلقه بموظفى الشركة وفى طلب واستلم
شهادات المؤسسة الخاصه بتامينات السيارات واعمال المقاولت -13-تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن
اغراضها مع وزارة القوى العامله بجميع فروعها ومكاتب العمل التابعه لها على مستوى الجمهوريه  -14-تمثيل
الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها مع شركات الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه وشركات التصالت
والهيئة العامه للمواصفات والجوده وزارة البترول والثروة المعدنيه ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والمن
الصناعى والدفاع المدنى والتحاد المصرى للتشييد والبناء والهيئة القومية للبريد -15-تمثيل الشركة امام جميع
فروع ومكاتب مصلحة الجمارك واستخراج اذون التسليم للرسائل الواردة والصادرة باسم الشركة من جميع
التوكيلت الملحيه وشركات الطيران داخل جمهورية مصر العربيه وكذلك التنازل وقبول التنازل عن الرسائل
الخاصه بنا امام جميع التوكيلت الملحيه وكذلك القيام بالتخليص نيابه عنا فى جميع الرسائل الواردة والصادرة
فى جميع منافذ الجمارك المختلفه مثل الواردات والصادرات والشعاع والطاقه الذرية والحجر الصحى والحجر
الزراعى والمطبوعات والخارجيه والغرفه التجاريه وشئون البيئة وعرض المخدرات والبحث الجنائى وعرض
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المطافى والدفاع المدنى والمن العام وكذلك التوقيع نيابه عنا باستلم الرسائل والمستندات الوارده لنا من شركة
المستودعات المصريه العامه وشركة السكندريه لتداول الحاويات والخليه وشركة السكندريه لمحطات الحاويات
الدوليه بالسكندريه والدخليه وساحة اوشن اكسبريس شيبينج وساحة مارينا وساحة ام تى اس بمرغم ومخازن ايكو
لين وايداع يونيفريت العام وايداع المصريه لخدمات الشحن وجميع مستودعات شركات الطيران والمطارات
وقرية البضائع وكافة الموانى والمطارات داخل جمهورية مصر العربيه  00ولهم الحق فى تمثيلنا قانونيا امام
مصلحة الجمارك والتوقيع نيابة عنا على اقرار القيمه ونموذج استخدام خاص ونموذج مستلزم النتاج وجميع
التسويات الخاصة لجميع رسائلنا بالجمارك وتمثيلنا امام الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات والهيئة
للستثمار ووزارة الخارجيه والجهاز القومى للتصالت وشرطة ميناء السكندرية والدخيله والدارة العامه
للمرور وادارة مرور ميناء السكندرية البحرى والتراخيص وهيئة الطرق والكبارى وادارة المتعاملين مع
الجمارك فى تقديم المستندات واستلمها المتعلقة بالشركة واجراء التسويات الخاصه بالحراسه والغرامه واستلم
بوالص الشحن واستلم النقديه وفوارق النقديات والشيكات الصادرة باسمائنا من التوكيلت الملحيه ومن مصلحة
الجمارك ومن اى جهه اخرى وله الحق فى تمثيلنا امام جميع الجهات المتعلقه بطبيعة العمل مثل المخابرات العامه
والمخابرات الحربيه ومصلحة المن العام الخاضعه لوزارة الداخليه وكافة الجهات الخاصه بطبيعه العمال
الخاصه بتخليص الرسائل والحق فى توكيل اى شخص فى كل او بعض هذه الختصاصات
 - 15طلبه رجب طلبه يونس خروج المقيد برقم قيد  71107وتم ايداعه بتاريخ  1993-11-14برقم
ايداع  4768تم التأشير فى تاريخ  1993-11-14بــ  :واستلم كافة حقوقه
 - 16صالح أمين حسن عباس شريك موصى المقيد برقم قيد  71107وتم ايداعه بتاريخ
 1993-11-14برقم ايداع  4768تم التأشير فى تاريخ  1993-11-14بــ  :ج /تعديل حق الدارة والتوقيع :
حق الدارة والتوقيع عن الشركة يكون للسيد  /امين حسن عباس امين ( الشريك المتضامن ) منفردا او من ينوب
عنه قانونا وله منفردا الحق فى تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح والمرافق
العامة والوزارات بهيئاتها وامام القضاء والغير وامام الشهر العقارى والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية
واجهزة المدن الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبصفة عامة كافة الجهات
التى تتعامل معها الشركة لتحقيق اغراضها وكذا التوقيع عنها مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا لدى
البنوك فى جميع العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والقروض والرهون
والكفالت والئتمانات ...الخ وفى الصلح والقرار والتنازل وكذا اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة او
تقرير حق عينى اصلى او تبعى والبيع اوالشراء فتكون بتوقيعه منفردا او من ينوب عنه قانونا ويكون له الحق فى
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 17علي امين حسن عباس امين شريك موصى المقيد برقم قيد  71107وتم ايداعه بتاريخ
 1993-11-14برقم ايداع  4768تم التأشير فى تاريخ  1993-11-14بــ :
 - 18أمين حسن عباس أمين مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  71107وتم ايداعه بتاريخ
 1993-11-14برقم ايداع  4768تم التأشير فى تاريخ  1993-11-14بــ  :ج /تعديل حق الدارة والتوقيع :
حق الدارة والتوقيع عن الشركة يكون للسيد  /امين حسن عباس امين ( الشريك المتضامن ) منفردا او من ينوب
عنه قانونا وله منفردا الحق فى تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح والمرافق
العامة والوزارات بهيئاتها وامام القضاء والغير وامام الشهر العقارى والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية
واجهزة المدن الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبصفة عامة كافة الجهات
التى تتعامل معها الشركة لتحقيق اغراضها وكذا التوقيع عنها مجتمعين او منفردين او من ينوب عنهما قانونا لدى
البنوك فى جميع العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والقروض والرهون
والكفالت والئتمانات ...الخ وفى الصلح والقرار والتنازل وكذا اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة او
تقرير حق عينى اصلى او تبعى والبيع اوالشراء فتكون بتوقيعه منفردا او من ينوب عنه قانونا ويكون له الحق فى
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 19عمرو محمد محمود عبدالمقصود محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  83073وتم ايداعه بتاريخ
 1999-02-24برقم ايداع  1128تم التأشير فى تاريخ  1999-02-24بــ :
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 - 20غاده محمد محمد الصالحى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  87111وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-26برقم ايداع  1263تم التأشير فى تاريخ  2000-02-26بــ  :ج /تعديل حق الدارة والتوقيع :
الشركاء المتضامنين حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين لهم حق التصرف بالبيع او الرهن او التنازل فى
جميع ممتلكات الشركة اراضى -عقارات  -منقولت  -سيارات  -وجميع ما تملكه الشركة من اصول عينيه
وتجاريه وحق القتراض وحق كفالة الشركة لدى الغير وحق اصدار شهادات الخبره للعاملين بالشركه وهذا الحق
لهم وحدهم دون الرجوع لى من شركاء الموصيين
 - 21وفاء صلح حامد مجاهد ريحان شريك متضامن المقيد برقم قيد  179153وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-30برقم ايداع  1886تم التأشير فى تاريخ  2012-01-30بــ :
 - 22عبير حسن راشد كامل خروج المقيد برقم قيد  179153وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-30برقم
ايداع  1886تم التأشير فى تاريخ  2012-01-30بــ  :واستلمت كافة حقوقها لدى الشركة
 - 23السيد محمد سليم محمد درويش مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  154872وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-17برقم ايداع  762تم التأشير فى تاريخ  2017-01-17بــ  :تعديل صفة الشريك /السيد محمد
سليم محمد درويش من موصى الى متضامن -ج -تعدل حق الدارة والتوقيع اتفق جميع الطراف على تعيين
الدكتور ناصر محمد سليم محمد درويش والستاذ السيد محمد سليم محمد مديران للشركة مجتمعين او منفردين
ويكون للمديران مجتمعين او منفردين الحضور امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وتعيين المستخدمين
وفصلهم وتحديد اجورهم وفتح الحسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات وكذلك عمليات السحب واليداع وتعيين
المستشارين وتحديد اجورهم ومكافاتهم والحضور امام المحكمه والقرار بصحة التوقيع فى حاله الشراء واثبات
التواريخ لعقود الشراء واليجار وتحريك الدعوى وتوكيل المحامين فى بعض او كل ماذكر
 - 24حسام محمد ابراهيم سيد احمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  165353وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-16برقم ايداع  10179تم التأشير فى تاريخ  2018-07-16بــ  :خرج من الشركة
 - 25عبدا مروان شحاته محمد السعدونى الوو شريك موصى المقيد برقم قيد  165353وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-16برقم ايداع  10179تم التأشير فى تاريخ  2018-07-16بــ :
 - 26هشام مصطفى سيد احمد غراب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64710وتم ايداعه بتاريخ
 1990-02-18برقم ايداع  827تم التأشير فى تاريخ  2019-10-16بــ  :ممثل عن شركة فولذ للتشيد
والبناء
 - 27باسم خالد حسين محمود حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64710وتم ايداعه بتاريخ
 1990-02-18برقم ايداع  827تم التأشير فى تاريخ  2019-10-16بــ  :ممثل عن شركة فاين تيك
لتكنولوجيا المعلومات و الحلول اللكترونية
 - 28احمد هلل محمد سالم سعد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  133503وتم ايداعه بتاريخ
 2012-10-10برقم ايداع  8404تم التأشير فى تاريخ  2020-03-09بــ  :يضاف لحق الداره حق الرهن
 - 29محمد محمد ابراهيم البربرى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  181455وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-04برقم ايداع  7406تم التأشير فى تاريخ  2020-08-04بــ  :ج-تعدل حق الدارةوالتوقيع
اتفق الطرفان على ان يتولى (محمد محمد ابراهيم البربرى ) ادارة الشركة منفردا وتتضمن اعمال ادارته للشركة
قيامه بالشراف على عمليات بيع وشراء الخامات والمعدات الزمه للعمل؛والشراف على العمال وتحديد رواتبهم
؛والتواصل مع العملء ,والتعاقد مع الغير او مع الشركات الخرى منفردا ,وله الحق منفردا فى التعامل مع البنوك
وله فى ذلك اوسع الصلحيات وعلى سبيل المثال وليس الحصر التوقيع على الشيكات واصدارها وصرفها
وايداعها لحساب الشركه وكذلك له الحق منفردا فى الصرف من حساب الشركة والتحويل من الرصيد من حساب
الشركة باى مبالغ الى الغير والخصم واليداع ويكون له الحق فى القتراض والرهن والتوقيع منفردا على كل
ماذكر الدارة والتوقيع للشريك( محمد محمد ابراهيم البربرى)منفردا,وحق الدارة والتوقيع عن الشركة امام
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات العامه والدارية وغيرها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
جزء مما سبق.
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 - 30شحاته محمد شحاته محمود احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  192154وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-10برقم ايداع  15717تم التأشير فى تاريخ  2021-10-10بــ  :ج /تعديل حق الدارة والتوقيع
 :للشريك شحاته محمد شحاته محمود احمد هو المدير المسئول وله حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام جميع
الجهات الرسميه والغير رسمية والعقود والتفاقات واما فيما يخص عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية
للراضى والعقارات اوالمنقولت او السيارات وعقود اليجار والتاجير والنتفاع وغيرها امام البنوك تكون
للشريكين مجتمعين فقط وايضا فيما يخص التوقيع على الشيكات والسحب وفتح وغلق الحسابات بالبنوك والتوقيع
على جميع المعاملت البنكية والقروض والتسهيلت الئتمانيه والرهن وللشريكين الحق فى كفالة الغير وله ايضا
الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 31اكرم متولى حسين متولى حسين غزال مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  196648وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  4926تم التأشير فى تاريخ  2022-03-10بــ  :له منفردا حق الدارة
والتوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و له حق فتح حساب باسم الشركة لدى
جميع البنوك و السحب و اليداع و القتراض و الرهن باسم الشركة و التوفيع على الشيكات باسم الشركة
 - 32فوزية محمد على حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  82297وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-03
برقم ايداع  7667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 33صهيب سعيد محمد بدوى احمد سليمان شريك موصى المقيد برقم قيد  82297وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-03برقم ايداع  7667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 34عبدا سعيد محمد بدوى احمد سليمان شريك موصى المقيد برقم قيد  82297وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-03برقم ايداع  7667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 35عبدالرحمن سعيد محمد بدوى احمد سليمان شريك موصى المقيد برقم قيد  82297وتم ايداعه بتاريخ
 1998-12-03برقم ايداع  7667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 36فاطمة الزهراء سعيد محمد بدوى احمد سليمان شريك موصى المقيد برقم قيد  82297وتم ايداعه
بتاريخ  1998-12-03برقم ايداع  7667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 37ياسر حسن محمود محمد المزاحى مدير فرع المقيد برقم قيد  198717وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  11585تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 38وليد توفيق حسن محمد الوتار مدير فرع المقيد برقم قيد  198717وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  11585تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 39كامل توفيق سعيد الرفاعى مدير فرع المقيد برقم قيد  198868وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  12093تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 40حسن محمد المهدى محمد الشبراوى خروج المقيد برقم قيد  130634وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-20برقم ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 41نجلء عبدالكريم محمد السيد المحلوى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  130634وتم ايداعه
بتاريخ  2012-02-20برقم ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :ج  -تعديل حق الدارة
والتوقيع  :اصبح حق الدارة والتوقيع للشريكتان (نجلء عبدالكريم محمد السيد المحلوى  ,نجوان سعيد محمود
عطوه ) بدون اجر مجتمعتان او منفردتان
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تجديد افراد
 - 1محمد نبيل عبدالعزيز سليمان فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  57724 :قيدت فى  1987-08-01برقم
ايداع  3844وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-07-31
 - 2عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  74014 :قيدت فى  1995-11-06برقم
ايداع  4879وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-05
 - 3سهام جورجى رزق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  75048 :قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع
 2903وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 4سهام جورجى رزق جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  75048 :قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع
 2903وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-23
 - 5طارق راضى عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  76472 :قيدت فى  1997-01-12برقم ايداع
 249وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-11
 - 6اسلم صلح محمد نورالدين تاجر فرد سبق قيده برقم  103763 :قيدت فى  2005-04-06برقم
ايداع  2044وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-05
 - 7هانى السيد خليل خليل على تاجر فرد سبق قيده برقم  107226 :قيدت فى  2006-05-11برقم ايداع
 3529وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-10
 - 8محمد حسين مطلوب طلبة تاجر فرد سبق قيده برقم  109855 :قيدت فى  2007-02-06برقم ايداع
 726وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 9محمد السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109866 :قيدت فى  2007-02-07برقم ايداع
 763وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 10نصر احمد ابراهيم طه تاجر فرد سبق قيده برقم  110708 :قيدت فى  2007-04-26برقم ايداع
 2972وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 11نصر احمد ابراهيم طه تاجر فرد سبق قيده برقم  110708 :قيدت فى  2013-06-17برقم ايداع
 5905وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-16
 - 12سعيد منير سيد جاد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  115197 :قيدت فى  2008-06-12برقم
ايداع  4697وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-11
 - 13محمد طه محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  121881 :قيدت فى  2010-02-11برقم ايداع
 1246وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-10
 - 14السيد محمد صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  122002 :قيدت فى  2010-02-23برقم ايداع
 1601وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-22
 - 15محمد حسن توفيق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  122611 :قيدت فى  2010-04-15برقم ايداع
 3089وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-14
 - 16سمير عبد الحميد غنيمى عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  125492 :قيدت فى 2011-01-10
برقم ايداع  298وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-09
 - 17السيد سالم محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  128650 :قيدت فى  2011-09-13برقم ايداع
 7815وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-12
 - 18احمد سميح عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  129217 :قيدت فى  2011-10-20برقم
ايداع  9200وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-19
 - 19سمير اسماعيل حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  131076 :قيدت فى  2012-03-20برقم
ايداع  2817وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-19
 - 20عصام عبدالحميد سليم عزازى تاجر فرد سبق قيده برقم  131257 :قيدت فى  2012-04-03برقم
ايداع  3296وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 21ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  134227 :قيدت فى 2017-05-23
برقم ايداع  6930وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
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 - 22كريمة السيد عبدالحفيظ المتولى تاجر فرد سبق قيده برقم  136152 :قيدت فى  2013-05-30برقم
ايداع  5452وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-29
 - 23وليد عبدالنبى شاكر محمد على الشيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  139136 :قيدت فى
 2014-04-06برقم ايداع  2535وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-04-05
 - 24ميلد نبيل شنودة يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  142811 :قيدت فى  2015-01-20برقم ايداع
 649وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-19
 - 25محمد احمد رافت طاهر النبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  144825 :قيدت فى 2015-05-19
برقم ايداع  5647وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-18
 - 26شريف فوزى نتيج متريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  146764 :قيدت فى  2016-02-29برقم
ايداع  2641وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-27
 - 27شريف فوزى نتيج متريوس تاجر فرد سبق قيده برقم  146764 :قيدت فى  2015-09-21برقم
ايداع  10084وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-20
 - 28محمد احمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147805 :قيدت فى  2015-11-25برقم ايداع
 12427وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-24
 - 29محمد توفيق محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  149147 :قيدت فى  2016-02-09برقم ايداع
 1678وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-08
 - 30محمد عبدا الحسينى على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  154031 :قيدت فى 2016-11-27
برقم ايداع  14729وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-26
 - 31عادل محمد حسين متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  154268 :قيدت فى  2016-12-13برقم ايداع
 15373وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 32محمد انور سيد هارون للرحلت ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  155265 :قيدت فى
 2017-02-08برقم ايداع  1738وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-07
 - 33محمد شحته محمد محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  155521 :قيدت فى  2017-02-21برقم
ايداع  2344وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-20
 - 34احمد حسين احمد عامر المير تاجر فرد سبق قيده برقم  155812 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  3154وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-07
 - 35السيد جابر السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156644 :قيدت فى  2017-04-23برقم ايداع
 5336وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 36محمود الشحات مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157112 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  6606وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-16
 - 37مكتب محمد السعيد السيد محمود سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157152قيدت فى  2017-05-21برقم ايداع  6759وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-20
 - 38محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  157254 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  7024وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
 - 39محمد عوض عبدربه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  74432 :قيدت فى  1996-01-31برقم ايداع
 506وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-30
 - 40تامر محمد عبد الكريم اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  76803 :قيدت فى  1997-03-10برقم
ايداع  1243وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-09
 - 41على حمدى على جودة تاجر فرد سبق قيده برقم  101731 :قيدت فى  2004-06-26برقم ايداع
 3745وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-25
 - 42ابراهيم حسين عبدالعال السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  105801 :قيدت فى  2005-12-24برقم
ايداع  746وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-23
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 - 43عزه رجب عثمان عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  111017 :قيدت فى  2007-05-23برقم
ايداع  3728وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-22
 - 44نعمة سليمان عبدالعاطى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  120759 :قيدت فى  2009-10-21برقم
ايداع  7795وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-20
 - 45صباح صبحى سليمان حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  123213 :قيدت فى  2010-06-06برقم
ايداع  4478وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-05
 - 46ابوزيد لتعبئة المواد الغذائيه الجافه تاجر فرد سبق قيده برقم  123706 :قيدت فى 2010-07-19
برقم ايداع  5818وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-18
 - 47اشرف محمود السيد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  124889 :قيدت فى  2010-11-11برقم ايداع
 8796وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-10
 - 48وائل محمود احمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  128288 :قيدت فى  2011-08-03برقم ايداع
 6890وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-02
 - 49السيدة غريب علوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  130415 :قيدت فى  2012-02-02برقم ايداع
 1154وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 50اسامة احمد الحسينى السيد محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  131689 :قيدت فى
 2012-05-09برقم ايداع  4303وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-08
 - 51عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  135235 :قيدت فى  2013-03-14برقم
ايداع  2145وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-13
 - 52ايمان ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  138906 :قيدت فى  2014-03-19برقم ايداع
 2170وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-18
 - 53مكتب السيد سعيد عبدالعزيز السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 138995قيدت فى  2014-03-25برقم ايداع  2403وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2024-03-24
 - 54طه طه على عبدة تاجر فرد سبق قيده برقم  144452 :قيدت فى  2015-04-29برقم ايداع
 4835وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-28
 - 55سعيد عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  146311 :قيدت فى  2015-08-26برقم
ايداع  9032وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-25
 - 56علء احمد فؤاد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  149203 :قيدت فى  2016-02-14برقم ايداع
 1845وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 57وليد صلح ابراهيم محمد المدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  150910 :قيدت فى 2016-05-16
برقم ايداع  6348وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-15
 - 58رضا سعيد عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  150935 :قيدت فى  2016-05-17برقم
ايداع  6409وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 59على صالح غريب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  154911 :قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع
 842وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 60محمد صالح محمود صالح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  155177 :قيدت فى 2017-02-02
برقم ايداع  1528وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 61حازم عنتر عبدربه على تاجر فرد سبق قيده برقم  157547 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 7833وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-13
 - 62سراج عبد الحميد عرفه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  63885 :قيدت فى  1989-11-04برقم
ايداع  5318وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-03
 - 63سراج عبدالحميد عرفه عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  63885 :قيدت فى  2008-09-28برقم
ايداع  7534وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-27
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 - 64محمد حسن عبدالرحمن جدوع تاجر فرد سبق قيده برقم  95833 :قيدت فى  2002-04-22برقم
ايداع  2514وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-21
 - 65نادر صبرى عبدا قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  98553 :قيدت فى  2003-05-03برقم ايداع
 2212وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-02
 - 66نادر صبرى عبدا قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم  98553 :قيدت فى  2005-12-10برقم ايداع
 7110وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-09
 - 67محمد عبدالمنعم عبدالحميد صميده تاجر فرد سبق قيده برقم  110518 :قيدت فى 2007-04-10
برقم ايداع  2515وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 68محمود على الصادق خليل معالى تاجر فرد سبق قيده برقم  110917 :قيدت فى 2007-05-15
برقم ايداع  3466وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-14
 - 69اسامة حسن على علوان تاجر فرد سبق قيده برقم  121386 :قيدت فى  2009-12-28برقم ايداع
 9501وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-27
 - 70محمود محمد محمود بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  126829 :قيدت فى  2011-05-19برقم
ايداع  3774وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-18
 - 71هانى مصطفى خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  128578 :قيدت فى  2011-09-07برقم ايداع
 7638وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-06
 - 72عبدالحميد عبدالغفار محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  130487 :قيدت فى 2012-02-08
برقم ايداع  1360وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-07
 - 73مجدة جودة على احمد الفايع تاجر فرد سبق قيده برقم  130565 :قيدت فى  2012-02-13برقم
ايداع  1578وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 74هبة عبدالحليم عبدالقيوم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  130632 :قيدت فى  2012-02-20برقم
ايداع  1709وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 75محمود محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131683 :قيدت فى  2012-05-09برقم ايداع
 4292وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-08
 - 76محمد حسام الدين محمد المهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  134833 :قيدت فى  2013-02-11برقم
ايداع  1117وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-10
 - 77السيد محمود حسن عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  138914 :قيدت فى  2014-03-19برقم
ايداع  2185وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-18
 - 78ياسر عبدالعزيز احمد محمد الدق تاجر فرد سبق قيده برقم  145684 :قيدت فى 2015-07-12
برقم ايداع  7644وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-11
 - 79محمد كمال محمد عاشور تاجر فرد سبق قيده برقم  146247 :قيدت فى  2015-08-23برقم ايداع
 8909وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-22
 - 80ثروت محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  150438 :قيدت فى  2016-04-17برقم ايداع
 5071وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-16
 - 81ياسين نايل دياب نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  152753 :قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع
 11367وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-17
 - 82عبدالمنعم حماد نعيم طه حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  152851 :قيدت فى  2016-09-22برقم
ايداع  11631وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
 - 83سماح عبدا فؤاد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  153686 :قيدت فى  2016-11-08برقم ايداع
 13747وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-07
 - 84محمد ابراهيم عبدالصادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  154969 :قيدت فى 2017-01-23
برقم ايداع  981وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 85محمد ابراهيم عبدالصادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  154969 :قيدت فى 2017-01-23
برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22

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

Page 163 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 86سماح دسوقى عبدالخالق شحاته لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم  155039 :قيدت فى
 2017-01-26برقم ايداع  1152وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-25
 - 87كريم ماهر محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  155720 :قيدت فى  2017-03-02برقم
ايداع  2905وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-01
 - 88سامى فتحى زيدان زيد مكى تاجر فرد سبق قيده برقم  156045 :قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع  3760وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-20
 - 89اسلم احمد عبدالحميد ابوالسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  156378 :قيدت فى  2017-04-06برقم
ايداع  4677وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-05
 - 90عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156905 :قيدت فى 2017-05-08
برقم ايداع  6039وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-07
 - 91مكتب محمد على محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157404قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع  7427وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-04
 - 92محمد عبدالسلم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  43779 :قيدت فى  1998-03-31برقم ايداع
 1875وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-30
 - 93محمد عبدالسلم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  43779 :قيدت فى  1981-09-02برقم ايداع
 3861وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-01
 - 94محمد عبد السلم الشحات تاجر فرد سبق قيده برقم  43779 :قيدت فى  2000-12-10برقم ايداع
 8655وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-09
 - 95مجدى يوسف سدرة عبدالسيد حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  82521 :قيدت فى 2012-01-17
برقم ايداع  640وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 96مجدى يوسف سدرة عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82521 :قيدت فى  2012-02-07برقم
ايداع  1340وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-06
 - 97مجدى يوسف سدره عبد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82521 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  5310وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 98مجدى يوسف سدره عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  82521 :قيدت فى  1998-12-26برقم
ايداع  8214وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-25
 - 99ليلى السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  87577 :قيدت فى  2000-04-08برقم ايداع
 2278وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-07
 - 100محمد ابراهيم حمدان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88622 :قيدت فى  2000-06-24برقم
ايداع  4357وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-23
 - 101خليل سعد خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89254 :قيدت فى  2000-08-12برقم ايداع
 5648وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-11
 - 102هنيه سليمان خليل عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  92800 :قيدت فى  2001-06-05برقم ايداع
 3492وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 103شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786 :قيدت فى 2007-02-12
برقم ايداع  902وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 104شريف محمد حسين عبد الروؤف تاجر فرد سبق قيده برقم  93786 :قيدت فى 2001-08-25
برقم ايداع  5770وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-24
 - 105عبدالغنى عبدالغنى على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  105232 :قيدت فى  2005-10-01برقم
ايداع  5899وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-30
 - 106رشا كمال محمد فارس تاجر فرد سبق قيده برقم  110795 :قيدت فى  2007-05-06برقم ايداع
 3197وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
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 - 107محمد عبد المجيد محمود موسى برهومة تاجر فرد سبق قيده برقم  112708 :قيدت فى
 2007-11-12برقم ايداع  7922وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-11-11
 - 108محمد فوزى يوسف عبد الفتاح حمده تاجر فرد سبق قيده برقم  112722 :قيدت فى
 2007-11-13برقم ايداع  7953وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-11-12
 - 109حسن محمد خليل عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  114805 :قيدت فى  2008-05-12برقم
ايداع  3838وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-11
 - 110وائل دسوقى عبدالوهاب عبدالخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  117382 :قيدت فى 2008-12-21
برقم ايداع  9758وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-20
 - 111محمد عبده عبدا على تاجر فرد سبق قيده برقم  120810 :قيدت فى  2009-10-26برقم ايداع
 7910وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-25
 - 112مكتب عصام السيد على السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 127098قيدت فى  2011-06-01برقم ايداع  4304وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-05-31
 - 113مكتب الشحات سعداوى نورالدين عبدالعاطى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  127257 :قيدت فى  2011-06-07برقم ايداع  4597وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-06-06
 - 114عمرو محمد محمد راشد تاجر فرد سبق قيده برقم  131443 :قيدت فى  2012-04-19برقم ايداع
 3719وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-18
 - 115امال اسماعيل عبدا اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  133714 :قيدت فى  2012-10-31برقم
ايداع  8901وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-30
 - 116ميلد رشدى عزيز عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  134177 :قيدت فى  2012-12-11برقم
ايداع  10025وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-10
 - 117عادل عبدالكريم على هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  136353 :قيدت فى  2013-06-20برقم
ايداع  6052وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-19
 - 118احمد محمد محمود عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  137639 :قيدت فى  2013-11-21برقم
ايداع  9459وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-20
 - 119نجلء فتحى امين محمود عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  140671 :قيدت فى 2017-03-13
برقم ايداع  3373وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 120على سامى ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144991 :قيدت فى  2015-05-28برقم ايداع
 6025وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-27
 - 121صباح صبحى عبد الصادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  146321 :قيدت فى 2015-08-26
برقم ايداع  9052وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-25
 - 122رضا السيد محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  150445 :قيدت فى  2016-04-18برقم ايداع
 5103وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-17
 - 123فراج اسماعيل فراج سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  150508 :قيدت فى  2016-04-20برقم
ايداع  5283وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-19
 - 124صبحى ابراهيم عليوة عطية الناحل تاجر فرد سبق قيده برقم  154199 :قيدت فى 2016-12-07
برقم ايداع  15174وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 125محمد احمد فرج احمد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  154921 :قيدت فى 2017-01-19
برقم ايداع  864وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 126احمد رفعت كامل جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  155180 :قيدت فى  2017-02-02برقم ايداع
 1532وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
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 - 127كريمات محمد عطيه على تاجر فرد سبق قيده برقم  155191 :قيدت فى  2017-02-05برقم
ايداع  1564وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-04
 - 128نعمه عبدالعزيز عبدا مهدى تاجر فرد سبق قيده برقم  157304 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  7169وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-28
 - 129على محمد زكى عبدالباقى على تاجر فرد سبق قيده برقم  18151 :قيدت فى  1957-01-17برقم
ايداع  80وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 130على محمد زكى عبدالباقى تاجر فرد سبق قيده برقم  18151 :قيدت فى  1985-02-14برقم ايداع
 787وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-13
 - 131عبدالعزيز السيد نور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61728 :قيدت فى  1989-01-17برقم ايداع
 311وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-16
 - 132عبدالعزيز السيد نور احمد شحاتة تاجر فرد سبق قيده برقم  61728 :قيدت فى 2010-05-04
برقم ايداع  3543وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-03
 - 133عبدالعزيز السيد نور احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  61728 :قيدت فى  1996-08-08برقم ايداع
 4003وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-07
 - 134مرجان عرفه ابراهيم مرجان تاجر فرد سبق قيده برقم  71329 :قيدت فى  1994-01-02برقم
ايداع  52وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-01
 - 135صفوت محمد احمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  83261 :قيدت فى  1999-03-13برقم ايداع
 1558وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-12
 - 136بشير عبدالصبور محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  86779 :قيدت فى  2000-01-30برقم
ايداع  544وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-01-29
 - 137مكتب فاطمه عبدالشافعى عبدالحميد عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  101658 :قيدت فى  2004-06-19برقم ايداع  3534وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2024-06-18
 - 138محمد محمد تهامى محمد عمارة تاجر فرد سبق قيده برقم  107286 :قيدت فى 2006-05-17
برقم ايداع  3695وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-16
 - 139سحر عبد الهادى مصلحى سلم تاجر فرد سبق قيده برقم  110858 :قيدت فى 2007-05-10
برقم ايداع  3354وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 140احمد سليمان عبدالرحمن على تاجر فرد سبق قيده برقم  110864 :قيدت فى  2007-05-10برقم
ايداع  3363وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 141محمد فاروق فؤاد النبوى الهايج تاجر فرد سبق قيده برقم  126919 :قيدت فى 2011-05-26
برقم ايداع  3993وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-25
 - 142ماجد سعيد محمد عطية حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  129597 :قيدت فى  2011-11-29برقم
ايداع  10151وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-28
 - 143بلل احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  137656 :قيدت فى  2013-11-24برقم ايداع
 9515وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-23
 - 144هانى وحيد عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم  146917 :قيدت فى  2015-10-05برقم
ايداع  10419وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-04
 - 145هيسم مختار السيد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  147401 :قيدت فى  2015-11-02برقم
ايداع  11586وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-01
 - 146احمد سعيد عبدالرحيم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  151148 :قيدت فى  2016-05-29برقم
ايداع  6997وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 147مكتب ابو بكر مروان عبدالحى مروان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 155213قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع  1599وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-02-05
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 - 148ثروت محمد سالم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  157347 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 7296وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-30
 - 149محمد احمد محمد على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم  43774 :قيدت فى  1981-09-01برقم
ايداع  3830وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-31
 - 150وجيه حسينى موسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96224 :قيدت فى  2002-06-05برقم ايداع
 3397وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-04
 - 151محمود السيد صاحى السواح تاجر فرد سبق قيده برقم  107323 :قيدت فى  2006-05-22برقم
ايداع  3887وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-21
 - 152داليا كمال احمد عماره تاجر فرد سبق قيده برقم  109409 :قيدت فى  2006-12-13برقم ايداع
 8990وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 153فتحيه محمد عبدالعزيز محمد دعادر تاجر فرد سبق قيده برقم  111887 :قيدت فى 2007-08-21
برقم ايداع  5969وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-08-20
 - 154تامر عصام عبده محمد جمعة تاجر فرد سبق قيده برقم  117682 :قيدت فى  2009-01-19برقم
ايداع  356وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-18
 - 155عبدالرحمن السيد مرسى عبدا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  129940 :قيدت فى
 2011-12-29برقم ايداع  11021وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-28
 - 156محمد صلح ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131186 :قيدت فى  2012-03-28برقم
ايداع  3083وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 157السيد فتحى اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131346 :قيدت فى  2012-04-10برقم
ايداع  3502وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-09
 - 158عزت عطيه احمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  132978 :قيدت فى  2012-09-05برقم ايداع
 7267وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-04
 - 159عبدالنبى عبدالعزيز محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  135029 :قيدت فى 2013-02-25
برقم ايداع  1570وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-24
 - 160محمد وهبه نور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  140663 :قيدت فى  2014-08-21برقم ايداع
 6712وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-20
 - 161سهام فاروق محمد اليمانى فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  142971 :قيدت فى  2015-02-02برقم
ايداع  1043وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-01
 - 162رجب الباز نصار ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  149324 :قيدت فى  2016-02-18برقم
ايداع  2176وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-17
 - 163احمد محمد عبدا محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  153125 :قيدت فى  2016-10-11برقم
ايداع  12349وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-10
 - 164على عبيد عبدالوهاب حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  154188 :قيدت فى  2016-12-06برقم
ايداع  15158وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 165مكاوى كمال مكاوى عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم  154849 :قيدت فى 2017-01-17
برقم ايداع  710وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 166منال السيد محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  155330 :قيدت فى  2017-02-13برقم
ايداع  1889وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
 - 167سماح حلمى عبدالحليم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  155968 :قيدت فى  2017-03-16برقم
ايداع  3580وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-15
 - 168اسلم محمد اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156150 :قيدت فى  2017-03-26برقم
ايداع  4019وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 169محمد محمد ابراهيم حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  157273 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  7071وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-24
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 - 170هدى جلل يسى تاجر فرد سبق قيده برقم  67808 :قيدت فى  1991-10-07برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-06
 - 171احمد محمد احمد مصطفى العيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم  75886 :قيدت فى 1996-11-03
برقم ايداع  5955وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 172سماح عادل حامد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم  102460 :قيدت فى  2004-09-13برقم ايداع
 5583وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-12
 - 173محمد عياد محمود عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  110256 :قيدت فى  2007-03-14برقم ايداع
 1840وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 174احمد سمير فوزى صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  110577 :قيدت فى  2007-04-15برقم
ايداع  2646وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-14
 - 175محمد سليمان متبولى مبدة تاجر فرد سبق قيده برقم  113817 :قيدت فى  2008-02-21برقم
ايداع  1391وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-20
 - 176رضا لطفى محمد صالح جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  119289 :قيدت فى  2009-06-01برقم
ايداع  4313وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 177نادر سامى فهمى سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  122285 :قيدت فى  2010-03-17برقم ايداع
 2241وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-16
 - 178مكتب زكريا السيد السيد دياب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 126998قيدت فى  2011-05-29برقم ايداع  4128وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-05-28
 - 179محمد صلح الدين احمد شرف الدين مشرف تاجر فرد سبق قيده برقم  128998 :قيدت فى
 2011-10-05برقم ايداع  8643وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-04
 - 180احمد محمد عطية عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  131251 :قيدت فى  2012-04-03برقم ايداع
 3275وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 181هشام فتحى محمد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  132220 :قيدت فى  2012-06-27برقم
ايداع  5592وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-26
 - 182مكتب رحلت ونقل عمال فتحى مبارك مبارك السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  136243 :قيدت فى
 2016-11-21برقم ايداع  14377وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-20
 - 183محمد سعيد السيد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  150962 :قيدت فى  2016-05-19برقم
ايداع  6515وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-18
 - 184ناجى مصطفى قناوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  151696 :قيدت فى  2016-07-12برقم
ايداع  8399وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-11
 - 185شعبان عبدا شعبان عبدالبصير تاجر فرد سبق قيده برقم  152570 :قيدت فى 2016-08-31
برقم ايداع  10957وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 186عماد محمد متولى السيد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  155003 :قيدت فى  2017-01-24برقم
ايداع  1072وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-23
 - 187احمد عبدالعظيم على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  157633 :قيدت فى 2017-06-20
برقم ايداع  8060وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-19
 - 188السيد مصطفى محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  70567 :قيدت فى  1993-06-27برقم
ايداع  2757وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-06-26
 - 189حسن ابراهيم عيسى الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  72609 :قيدت فى  1994-12-25برقم
ايداع  6681وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-24
 - 190عبدالعزيز محمد حسن السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم  98618 :قيدت فى 2003-05-12
برقم ايداع  2406وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-05-11
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 - 191فتحى مصطفى مصطفى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  103550 :قيدت فى 2005-03-08
برقم ايداع  1392وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-07
 - 192جمال محمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  104728 :قيدت فى  2005-08-02برقم ايداع
 4581وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-01
 - 193احمد السيد محمد عطيه ثابت تاجر فرد سبق قيده برقم  106391 :قيدت فى  2006-02-23برقم
ايداع  1222وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-22
 - 194مكتب وائل السيد احمد منصور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 109642قيدت فى  2007-01-14برقم ايداع  168وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-01-13
 - 195رزق عبد العزيز اسماعيل الشمونى تاجر فرد سبق قيده برقم  109907 :قيدت فى
 2007-02-11برقم ايداع  867وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-10
 - 196زياد محمد انور حافظ يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  110425 :قيدت فى  2007-03-29برقم
ايداع  2290وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-28
 - 197مجدى محمد حسين محمد عطيه الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  123962 :قيدت فى
 2010-08-10برقم ايداع  6428وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-08-09
 - 198حسن محمد محمد مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  125145 :قيدت فى  2010-12-14برقم
ايداع  9455وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-13
 - 199العساسى للستيراد والتوكيلت التجاريه تاجر فرد سبق قيده برقم  131017 :قيدت فى
 2012-03-15برقم ايداع  2692وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-14
 - 200احمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  132071 :قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع
 5205وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
 - 201عبدا جبر عبدا امام تاجر فرد سبق قيده برقم  133883 :قيدت فى  2012-11-14برقم ايداع
 9311وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-11-13
 - 202يونس الناجى حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  135123 :قيدت فى  2013-03-05برقم
ايداع  1857وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-04
 - 203معرض الجندى للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  140126 :قيدت فى  2014-10-13برقم
ايداع  8315وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-12
 - 204عبدا جبر عبدا امام تاجر فرد سبق قيده برقم  145476 :قيدت فى  2015-06-25برقم ايداع
 7199وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-24
 - 205عمرو الليثى عبدالحميد حمزة تاجر فرد سبق قيده برقم  147046 :قيدت فى  2015-10-13برقم
ايداع  10719وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-12
 - 206محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  147292 :قيدت فى  2015-10-27برقم
ايداع  11316وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-26
 - 207السيد فوزى السيد ابو حمامه تاجر فرد سبق قيده برقم  153169 :قيدت فى  2016-10-13برقم
ايداع  12460وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 208كريم سعيد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  154419 :قيدت فى  2016-12-21برقم ايداع
 15797وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-20
 - 209رضا السيد زكى عطية احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154632 :قيدت فى  2017-01-03برقم
ايداع  129وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-02
 - 210كوثر ضيف ا سليمان ضيف ا تاجر فرد سبق قيده برقم  155350 :قيدت فى 2017-02-13
برقم ايداع  1934وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-12
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 - 211محمد عوض محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  157441 :قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع
 7534وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 212مكتب صبحى السيد عبده السيد عمار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157781قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع  8456وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-08
 - 213محمد محمد رشاد انور عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  157809 :قيدت فى
 2017-07-10برقم ايداع  8529وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-09
 - 214محمد عواد ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  52277 :قيدت فى  1985-09-02برقم ايداع
 3669وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-01
 - 215سهير محمد سعد عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  68351 :قيدت فى  1992-01-18برقم
ايداع  285وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-17
 - 216ناصر محمد ابوعيسى السيد عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  74314 :قيدت فى 1996-01-09
برقم ايداع  156وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-08
 - 217طارق عبدالفتاح عبدالخالق فضالى تاجر فرد سبق قيده برقم  79028 :قيدت فى 1997-12-14
برقم ايداع  7287وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-13
 - 218محمود احمد فؤاد على السيد العسال تاجر فرد سبق قيده برقم  92382 :قيدت فى 2001-04-23
برقم ايداع  2584وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-22
 - 219عزه عبدالقادر عبدالحميد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم  95942 :قيدت فى  2002-05-05برقم
ايداع  2774وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-04
 - 220الغزالى لنشاءات المعدنيه وتشغيل المعادن والمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم 96532 :
قيدت فى  2002-07-08برقم ايداع  4059وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 221عادل احمد على بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  98079 :قيدت فى  2003-02-16برقم ايداع
 771وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-02-15
 - 222عادل احمد على بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  98079 :قيدت فى  2011-02-21برقم ايداع
 1300وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-20
 - 223عادل احمد على بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  98079 :قيدت فى  2014-02-19برقم ايداع
 1320وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-18
 - 224محمود مرشد محمود امين نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  99637 :قيدت فى 2005-02-15
برقم ايداع  801وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-14
 - 225محمود مرشد محمود امين نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  99637 :قيدت فى 2003-10-04
برقم ايداع  5302وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-03
 - 226الروقى لمواد البناء والسيراميك والدوات الصحيه تاجر فرد سبق قيده برقم  121482 :قيدت فى
 2010-01-10برقم ايداع  150وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-01-09
 - 227السيد محمد على روق تاجر فرد سبق قيده برقم  121482 :قيدت فى  2016-06-05برقم ايداع
 7307وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-04
 - 228سماح فتحى كامل عبدالوهاب الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم  121802 :قيدت فى
 2010-02-04برقم ايداع  1052وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-03
 - 229فتحى احمد حسن علن تاجر فرد سبق قيده برقم  125468 :قيدت فى  2011-01-06برقم ايداع
 225وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-05
 - 230ايمان محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  129255 :قيدت فى  2011-10-24برقم
ايداع  9307وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-23
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 - 231احلم ممدوح حلمى عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  130594 :قيدت فى  2012-02-19برقم
ايداع  1649وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 232ياسر فتحى محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  131139 :قيدت فى  2012-03-25برقم
ايداع  2975وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-24
 - 233محمد نصر متولى مرسال تاجر فرد سبق قيده برقم  131550 :قيدت فى  2012-04-29برقم
ايداع  3978وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 234رشا محمد امين السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  131643 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع
 4192وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-05
 - 235صالح السيد صالح بدير تاجر فرد سبق قيده برقم  143906 :قيدت فى  2015-03-29برقم ايداع
 3353وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-28
 - 236عبدالمنعم عبدالعال موسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  145558 :قيدت فى 2015-07-02
برقم ايداع  7358وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
 - 237احمد محمد صالح حسين البنا تاجر فرد سبق قيده برقم  154968 :قيدت فى  2017-01-23برقم
ايداع  979وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-22
 - 238فارس عبدالمنعم رشاد محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  157118 :قيدت فى 2017-05-18
برقم ايداع  6639وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-17
 - 239رجب على حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157886 :قيدت فى  2017-07-13برقم ايداع
 8754وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 240محمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  71325 :قيدت فى  1994-01-01برقم ايداع
 29وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-31
 - 241نادر عوض نجيب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  93114 :قيدت فى  2001-06-27برقم ايداع
 4108وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-26
 - 242ياسر محمود مصطفى على رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  95836 :قيدت فى 2002-04-23
برقم ايداع  2518وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 243مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 96237قيدت فى  2002-06-08برقم ايداع  3422وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-07
 - 244مكتب حسن فتحى عبدالحميد خميس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 96237قيدت فى  2011-10-05برقم ايداع  8611وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-10-04
 - 245احمد محمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  97676 :قيدت فى  2002-12-10برقم ايداع
 6954وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-09
 - 246محمد عبدالمنعم السيد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  98292 :قيدت فى  2003-03-18برقم
ايداع  1426وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-17
 - 247جيهان فوزى عسل تاجر فرد سبق قيده برقم  99817 :قيدت فى  2007-05-14برقم ايداع
 3438وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 248جيهان فوزى عسل تاجر فرد سبق قيده برقم  99817 :قيدت فى  2007-05-14برقم ايداع
 3439وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 249جيهان فوزى عسل تاجر فرد سبق قيده برقم  99817 :قيدت فى  2003-10-22برقم ايداع
 5711وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-21
 - 250احمد محمود حبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100435 :قيدت فى  2011-09-05برقم
ايداع  7578وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-04
 - 251احمد محمود حبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100435 :قيدت فى  2011-10-05برقم
ايداع  8670وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-04
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 - 252احمد محمود حبيب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100435 :قيدت فى  2011-10-13برقم
ايداع  8944وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-12
 - 253نبوية السيد محمد السواح تاجر فرد سبق قيده برقم  102459 :قيدت فى  2004-09-13برقم ايداع
 5582وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-12
 - 254ايمن رجب غريب السيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  110247 :قيدت فى  2007-03-13برقم
ايداع  1823وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 255منال رفعت رمضان امام تاجر فرد سبق قيده برقم  119683 :قيدت فى  2009-07-06برقم ايداع
 5232وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-07-05
 - 256هانى احمد حسنين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  126423 :قيدت فى  2011-04-17برقم ايداع
 2806وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-16
 - 257محمد سالم محمد سالم البرى تاجر فرد سبق قيده برقم  129857 :قيدت فى  2011-12-25برقم
ايداع  10823وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 258مكتب محمد حسن عبدالوهاب السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 131506قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع  3865وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-04-23
 - 259احمد فوزى محمد السيد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  131542 :قيدت فى  2012-04-29برقم
ايداع  3962وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-28
 - 260مها محمد كامل غالب حسن كفافى تاجر فرد سبق قيده برقم  132032 :قيدت فى 2012-06-07
برقم ايداع  5112وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 261عزة محمد متولى على تاجر فرد سبق قيده برقم  143960 :قيدت فى  2015-03-31برقم ايداع
 3488وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-30
 - 262جاد محمد جاد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  145729 :قيدت فى  2015-07-15برقم ايداع
 7734وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-14
 - 263محمد احمد حسن الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  150792 :قيدت فى  2016-05-10برقم
ايداع  6027وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-09
 - 264لمياء محمد السعيد عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  151645 :قيدت فى  2016-07-10برقم
ايداع  8269وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-09
 - 265هبه سعد دسوقى محمد موافى تاجر فرد سبق قيده برقم  154395 :قيدت فى  2016-12-20برقم
ايداع  15734وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 266سامى سعدالدين احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  154873 :قيدت فى  2017-01-17برقم
ايداع  769وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 267دعاء متولى على متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  156139 :قيدت فى  2017-03-26برقم ايداع
 4002وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 268شريف حسن سعد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156498 :قيدت فى  2017-04-13برقم
ايداع  4998وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 269محمود احمد جمال الدين عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  156842 :قيدت فى 2017-05-04
برقم ايداع  5891وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 270عبدالحميد عبدالشافى عبدالحميد مهدى حماره تاجر فرد سبق قيده برقم  157752 :قيدت فى
 2017-07-05برقم ايداع  8358وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-04
 - 271حسين عبد الفتاح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  41902 :قيدت فى  2001-04-04برقم ايداع
 2160وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-03
 - 272حسين عبدالفتاح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  41902 :قيدت فى  1980-07-19برقم ايداع
 2305وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-18

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

Page 172 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 273محمد على البدرى فيومى جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  51248 :قيدت فى  1985-03-19برقم
ايداع  1406وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-18
 - 274محمد احمد جاد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  57249 :قيدت فى  1987-05-26برقم ايداع
 2702وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-25
 - 275احمد محمد جوده عبد ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83011 :قيدت فى  1999-02-20برقم
ايداع  999وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-02-19
 - 276هانى جلل عبد الحميد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  95636 :قيدت فى  2002-04-03برقم
ايداع  2065وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-02
 - 277مجدى مصطفى محمد جاد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  108068 :قيدت فى 2006-07-20
برقم ايداع  5644وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-19
 - 278احمد محمد كامل محمد صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  108518 :قيدت فى  2006-09-03برقم
ايداع  6691وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-02
 - 279حاتم محمد حسن محمد حسن صيام تاجر فرد سبق قيده برقم  111337 :قيدت فى 2007-06-25
برقم ايداع  4474وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-24
 - 280مينا جرجس اسعد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  118769 :قيدت فى  2009-04-16برقم
ايداع  2958وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-15
 - 281انعام عبدالعظيم محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  125894 :قيدت فى  2011-02-27برقم
ايداع  1437وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-26
 - 282ضاحى رجب احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  129700 :قيدت فى  2011-12-07برقم ايداع
 10421وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
 - 283محمد السيد عبدالرحمن عبدالجواد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  131369 :قيدت فى
 2012-04-12برقم ايداع  3555وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-11
 - 284شريف امين محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  131936 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 4882وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-29
 - 285رضا حامد مسلم مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  132268 :قيدت فى  2012-07-02برقم ايداع
 5693وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 286صباح جنيدى عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  139401 :قيدت فى  2014-04-29برقم
ايداع  3212وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-28
 - 287محمد رجب محمد هلل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  141109 :قيدت فى 2014-09-22
برقم ايداع  7768وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-21
 - 288مجاهد السيد عبدالمحسن غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  148164 :قيدت فى  2015-12-15برقم
ايداع  13259وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-14
 - 289احمد صلح الدين مصطفى احمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  150815 :قيدت فى
 2016-05-10برقم ايداع  6105وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-09
 - 290ساميه محمود السيد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  155573 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  2488وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-22
 - 291حسنى احمد عباس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156998 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع
 6266وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
 - 292مكتب هانى سعيد السيد قنديل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157293قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع  7124وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-27

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

Page 173 of 190

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 293مكتب صبرى احمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157574قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع  7920وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-17
 - 294محمد ناجى عبد العزيز عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  35568 :قيدت فى  1976-03-29برقم
ايداع  885وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-28
 - 295محمد ناجى عبدالعزيز عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  35568 :قيدت فى  1980-12-25برقم
ايداع  3833وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-24
 - 296جليله رمضان حسن الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  58466 :قيدت فى  1987-11-01برقم ايداع
 5678وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-10-31
 - 297نجفة عبد الغنى حسن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  108990 :قيدت فى  2006-10-31برقم
ايداع  7827وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-30
 - 298ابراهيم عبدالكريم عبده محمد العريان تاجر فرد سبق قيده برقم  111421 :قيدت فى
 2007-07-04برقم ايداع  4716وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-03
 - 299شيماء عادل على عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  118732 :قيدت فى  2009-04-13برقم
ايداع  2850وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-12
 - 300ناصر عبدالرحمن السيد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  128393 :قيدت فى
 2011-08-15برقم ايداع  7169وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-14
 - 301حنان ابراهيم على عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  129204 :قيدت فى  2011-10-19برقم
ايداع  9154وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-18
 - 302مارى عوض سليمان جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  131984 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  4988وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 303السيد سليمان محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  140008 :قيدت فى  2014-06-18برقم
ايداع  4925وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-17
 - 304محمد فرج محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  142991 :قيدت فى  2015-02-03برقم ايداع
 1102وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-02
 - 305احمد فكرى محمد دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  148220 :قيدت فى  2015-12-20برقم ايداع
 13378وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-19
 - 306كمال عمر ابراهيم السيد السحت تاجر فرد سبق قيده برقم  150191 :قيدت فى 2016-04-03
برقم ايداع  4325وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-02
 - 307نوال عطوه حافظ عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  152893 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 11755وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 308حسن احمد رشاد بلسى تاجر فرد سبق قيده برقم  154302 :قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
 15472وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-13
 - 309فتحى سليم عبدالوهاب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  155066 :قيدت فى  2017-01-29برقم
ايداع  1231وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-28
 - 310هانى سعد على هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  155682 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع
 2822وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 311مكتب محمد محروس محمود ابوغانم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 155711قيدت فى  2017-03-02برقم ايداع  2882وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-01
 - 312حازم السيد احمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  155899 :قيدت فى 2017-03-14
برقم ايداع  3410وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
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 - 313فتوح احمد الرفاعى فتوح احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157161 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  6772وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 314محمد جلل احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157466 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 7613وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-07
 - 315مكتب رضا احمد محمود درديرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 157707قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع  8258وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-02
 - 316فردوس عبدالرحمن شعراوى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  157890 :قيدت فى 2017-07-13
برقم ايداع  8760وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-12
 - 317السيد محمود احمد محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  91630 :قيدت فى 2001-02-14
برقم ايداع  1082وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-13
 - 318حنه مجدى عبدالمسيح عبدالملك تاجر فرد سبق قيده برقم  92517 :قيدت فى  2001-05-05برقم
ايداع  2825وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-04
 - 319متولى فتحى محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  102571 :قيدت فى  2004-10-12برقم
ايداع  6048وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-11
 - 320محمود عبدالمنعم السيد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  106180 :قيدت فى  2006-02-06برقم
ايداع  711وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-05
 - 321خالد محمد احمد صابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110712 :قيدت فى  2007-04-26برقم
ايداع  2980وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-25
 - 322خالد محمد احمد صابر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110712 :قيدت فى  2010-09-30برقم
ايداع  7544وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-29
 - 323ماهر عبدالعزيز حسن ابراهيم الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم  110908 :قيدت فى
 2007-05-14برقم ايداع  3452وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-13
 - 324نبيلة سعد الدين احمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  116916 :قيدت فى  2008-11-06برقم
ايداع  8654وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-05
 - 325وفاء عبدالعزيز ابراهيم الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  125708 :قيدت فى 2011-01-27
برقم ايداع  902وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-26
 - 326وفاء عبدالعزيز ابراهيم الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  125708 :قيدت فى 2015-11-18
برقم ايداع  12297وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 327اسلم عبدالنعيم عبدالقادر على تاجر فرد سبق قيده برقم  125849 :قيدت فى  2011-02-20برقم
ايداع  1261وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-19
 - 328همت مصطفى كامل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  138930 :قيدت فى  2014-03-20برقم
ايداع  2213وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-19
 - 329ناديه مصطفى عبدا صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  139621 :قيدت فى  2014-05-15برقم
ايداع  3866وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-14
 - 330احمد عبدالعوض احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  139737 :قيدت فى  2014-06-01برقم ايداع
 4221وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-31
 - 331مكتب رحلت ونقل عمال شركات وائل بكرى الشحات امين هبه تاجر فرد سبق قيده برقم 146657 :
قيدت فى  2015-09-15برقم ايداع  9819وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-14
 - 332جيهان عبده محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154194 :قيدت فى  2016-12-07برقم ايداع
 15167وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-06
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 - 333مكتب عايده محمد ابراهيم عبد العزيز للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 156050قيدت فى  2017-03-21برقم ايداع  3771وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-20
 - 334هيثم سليمان محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  157526 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  7777وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 335محمد فوزى لطفى حسن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  158020 :قيدت فى 2017-07-19
برقم ايداع  9025وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-18
 - 336السيد يونس اسماعيل محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  53602 :قيدت فى 1986-03-01
برقم ايداع  989وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-28
 - 337د -تماضر عبدالحميد عبداللطيف بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  54154 :قيدت فى
 1986-04-27برقم ايداع  2108وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-26
 - 338سمير عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  65764 :قيدت فى  1990-08-21برقم ايداع
 3545وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-20
 - 339سمير عبد النبى عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  65764 :قيدت فى  2007-09-18برقم
ايداع  6655وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-17
 - 340مصطفى عبدا احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83707 :قيدت فى  1999-04-27برقم
ايداع  2532وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-26
 - 341حسن السيد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  84845 :قيدت فى  1999-08-08برقم ايداع
 5011وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-08-07
 - 342سعدية احمد ابراهيم البايض تاجر فرد سبق قيده برقم  95428 :قيدت فى  2002-03-18برقم
ايداع  1607وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-17
 - 343امين السيد امين على حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  102290 :قيدت فى  2016-05-29برقم
ايداع  7002وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-28
 - 344نادية مصطفى محمد عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  108491 :قيدت فى 2006-08-31
برقم ايداع  6638وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-30
 - 345رؤف محمد سليم عليوة فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  113966 :قيدت فى  2008-03-04برقم
ايداع  1770وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-03-03
 - 346موسى عيسى مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  117125 :قيدت فى  2008-11-23برقم
ايداع  9120وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-22
 - 347محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  119846 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  5818وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 348ناديه جابر على احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  124264 :قيدت فى  2010-09-20برقم
ايداع  7178وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-09-19
 - 349ساميه محمد المليجى بهنسى تاجر فرد سبق قيده برقم  125642 :قيدت فى  2011-01-20برقم
ايداع  714وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 350مكتب رحلت اشرف مهدى جابر تاجر فرد سبق قيده برقم  127782 :قيدت فى 2011-07-03
برقم ايداع  5706وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-02
 - 351اسلم عادل احمد مصطفى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  128328 :قيدت فى 2011-08-08
برقم ايداع  7000وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-07
 - 352محمود باشا عبدالسميع باشا تاجر فرد سبق قيده برقم  130600 :قيدت فى  2012-02-19برقم
ايداع  1660وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 353السيد جمال عبدالناصر فؤاد محمد ديب تاجر فرد سبق قيده برقم  131392 :قيدت فى
 2012-04-15برقم ايداع  3604وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-14
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 - 354رشا عبد العزيز احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  132353 :قيدت فى  2012-07-11برقم
ايداع  5904وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-10
 - 355عبدالعظيم نبيل عبدالعظيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  135617 :قيدت فى 2013-04-11
برقم ايداع  3153وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-10
 - 356احمد سعيد محمد عبدالرحمن جميل تاجر فرد سبق قيده برقم  138895 :قيدت فى 2014-03-18
برقم ايداع  2149وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-17
 - 357احمد فرحان عامر محمد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  141566 :قيدت فى  2014-10-27برقم
ايداع  8891وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-26
 - 358محمد احمد جبر مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم  147370 :قيدت فى  2015-11-01برقم ايداع
 11514وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-10-31
 - 359خالد صلح عبدالفتاح عطيه الغمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  148082 :قيدت فى
 2015-12-10برقم ايداع  13061وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-09
 - 360محمد السيد احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  150121 :قيدت فى  2016-03-29برقم ايداع
 4167وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-28
 - 361ابراهيم حسنى حسن عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  150864 :قيدت فى
 2016-05-12برقم ايداع  6237وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-11
 - 362علء محمد حامد حلبى محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  150964 :قيدت فى
 2016-05-19برقم ايداع  6521وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-18
 - 363هشام احمد عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  152257 :قيدت فى  2016-08-14برقم
ايداع  10163وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-13
 - 364مكتب ادهم ثروت محمود عبدالقادر للرحلت الداخليه ونقل عمال لشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 152400قيدت فى  2016-08-21برقم ايداع  10500وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-08-20
 - 365مرفت عبدالعزيز على عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  154717 :قيدت فى 2017-01-08
برقم ايداع  343وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 366طارق محمد عبدالقادر عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  155734 :قيدت فى 2017-03-05
برقم ايداع  2945وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-04
 - 367ضياء محمد محمد صلح الدين موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  156961 :قيدت فى
 2017-05-10برقم ايداع  6176وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-09
 - 368مكتب سليمان عبدالفتاح سليمان احمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده
برقم  157137 :قيدت فى  2017-05-21برقم ايداع  6696وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 369سعيد محمود محمد الشامى تاجر فرد سبق قيده برقم  29148 :قيدت فى  1972-02-17برقم ايداع
 488وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-16
 - 370صباح اسماعيل على البدرى تاجر فرد سبق قيده برقم  67855 :قيدت فى  1991-10-15برقم
ايداع  5252وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-14
 - 371سميره محمد المرسى فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  76117 :قيدت فى  1996-11-02برقم ايداع
 6674وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-01
 - 372محمد عبدالوهاب محمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  96528 :قيدت فى 2002-07-08
برقم ايداع  4048وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-07
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 - 373هانى احمد عبدالعاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110602 :قيدت فى  2007-04-17برقم
ايداع  2711وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 374مجدى الفونس عوض ا غبر تاجر فرد سبق قيده برقم  111410 :قيدت فى 2007-07-03
برقم ايداع  4693وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 375عصام عمر عبدالرحمن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  130173 :قيدت فى  2012-01-15برقم
ايداع  535وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-14
 - 376محمد السيد ابراهيم مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  139426 :قيدت فى  2014-04-30برقم
ايداع  3278وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-04-29
 - 377السيد على عبدالدايم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  141434 :قيدت فى  2014-10-20برقم
ايداع  8548وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-19
 - 378محمود السيد زكى شديد تاجر فرد سبق قيده برقم  142124 :قيدت فى  2014-12-03برقم ايداع
 10325وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-02
 - 379محمود احمد سعد حسين المعاملى تاجر فرد سبق قيده برقم  145566 :قيدت فى 2015-07-02
برقم ايداع  7368وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-01
 - 380احمد يحى عطيه زغلل تاجر فرد سبق قيده برقم  154171 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع
 15100وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-05
 - 381كامل السيد كامل على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  154399 :قيدت فى  2016-12-20برقم
ايداع  15744وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-19
 - 382محمد سعيد السيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154874 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع
 770وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 383هانى صبحى صابر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  156220 :قيدت فى  2017-03-28برقم
ايداع  4202وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-27
 - 384احمد جمال عبدالحليم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  156651 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  5359وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-22
 - 385يحى بيومى عبدالعزيز خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  157148 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  6744وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 386نشوى محمد محمود عبدا عريق تاجر فرد سبق قيده برقم  157517 :قيدت فى 2017-06-13
برقم ايداع  7764وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-12
 - 387مؤسسة عبدالوهاب للنقل الداخلى تاجر فرد سبق قيده برقم  157997 :قيدت فى 2017-07-18
برقم ايداع  8981وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 388احمد محمد فتحى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  76433 :قيدت فى  1997-01-06برقم ايداع
 128وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-05
 - 389اسماء عبده محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83839 :قيدت فى  2000-05-09برقم
ايداع  2828وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-08
 - 390السيد محمد ابراهيم هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  85758 :قيدت فى  1999-10-24برقم ايداع
 6998وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-10-23
 - 391وليد عبدا محمد محمود عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  96442 :قيدت فى 2002-06-30
برقم ايداع  3885وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-29
 - 392ماجدة نعمت عبدالحميد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  96550 :قيدت فى  2002-07-09برقم
ايداع  4086وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-08
 - 393راضى محمد حسين عليوه مريخة تاجر فرد سبق قيده برقم  104271 :قيدت فى 2005-06-06
برقم ايداع  3305وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-05
 - 394ناهد السيد عبد القادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109976 :قيدت فى  2007-02-18برقم
ايداع  1059وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
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 - 395حنان احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  111123 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع
 3981وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-03
 - 396مصطفى على مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  123709 :قيدت فى 2010-07-19
برقم ايداع  5834وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-07-18
 - 397ايمان محمد الليثى غتورى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  125736 :قيدت فى 2011-02-07
برقم ايداع  995وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-06
 - 398عبدالحميد اسماعيل شهاب احمد نجم تاجر فرد سبق قيده برقم  130421 :قيدت فى
 2012-02-02برقم ايداع  1170وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-01
 - 399بركات محمد الهادى سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  130717 :قيدت فى  2012-02-26برقم
ايداع  1936وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 400شعبان احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  130907 :قيدت فى  2012-03-11برقم ايداع
 2424وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 401مؤسسة ابوالفتوح للستيراد والتوكيلت التجارية تاجر فرد سبق قيده برقم  132047 :قيدت فى
 2012-06-10برقم ايداع  5150وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-09
 - 402راشا على احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  132262 :قيدت فى  2012-07-02برقم ايداع
 5685وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 403احمد سالم تايه على تاجر فرد سبق قيده برقم  137727 :قيدت فى  2013-11-28برقم ايداع
 9726وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-27
 - 404حميده محمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  138676 :قيدت فى  2014-03-04برقم ايداع
 1630وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-03
 - 405ميسرة درويش سالم درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  141726 :قيدت فى  2014-11-06برقم
ايداع  9305وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-05
 - 406هيكل انور السعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  141967 :قيدت فى  2014-11-23برقم ايداع
 9920وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-22
 - 407محمد عصام حسينى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  142085 :قيدت فى  2014-12-01برقم
ايداع  10223وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-30
 - 408هدى عبدالمنعم محمد محمد همام تاجر فرد سبق قيده برقم  144706 :قيدت فى 2015-05-13
برقم ايداع  5397وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-12
 - 409سالم محمد السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  144800 :قيدت فى  2015-05-18برقم ايداع
 5606وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-05-17
 - 410بدر طه ابراهيم ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  150906 :قيدت فى  2016-05-16برقم
ايداع  6338وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-15
 - 411سهام عبدالرحمن محمد درويش تاجر فرد سبق قيده برقم  156255 :قيدت فى 2017-03-30
برقم ايداع  4292وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-29
 - 412مكتب شفيق احمد عكاشة للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم 157063 :
قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع  6445وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-15
 - 413امين امين رجب عبدا المغينى تاجر فرد سبق قيده برقم  69817 :قيدت فى  1992-12-30برقم
ايداع  5841وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-29
 - 414فتحى شعبان عبدالفتاح جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  84414 :قيدت فى  1999-06-29برقم
ايداع  4073وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-28
 - 415د ايهاب محمد على مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  87368 :قيدت فى  2000-03-20برقم
ايداع  1784وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-03-19
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 - 416محمد محمد الصادق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  94189 :قيدت فى  2001-10-07برقم ايداع
 6696وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-10-06
 - 417سويد للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد سبق قيده برقم  106570 :قيدت فى 2006-03-09
برقم ايداع  1698وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-08
 - 418مجلى ابراهيم مجلى يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم  107363 :قيدت فى  2006-05-23برقم
ايداع  3876وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-22
 - 419زياد محمد انور حافظ يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  110425 :قيدت فى  2014-09-08برقم
ايداع  7296وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-07
 - 420طارق مندوة السيد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم  113407 :قيدت فى  2008-01-20برقم ايداع
 449وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-01-19
 - 421بشير عبد الغنى فتح ا البطريق تاجر فرد سبق قيده برقم  114628 :قيدت فى 2008-04-24
برقم ايداع  3345وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-04-23
 - 422بشير عبدالغنى فتح ا البطريق تاجر فرد سبق قيده برقم  114628 :قيدت فى 2011-09-22
برقم ايداع  8174وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-21
 - 423نورا محمد سليم ابومسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  124962 :قيدت فى  2010-11-24برقم ايداع
 8955وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-23
 - 424دعاء صلح احمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم  129622 :قيدت فى  2011-12-01برقم
ايداع  10221وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-30
 - 425ضياء محمد السعدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  132305 :قيدت فى  2012-07-05برقم
ايداع  5784وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 426معرض عطيه للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  132430 :قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع
 6121وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 427سامى عبد العال عبد السميع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140828 :قيدت فى 2014-09-02
برقم ايداع  7074وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-09-01
 - 428محمد احمد الشحات حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  145320 :قيدت فى  2015-06-17برقم
ايداع  6890وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-16
 - 429تامر محمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  150499 :قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع
 326وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 430تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150499 :قيدت فى  2016-04-19برقم ايداع
 5251وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 431تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150499 :قيدت فى  2016-04-19برقم ايداع
 5252وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-18
 - 432محمد السيد خالد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150610 :قيدت فى  2016-04-27برقم ايداع
 5559وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 433احمد محمد يحيى ابراهيم ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  155185 :قيدت فى 2017-02-02
برقم ايداع  1545وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-01
 - 434دعاء عبدالفتاح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156944 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  6119وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 435خيريه سعيد عبداللطيف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  157443 :قيدت فى 2017-06-07
برقم ايداع  7538وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-06
 - 436السيد عبد اللطيف امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  56609 :قيدت فى  1987-03-14برقم
ايداع  1402وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 437محمد رضا عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  57643 :قيدت فى  1987-07-21برقم ايداع
 3688وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-20
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 - 438محمد زكى على سليمان عايديه تاجر فرد سبق قيده برقم  88672 :قيدت فى  2000-06-26برقم
ايداع  4464وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-25
 - 439د  /ايمن شكرى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  92274 :قيدت فى  2001-04-14برقم ايداع
 2361وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-13
 - 440ايمن شكرى حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  92274 :قيدت فى  2002-09-16برقم ايداع
 5359وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-15
 - 441تامر رؤوف وديع بقطر تاجر فرد سبق قيده برقم  99801 :قيدت فى  2003-10-21برقم ايداع
 5686وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-20
 - 442مكتب راشد السيد راشد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم :
 101405قيدت فى  2011-03-24برقم ايداع  2209وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-03-23
 - 443ناصر مهدى مأمون عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  104428 :قيدت فى  2005-06-22برقم
ايداع  3763وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-21
 - 444رضا ناجى اسماعيل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109967 :قيدت فى  2007-02-18برقم
ايداع  1037وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-17
 - 445فؤاد صبحى فؤاد على تاجر فرد سبق قيده برقم  110209 :قيدت فى  2007-03-11برقم ايداع
 1703وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-10
 - 446محمد عباس عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110259 :قيدت فى  2007-03-14برقم
ايداع  1849وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-13
 - 447مصطفى عبدا سليمان بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  111560 :قيدت فى  2007-07-18برقم
ايداع  5083وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-17
 - 448مصطفى عبدا سليمان بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  111560 :قيدت فى  2015-12-13برقم
ايداع  13138وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-12
 - 449هانى السيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  116445 :قيدت فى  2008-09-25برقم ايداع
 7520وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-24
 - 450محسن على سالم سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  119343 :قيدت فى  2009-06-07برقم ايداع
 4454وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-06
 - 451خالد محمد حسن عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  123873 :قيدت فى  2010-08-03برقم ايداع
 6284وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-02
 - 452مروة محمد غنيمى حسن كريم تاجر فرد سبق قيده برقم  130066 :قيدت فى  2012-01-08برقم
ايداع  271وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-07
 - 453هانى عطية عبدا اسماعيل النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  131402 :قيدت فى 2015-03-01
برقم ايداع  2145وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-02-28
 - 454هانى عطية عبدا اسماعيل النقيب تاجر فرد سبق قيده برقم  131402 :قيدت فى 2012-04-17
برقم ايداع  3622وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-16
 - 455امينة محمد عزب محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم  131777 :قيدت فى  2012-05-16برقم
ايداع  4520وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-15
 - 456عمر محمد عطاا الشربينى السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  131925 :قيدت فى
 2012-05-29برقم ايداع  4859وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-28
 - 457لوزة رشاد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  134186 :قيدت فى  2012-12-11برقم
ايداع  1044وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-12-10
 - 458على ابراهيم عبدالرحيم عطية حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  134568 :قيدت فى
 2013-01-17برقم ايداع  453وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-01-16
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 - 459عبدالحكيم محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  137824 :قيدت فى 2013-12-05
برقم ايداع  9972وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-12-04
 - 460امجد امام الدين كامل عبدالحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  141963 :قيدت فى
 2014-11-23برقم ايداع  9911وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-22
 - 461سماح عبدالحليم على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  146292 :قيدت فى  2015-08-25برقم
ايداع  8985وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-24
 - 462محمد جوده حسين احمد عرفات تاجر فرد سبق قيده برقم  148264 :قيدت فى 2015-12-22
برقم ايداع  13484وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-12-21
 - 463محمد عبدا الحنونى ابراهيم عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  148473 :قيدت فى
 2016-01-04برقم ايداع  60وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-03
 - 464محمود محمد اسماعيل احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  151424 :قيدت فى 2016-06-16
برقم ايداع  7728وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-15
 - 465فاطمه حسن محمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  151489 :قيدت فى  2016-06-21برقم ايداع
 7880وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-20
 - 466محمد سعيد حسينى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  154352 :قيدت فى  2016-12-18برقم
ايداع  15636وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 467احمد سعيد عبدالعزيز ارنوط تاجر فرد سبق قيده برقم  157811 :قيدت فى  2017-07-10برقم
ايداع  8536وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-09
 - 468ايمان محمد شاكر عبدالحفيظ تاجر فرد سبق قيده برقم  74674 :قيدت فى  1996-03-28برقم
ايداع  1355وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-27
 - 469ابراهيم محمد ابراهيم نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  99586 :قيدت فى  2016-03-22برقم
ايداع  3759وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-21
 - 470ابراهيم محمد ابراهيم نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  99586 :قيدت فى  2003-09-28برقم
ايداع  5163وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-09-27
 - 471وجدى محمد احمد زيتون تاجر فرد سبق قيده برقم  130527 :قيدت فى  2012-02-12برقم
ايداع  1468وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-11
 - 472قدرية فهمى عبدالعزيز فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  132131 :قيدت فى  2012-06-18برقم
ايداع  5355وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 473عبدالوهاب محمد عبدالوهاب فريد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  132194 :قيدت فى
 2012-06-26برقم ايداع  5539وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-25
 - 474نورا السيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  139794 :قيدت فى  2014-06-03برقم ايداع
 4360وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-06-02
 - 475وفاء خليل عبدالرحمن عزاز تاجر فرد سبق قيده برقم  149137 :قيدت فى  2016-02-09برقم
ايداع  1657وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-08
 - 476محمد محمد صديق مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  149450 :قيدت فى  2016-02-24برقم
ايداع  2441وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-02-23
 - 477محمد نبيل سالم مصيلحى تاجر فرد سبق قيده برقم  150616 :قيدت فى  2016-04-27برقم
ايداع  5589وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 478محمد حسينى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  151387 :قيدت فى  2016-06-14برقم
ايداع  7637وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-06-13
 - 479مها ابراهيم السيد محمود البربرى تاجر فرد سبق قيده برقم  151751 :قيدت فى 2016-07-17
برقم ايداع  8574وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-16
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 - 480محمود عبدالعال ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154274 :قيدت فى  2016-12-13برقم
ايداع  15385وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-12
 - 481معرض خطاب للسيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  154952 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  934وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 482ايمان سامى يوسف شرف تاجر فرد سبق قيده برقم  155223 :قيدت فى  2017-02-06برقم
ايداع  1623وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-05
 - 483شعبان محمد عبدالحميد محمد المراكبى تاجر فرد سبق قيده برقم  155489 :قيدت فى
 2017-02-20برقم ايداع  2257وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-19
 - 484احمد اسامه محمد بدير البعل تاجر فرد سبق قيده برقم  156798 :قيدت فى  2017-05-03برقم
ايداع  5754وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 485سامى محمد توفيق احمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  110731 :قيدت فى
 2007-04-29برقم ايداع  3020وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-28
 - 486نبيل خلف احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  111277 :قيدت فى  2007-06-18برقم ايداع
 4329وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 487على احمد السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  117845 :قيدت فى  2009-02-01برقم ايداع
 729وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-01-31
 - 488مصطفى عبدالعزيز احمد نصر ا تاجر فرد سبق قيده برقم  121427 :قيدت فى 2009-12-31
برقم ايداع  9631وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-12-30
 - 489جمال محمد سيد احمد العصر تاجر فرد سبق قيده برقم  126656 :قيدت فى 2011-05-08
برقم ايداع  3371وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-07
 - 490وليد نبيل فؤاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  127015 :قيدت فى  2011-05-30برقم ايداع
 4153وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-05-29
 - 491وليد نبيل فؤاد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  127015 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 5824وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 492السيد محمد عرفه احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  128046 :قيدت فى  2011-07-18برقم ايداع
 6337وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-17
 - 493رامى سمير حاكم ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  128463 :قيدت فى  2011-08-21برقم
ايداع  7315وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-08-20
 - 494كوثر محمد محمود مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  131129 :قيدت فى  2012-03-22برقم
ايداع  2943وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 495صفية محمد نصر محمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم  131619 :قيدت فى  2012-05-03برقم
ايداع  4131وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
 - 496فاطمة جمال ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  133102 :قيدت فى  2012-09-13برقم
ايداع  7511وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2022-09-12
 - 497محمد محمد عبدالحميد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  144197 :قيدت فى  2015-04-14برقم
ايداع  4197وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-04-13
 - 498السيد محمد على عبدالجليل تاجر فرد سبق قيده برقم  145390 :قيدت فى  2015-06-22برقم
ايداع  7018وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-06-21
 - 499محمد فتحى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  147727 :قيدت فى  2015-11-18برقم ايداع
 12247وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-11-17
 - 500صابر محمود بلسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  149811 :قيدت فى  2016-03-14برقم
ايداع  3308وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-03-13
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 - 501سامح عبدا محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  152968 :قيدت فى  2016-09-29برقم ايداع
 11945وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-28
 - 502محمود محمد نورالدين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  153583 :قيدت فى  2016-11-03برقم
ايداع  13506وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-02
 - 503اسامة محمود سامى عبدالدايم عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم  153864 :قيدت فى
 2016-11-17برقم ايداع  14230وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-16
 - 504سامية صلح محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  154733 :قيدت فى  2017-01-09برقم
ايداع  393وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 505منه ا محمود زكى على زيتون تاجر فرد سبق قيده برقم  156558 :قيدت فى 2017-04-18
برقم ايداع  5133وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-17
 - 506احمد محمد خليل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  156841 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 5890وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 507احمد الهادى السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  156943 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 6116وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-09
 - 508محمود مهران متبولى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  157294 :قيدت فى 2017-05-28
برقم ايداع  7137وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-27
 - 509صالح صالح صالح السيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  157570 :قيدت فى 2017-06-18
برقم ايداع  7910وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 510سمير محمد عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  157933 :قيدت فى  2017-07-17برقم ايداع
 8867وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-16
 - 511علء عطية عبدا اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  101440 :قيدت فى  2004-05-26برقم
ايداع  3020وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-05-25
 - 512احمد شحته عبد ا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  111117 :قيدت فى  2007-06-03برقم
ايداع  3953وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-02
 - 513محمد سمير احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  111442 :قيدت فى  2007-07-05برقم ايداع
 4752وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-04
 - 514مها على محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  117210 :قيدت فى  2008-11-30برقم ايداع
 9320وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-11-29
 - 515رزق ابراهيم عبدالمجيد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  124081 :قيدت فى 2010-08-24
برقم ايداع  6734وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2025-08-23
 - 516معتز احمد حرب احمد السيد عرنوس تاجر فرد سبق قيده برقم  125704 :قيدت فى
 2016-12-27برقم ايداع  16072وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-12-26
 - 517محمود عبدا محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  130089 :قيدت فى  2012-01-09برقم
ايداع  325وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-08
 - 518رضا عبدالقوى عبدالغنى الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم  130135 :قيدت فى 2012-01-11
برقم ايداع  427وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-10
 - 519ياسر السيد محمد على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  132182 :قيدت فى 2012-06-24
برقم ايداع  5480وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-23
 - 520عبدالبديع يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  132236 :قيدت فى  2014-03-30برقم
ايداع  2234وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-29
 - 521عبدالبديع يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  132236 :قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع  5618وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-27
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 - 522شهدة عبدالفتاح جبر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  137258 :قيدت فى  2013-10-21برقم
ايداع  8487وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2023-10-20
 - 523عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  145310 :قيدت فى
 2015-06-17برقم ايداع  6858وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-16
 - 524محمد محمد عبدالحميد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  148722 :قيدت فى 2016-01-18
برقم ايداع  685وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-17
 - 525يوناى يوسف بدوى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  152616 :قيدت فى  2016-09-04برقم
ايداع  11054وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-03
 - 526حاتم محمد حسين خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  154927 :قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع
 871وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 527منال محمد محمد عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  154947 :قيدت فى  2017-01-22برقم
ايداع  926وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-21
 - 528محمود محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156068 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  3835وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-21
 - 529محمود محمد عبدالعزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156068 :قيدت فى  2017-06-15برقم
ايداع  7864وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-14
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تجديد شركات
 - 1شركه احمد محمد كامل احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57300 :قيدت فى  1987-06-09برقم
ايداع  2851وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/06/2027
12:00:00ص
 - 2شركة مؤمن صلح عبدالفتاح محمد وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  131883 :قيدت فى
 2012-05-23برقم ايداع  4756وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2027ص
 - 3ش عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عبيد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  153700 :قيدت فى
 2016-11-09برقم ايداع  13786وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/11/2026ص
 - 4ناصر محمد سليم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  154872 :قيدت فى  2017-01-17برقم
ايداع  762وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2027
ص
 - 5شركة الصالحى لتصنيع العلف شركة سبق قيدها برقم  87111 :قيدت فى  2000-04-02برقم
ايداع  2120وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/04/2025
12:00:00ص
 - 6بنك القاهرة فرع اللواء شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1991-01-15برقم ايداع 247
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/01/2026ص
 - 7بنك القاهره (ش0م0م) شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1957-04-10برقم ايداع 758
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 8بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1980-04-17برقم ايداع  1441وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2025ص
 - 9بنك القاهرة (ش 0م0م) شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1985-07-15برقم ايداع 3130
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2025ص
 - 10بنك القاهرة (ش 0م0م) شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1995-08-30برقم ايداع
 3888وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/08/2025ص
 - 11بنك القاهره شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1993-12-01برقم ايداع  5023وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/11/2023ص
 - 12بنك القاهره فرع الصالحيه شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1986-12-01برقم ايداع
 6992وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/11/2026ص
 - 13شركة محمد محمد العلوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58153 :قيدت فى  1987-09-30برقم
ايداع  4944وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/09/2022
12:00:00ص
 - 14شركة شريف محمد العربى عثمان وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم  68985 :قيدت فى
 1992-06-23برقم ايداع  2652وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/06/2027ص
 - 15بنك القاهرة شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1990-03-14برقم ايداع  1300وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/03/2025ص
 - 16بنك القاهره فرع ابو كبير شركة سبق قيدها برقم  18359 :قيدت فى  1978-08-20برقم ايداع
 2692وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/08/2023ص
 - 17شركة مضارب الشرقيه بالزقازيق شركة سبق قيدها برقم  23916 :قيدت فى  1967-05-21برقم
ايداع  266وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2027
ص
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 - 18شركة مضارب الشرقيه بالزقازيق شركة سبق قيدها برقم  23916 :قيدت فى  2006-11-19برقم
ايداع  8275وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/11/2026
12:00:00ص
 - 19شركة مضارب الشرقيه بالزقازيق شركة سبق قيدها برقم  23916 :قيدت فى  2006-11-19برقم
ايداع  8277وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/11/2026
12:00:00ص
 - 20شركة مضارب الشرقيه بالزقازيق شركة سبق قيدها برقم  23916 :قيدت فى  2006-11-19برقم
ايداع  8278وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/11/2026
12:00:00ص
 - 21شركة مضارب الشرقيه بالزقازيق شركة سبق قيدها برقم  23916 :قيدت فى  2006-11-19برقم
ايداع  8279وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/11/2026
12:00:00ص
 - 22طارق حلمى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  51897 :قيدت فى  1985-06-11برقم ايداع 2788
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2025ص
 - 23شركة خالد محمد توفيق السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  114839 :قيدت فى
 2008-01-15برقم ايداع  3941وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/01/2023ص
 - 24الكفاح لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم  114839 :قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع
 4129وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2027ص
 - 25شركة خالد محمد توفيق السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  114839 :قيدت فى
 2012-05-03برقم ايداع  4129وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/05/2027ص
 - 26شركة محمد محمد محمد عرفة وشركاه شركة سبق قيدها برقم  35925 :قيدت فى 1976-06-24
برقم ايداع  1770وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2026
12:00:00ص
 - 27بنك السكندرية(ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  18556 :قيدت فى  1989-03-06برقم ايداع
 1242وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2024ص
 - 28شركة المراسى للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم  111063 :قيدت فى  2007-05-28برقم
ايداع  3836وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/05/2027
12:00:00ص
 - 29شركة المراسى للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم  111063 :قيدت فى 2013-12-17
برقم ايداع  10251وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/12/2023
12:00:00ص
 - 30شركة بركات حسن عامر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  130331 :قيدت فى  2012-01-29برقم
ايداع  931وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/01/2027
ص
 - 31شركة بركات حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم  130331 :قيدت فى  2013-09-24برقم ايداع
 7970وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/09/2023ص
 - 32فيت هاوس شركة سبق قيدها برقم  130331 :قيدت فى  2013-09-24برقم ايداع  7970وفى
تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/09/2023ص
 - 33شركة مجد احمد خلف وشركاها شركة سبق قيدها برقم  68282 :قيدت فى  1992-01-01برقم
ايداع  18وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2026
ص
 - 34ش0د محمد الحجر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  157380 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 7367وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
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 - 35شركة محمد الشيخ عبد الرحمن يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  55660 :قيدت فى
 1986-11-23برقم ايداع  6823وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/11/2026ص
 - 36شركة/عيسى رشاد محمد صيام وشريكه شركة سبق قيدها برقم  65117 :قيدت فى 1990-04-15
برقم ايداع  1830وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/04/2025
12:00:00ص
 - 37شركة خالد احمد زكى حسانين وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  74984 :قيدت فى 1996-06-03
برقم ايداع  2340وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/06/2026
12:00:00ص
 - 38شركة محمد عبدالقادر عبدالعزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  132112 :قيدت فى
 2012-06-13برقم ايداع  5302وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 39شركة الرشيدى وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم  95667 :قيدت فى  2002-04-07برقم ايداع
 2132وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2027ص
 - 40ش تامر حنفى عبدالخالق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  148348 :قيدت فى  2015-12-28برقم
ايداع  13695وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/12/2025
12:00:00ص
 - 41ش هانى انيس يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  98067 :قيدت فى  2003-02-09برقم ايداع
 742وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2023ص
 - 42شركة عمرو احمد عبدالسميع الناغى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  135596 :قيدت فى
 2013-04-10برقم ايداع  3101وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/04/2023ص
 - 43سعيد احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  94908 :قيدت فى  2002-01-08برقم ايداع
 166وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/01/2027ص
 - 44شركة سعيد احمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  94908 :قيدت فى  2008-09-08برقم
ايداع  7123وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/09/2023
12:00:00ص
 - 45شركة  /تامر محمد جوده حفنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  158050 :قيدت فى 2017-07-20
برقم ايداع  9094وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/07/2027
12:00:00ص
 - 46تعدل الى شركة طارق محمود عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  61414 :قيدت فى
 1988-11-30برقم ايداع  5680وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/11/2023ص
 - 47كوثر وهيب نسيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  76992 :قيدت فى  1997-04-03برقم ايداع
 1843وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/04/2027ص
 - 48شركه خالد احمد زكي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  83944 :قيدت فى  1999-05-16برقم ايداع
 3053وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2024ص
 - 49شركة صبحى عريان صليب واخوته شركة سبق قيدها برقم  57605 :قيدت فى 1987-07-16
برقم ايداع  3612وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/07/2027
12:00:00ص
 - 50مجموعة الحامدين للتجارة والصناعات الهندسية والمعدنية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 68929 :
قيدت فى  1992-06-04برقم ايداع  2461وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/06/2027ص
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 - 51شركة عمرو جمال ابوالعل قطب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  126121 :قيدت فى
 2011-03-20برقم ايداع  2069وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2026ص
 - 52شركة نجلء عبدالكريم محمد السيد المحلوى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  130634 :قيدت فى
 2012-02-20برقم ايداع  1714وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/02/2027ص
 - 53شركة الصلح للمقاولت العمومية والتوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم  131500 :قيدت فى
 2012-04-24برقم ايداع  3869وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/04/2027ص
 - 54شركة محمد عطية جمعة وشريكه للمقاولت العمومية والتوريدات شركة سبق قيدها برقم 131500 :
قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع  3869وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 55دمج الشركة العامه للتجارة والكيماويات فى شركة المحاريث والهندسه على اساس ارصده الحسابات فى
 30 6 2010شركة سبق قيدها برقم  198320 :قيدت فى  1989-02-19برقم ايداع  1000001وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/02/2024ص
 - 56شركة محمد محمد على على وشركاه شركة سبق قيدها برقم  132470 :قيدت فى 2014-01-28
برقم ايداع  532وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/01/2024
12:00:00ص
 - 57شركة محمد محمد على سليم وشركاه  -شركة الصايغ للستيراد وتجارة السمدة والمبيدات والبذور شركة
سبق قيدها برقم  132470 :قيدت فى  2012-07-22برقم ايداع  6210وفى تاريخ  2022-06-23تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/07/2027ص
 - 58شركة الشروق للمقاولت العموميه والتوريدات (محمود الشريف وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم :
 83208قيدت فى  1999-03-08برقم ايداع  1424وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2024ص
 - 59الشركة المصرية لتجارة الكيماويات شركة سبق قيدها برقم  39000 :قيدت فى  1979-01-14برقم
ايداع  161وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/01/2024
ص
 - 60الشركة المصرية لتجارة الكيماويات احدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الهندسية شركة سبق
قيدها برقم  39000 :قيدت فى  1979-01-14برقم ايداع  161وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/01/2024ص
 - 61شركة محمد كمال احمد سيد احمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم  49880 :قيدت فى
 1984-09-29برقم ايداع  3803وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/09/2024ص
 - 62شركة عسكر والعرنوس وشركاهما شركة سبق قيدها برقم  57123 :قيدت فى  1987-05-07برقم
ايداع  2462وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/05/2027
12:00:00ص
 - 63شركة محمد ابراهيم سالم الهابط وشريكته شركة سبق قيدها برقم  132495 :قيدت فى
 2012-07-26برقم ايداع  6284وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/07/2027ص
 - 64شركة عربى السيد عبدالعزيز بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  140525 :قيدت فى
 2014-08-12برقم ايداع  6349وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/08/2024ص
 - 65البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم  3 :قيدت فى  1978-04-18برقم ايداع  1390وفى
تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/04/2023ص
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 - 66شركة البروى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  77834 :قيدت فى  1997-07-28برقم ايداع
 4087وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2027ص
 - 67تعدل الى شركة كما ل اوسامه كمال السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  111383 :قيدت فى
 2007-06-28برقم ايداع  4630وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2027ص
 - 68المجموعه القتصاديه لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  157353 :قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  7307وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
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