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قيود أفراد

1 - احمد احمد عبدالمجيد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14352 ورقم قيد 199185    رئيسى آخر  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 

القراقرة ملك / احمد عبدالمجيد حجازى

2 - مكتب امنيه ربيع عيد مصطفى شحات للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14284 ورقم قيد 199502    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة 

محافظة الشرقية عليم ملك ربيع عيد مصطفى شحات

3 - عادل حامد السيد عابدين تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14285 

ورقم قيد 199503    محل رئيسى  عن محل بيع الوميتال, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 23 كفر الشرابيه 

ملك وليد عبدالفتاح اسماعيل

4 - اكرم السيد غريب منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14288 

ورقم قيد 199504    محل رئيسى  عن ملبس حريمى, بجهة محافظة الشرقية 8 ش المدينة المنورة حى السلم 

ملك / عائشة محمد منصور

5 - جميله السيد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14291 

ورقم قيد 199505    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الشيخ 

جبيل ملك / عبدالرحمن محمد عطيه

6 - عبير عادل محمد محمد حنفي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14297 ورقم قيد 199506    محل رئيسى  عن محل ترزى حريمى, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع البحر  -

تلحوين بملك امل احمد حسن الشوينى

7 - محمود عليوة عبدالنبى السيد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 14310 ورقم قيد 199507    محل رئيسى  عن التجارة فى اثاث المكاتب والمنزلى, بجهة محافظة الشرقية 

ابراش ملك / شيماء محمود عبدالخالق

8 - اسماء عبدالكريم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14311 ورقم قيد 199508    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

العرب - تانيس - بملك على عبد العال عبد الرحمن

9 - عبدالحميد سلمه محمد النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14320 ورقم قيد 199509    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية الحلمية بملك ابراهيم عبد الحميد 

عرابى

10 - السيد عبدالحكيم محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14325 ورقم قيد 199510    محل رئيسى  عن تجارة وبيع قطع غيارالسيارات, بجهة محافظة الشرقية منشاة 

نبهان بملك بلل محمد عبد الرحمن محمد

11 - السيد ناصر محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14329 

ورقم قيد 199511    محل رئيسى  عن توريد رخام, بجهة محافظة الشرقية شنباره الميمونة ملك / ناصر محمد 

عبدا

12 - رانيا محمد محمد ضيف مدكور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14332 ورقم قيد 199512    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية ش الجامع الكبير انشاص الرمل 

ملك / فتحى فرج محمد عيسى
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13 - صفاء عبدالسميع محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14333 ورقم قيد 199513    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية وتوريدات عمومية عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية ش الدروس - بملك محمد الطاهر السيد السيد

14 - صلح عبده ابراهيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14337 

ورقم قيد 199514    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة المنيا ملك / محمد 

الطاهر السيد السيد

15 - نيهال عبدالعظيم محمد عبدالعظيم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14340 ورقم قيد 199515    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية شارع المعهد الدينى -

غزالة الخيس-بملك/محمد عثمان عثمان

16 - تامر حسن ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14347 

ورقم قيد 199516    محل رئيسى  عن بيع حبوب, بجهة محافظة الشرقية واصف الجعفرية ملك / محمد يسرى 

على نصر على

17 - مكتب عبدالرحمن هشام عبدالخالق احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14349 ورقم قيد 199517    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية شقة 102 عمارات بنك السكان والتعمير ملك / هشام عبدالخالق احمد على

18 - عايد عجايبى بشارة لويس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14350 

ورقم قيد 199518    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية ومنزلية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملته, بجهة 

محافظة الشرقية شارع سلمة-فاقوس اول-بملك/عجايبى بشاره لويس

19 - كريمه احمد متولى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14356 ورقم قيد 199519    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة عدا توريد العمالة, بجهة محافظة الشرقية 

سندنهور ملك / مصطفى محمد عبدالعظيم

20 - مكتب خالد يوسف عبدالمجيد سلطان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14358 ورقم قيد 199520    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية كفر سلمة بشارة  بملك/محمد خالد يوسف

21 - محمد سعيد عبدا عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14360 ورقم قيد 199521    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونة بملك/

سعيد عبدا عبدالفتاح المعاملى

22 - محمد محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14362 ورقم قيد 199523    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحية وتركيبها, بجهة محافظة الشرقية السعادات 

بملك/محمد عبدالحليم اسماعيل

23 - صلح اسماعيل السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14363 ورقم قيد 199524    محل رئيسى  عن بيع معدات رى حديثه, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الصغرى 

بملك أحمد اسماعيل على اسماعيل

24 - مكت نادية عبدالسميع سعد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14364 ورقم قيد 199525    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شارع داير الناحية -شبرا النخلة-بملك/شعبان سعيد محمد حسانين
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25 - اسلم مجاهد السيد محمد شهنوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14365 ورقم قيد 199526    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الشرقية شارع الشبراوى ملك / 

محمد احمد على احمد

26 - مكتب وليد ابراهيم محمد محمد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14367 ورقم قيد 199527    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية البلشون ملك / هيثم عادل الهادى

27 - فارس محمد ابراهيم عطا راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14370 ورقم قيد 199528    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريداتها عدا توريد العماله ومجلت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 3 قرية رمسيس بملك/محمد ابراهيم عطا راشد

28 - عبدالعزيز حسين عبدالعزيز على السيسى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 14371 ورقم قيد 199529    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى وتوريد بضائع بعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية شارع المحطة بملك/السيد محمد السيد السيد المنسى

29 - احلم عبدالمقصود عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14373 ورقم قيد 199530    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفة ملك / 

مصطفى محفوظ على محمد

30 - عطيه عبدالعزيز عبده العباسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14374 ورقم قيد 199531    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية ش موسى البكرى-النحال-بملك/سونيا سيد محمد عبدالنبى

31 - محمد احمد عبدالحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14375 ورقم قيد 199532    محل رئيسى  عن تصنيع حاصلت زراعيه بانواعها وتوريد خضار وفاكهه 

بالتجزئه., بجهة محافظة الشرقية المعالى-بملك/ احمد عبدالحميد السيد

32 - حسن ابراهيم احمد سليمان على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14376 ورقم قيد 199533    محل رئيسى  عن محطة فرز وغربلة وتقشير وتدريج الفول السودانى وتعبئة 

المحاصيل الزراعية, بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق ملك / فاديه حسن عبدالحميد

33 - ثروت احمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14379 

ورقم قيد 199534    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها وتسمينها, بجهة محافظة الشرقية سواده 

بملك/احمد محمد ابراهيم خليل

34 - منار راضى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14381 

ورقم قيد 199535    محل رئيسى  عن تجارة أدوات رى حديث بالقطاعى, بجهة محافظة الشرقية أبو عزباوى _

الملك بملك راضى محمد على احمد

35 - ايمان عبدالرحمن عبدالعزيز عطوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 14382 ورقم قيد 199536    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة قوره-كفر موسى عمران-بملك/ احمد متولى على عوض ا

36 - ايمن حسنى احمد زايد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14383 ورقم قيد 199537    محل رئيسى  عن بيع منظفات وعطور, بجهة محافظة الشرقية شارع المطار ملك 

/ محمد محمود عبدالعزيز عبدالجواد
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37 - مكتب حسين عبدالوهاب حسين محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14384 ورقم قيد 199538    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية فرسيس بملك/رضا عبدالوهاب حسين محمد

38 - احمد سلمه احمد عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14386 ورقم قيد 199539    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية 4 الصالحية بملك/ 

عبدالعال سلمه احمد عبد العال

39 - تامر احمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14387 

ورقم قيد 199540    محل رئيسى  عن كافتريا تقديم مشروبات ساخنة وباردة, بجهة محافظة الشرقية اكياد 

البحرية بملك/احمد حسن عبدالبارى محمد

40 - ابراهيم فوزى عبدالسلم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14388 ورقم قيد 199541    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الجنادوة-السديه-

بملك/ عاطف محمد ابوهاشم محمد

41 - مكتب فريد كمال بيومى فراج للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14389 ورقم قيد 199542    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

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

شارع العروبه بملك/ معتز فريد كمال بيومى فراج

42 - مكتب احمد محمد على عبدالهادى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14391 ورقم قيد 199543    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية المغربى الكبيرة السنيطه ملك / فاطمة السيد عبدالهادى بيومى

43 - ايهاب جوده رياض كراوية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14392 ورقم قيد 199544    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة الشرقية صان الحجر 

القبلية بملك/احمد السيد احمد

44 - احمد السيد احمد على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14393 ورقم قيد 199545    محل رئيسى  عن تجارة الوميتال وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدويه., بجهة محافظة الشرقية صان الحجر القبليه -بملك/ محمد السيد احمد

45 - عمرو عبدالكريم مصطفى قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

14394 ورقم قيد 199546    محل رئيسى  عن تجارة اعلف ومستلزمات مزارع دواجن, بجهة محافظة 

الشرقية سماكين الغرب بملك/احسان محمد عبدالعال

46 - رافت السيد حسين صادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 14396 

ورقم قيد 199547    محل رئيسى  عن تجارة ورق عدا الطباعة, بجهة محافظة الشرقية القبة - بملك السيد حسين 

صادق

47 - الشوربجى للديكور والمقاولت العامه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 14405 ورقم قيد 199548    محل رئيسى  عن مكتب ديكور ومقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 

البلشون ملك / خالد سعيد عبد المنعم الشوربجى

48 - محمد زكى ضاع النصاف حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14418 ورقم قيد 199549    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الشرقية اول طريق 

الزرقيه بملك/زكى ضاع النصاف حسن
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49 - مكتب حلمى محمد السيد ابوالعنين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 14422 ورقم قيد 199550    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية كفر العدوى بملك/على محمد السيد

50 - ياسر احمد محمد احمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14426 ورقم قيد 199551    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية الجوسق بملك/سامح احمد 

محمد احمد رجب

51 - جمال محمد عطية محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 14436 

ورقم قيد 199552    محل رئيسى  عن انشاءات المبانى, بجهة محافظة الشرقية شارع السيد بغدادى-كفر محمد 

حسين- بملك/اسلم محمد عطيه محمد

52 - سيد احمد عبدالسلم احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 14438 

ورقم قيد 199553    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية ش 

سعد غلول بملك/محمد احمد عبدالسلم

53 - وائل احمد حسن على حسن عجوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14443 ورقم قيد 199554    محل رئيسى  عن دوكو سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش عمرو بن العاص ملك 

/ عادل عطيه عبدالغنى

54 - احمد السيد حسين السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14445 ورقم قيد 199555    محل رئيسى  عن ورشه نجارة موبليات واثاثات منزلية, بجهة محافظة الشرقية 

بساتين السماعيلية

55 - نسرين محمد رضا محمد محمد حنوفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 14446 ورقم قيد 199556    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية ش المدينة المنورة بملك/جمال السيد قاسم

56 - مصطفى صالح مصطفى صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14455 ورقم قيد 199557    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية كفر شعبان بملك/

ناجى لطفى السيد

57 - السيد بركات محمد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 14459 

ورقم قيد 199558    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية كفر 

الغنيمى ملك / محمود بركات محمد

58 - رضا ابراهيم السيد سليمان احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14460 ورقم قيد 199559    محل رئيسى  عن فراكة ارز, بجهة محافظة الشرقية عزبة ماهر-الروضة-بملك/

محمد فوزى قطب حسين عطية

59 - مجدى الحسينى محمد عمران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14461 ورقم قيد 199560    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الحرية امام النيابة الدارية بملك/امنية مجدى الحسينى محمد

60 - عمرو محمود احمد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 14464 

ورقم قيد 199561    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية 3 ش الهنداوى من شارع الكردى 

ملك / احمد عبدالحميد احمد سيف

61 - فاطمه جمال الدين حافظ الهلوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14473 ورقم قيد 199562    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية كفر الصعايده بملك/علء 

عبدالعاطى عبدالمقصود

Page 6 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

62 - محمد عبدا عبدالسلم هاشم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14476 ورقم قيد 199563    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية الفدادنه بملك/عبدالعال 

على عبدالعال

63 - احمد سعدون الشحات حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14477 ورقم قيد 199564    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية ابراش ملك / سعدون الشحات 

حسن ابراهيم

64 - محمد احمد محمد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

14483 ورقم قيد 199566    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه واكسسوارات, بجهة محافظة 

الشرقية شارع عبدالقادر طه المنشية الجديدة ملك ياسر عبدالودود السيد

65 - علياء رمضان فؤاد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14490 ورقم قيد 199567    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه موافقة امنية رقم 3507 فى 2022/7/3, بجهة محافظة الشرقية منشيه ابوعامر 

الجديده شارع سعيد البهنساوى الصيادين ملك / رمضان فؤاد احمد

66 - مكتب دعاء محمد عبدالحميد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14493 ورقم قيد 199568    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية ابو برى ملك / محمد السيد على على عيد

67 - مسعد صلح محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14498 ورقم قيد 199569    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية قرية 3 رمسيس ملك / 

على فاروق السعيد المهدى

68 - رضا فؤاد عباس ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14513 

ورقم قيد 199570    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن ) تربية دواجن (, بجهة محافظة الشرقية قطيفة العزيزية 

ملك / عبدالوالى عبدالدايم محمد محمد جاد

69 - عطيه احمد احمد السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14515 ورقم قيد 199571    محل رئيسى  عن ورشة استرجى, بجهة محافظة الشرقية كفر شلشلمون ملك / 

نورة عبدالحميد مرسى

70 - اسلم عمر محمد عطية محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14517 ورقم قيد 199572    محل رئيسى  عن اجهزة طبية, بجهة محافظة الشرقية 2 ش الجمال قسم الحكماء 

ملك / سامح احمد سمير محمد

71 - محمد سليمان محمد الزلبانى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14520 ورقم قيد 199573    محل رئيسى  عن بيع وتجارة وصيانة ماكينات الخياطة, بجهة محافظة الشرقية 

كفر ابراش ملك / حازم محمد حسن عوض

72 - وهبه نجيب وهبه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14524 

ورقم قيد 199574    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية ش المام على فلل الجامعة ملك / 

ناديه ابراهيم صالح

73 - محمود محمد عبدا يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14526 ورقم قيد 199575    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية عزبة يعقوب كفر 

حافظ ملك / فوزى عبدا منصور يعقوب
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74 - عاطف صالح محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14529 ورقم قيد 199576    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

طهره حميد ملك / شيماء عزت حامد

75 - محمد احمد احمد محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14537 ورقم قيد 199577    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية الصالحية القديمة ملك / 

ليلى احمد احمد محمد النجار

76 - اشجان عبدالمقصود محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14540 ورقم قيد 199578    محل رئيسى  عن تجارة الملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

حاره رياض متفرع من ش التحرير ملك / سعد عبدالمقصود محمد

77 - محمد غريب احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14544 

ورقم قيد 199579    محل رئيسى  عن تصنيع وتوريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الشرقية عزبة احمد 

موسى ملمس ملك / صاحب الشأن

78 - احمد مصطفى عبدالمطلب سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 14550 ورقم قيد 199580    محل رئيسى  عن معلف تربية وتسمين مواشى وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عزبة ابو رزق ملك / مصطفى عبدالمطلب سالم

79 - محمد كرم حنيدق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14553 

ورقم قيد 199581    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية امين باشا اكياد القبلية ملك / 

فاطمة محمد عليان

80 - خالد على عبدالسلم مفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14559 ورقم قيد 199582    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

سواده ملك / نفيسة بركات عبدالوهاب

81 - مرفت عمادالدين محمد مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14573 ورقم قيد 199583    محل رئيسى  عن بيع مشروبات, بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح-بملك\مني 

مصطفي علي السيد

82 - فاطمة محمد نصر محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14577 

ورقم قيد 199584    محل رئيسى  عن محل لبيع العجل الهوائى, بجهة محافظة الشرقية شارع المرور-هندسة 

الرى بملك/الهادى السيد مصلحى

83 - مؤسسه العزبي لتجارة الخردوات تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14582 ورقم قيد 199585    محل رئيسى  عن تجارة خردوات, بجهة محافظة الشرقية بجوار شادر عزام 

جنوب سهل الحسنيه بملك\السادات محمد ابراهيم

84 - اشرف مرغنى على حاكم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14583 

ورقم قيد 199586    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية بناحية قرية 6اكتوبر تانيس بملك/محمد 

عبدالحكيم محمود

85 - السيد جوده محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 14584 

ورقم قيد 199587    محل رئيسى  عن خدمات دش, بجهة محافظة الشرقية شنبارة الميمونة ملك / اسامة جودة 

محمد

86 - محمد فكرى عبدالرحمن عبدالسلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 14586 ورقم قيد 199588    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية تلبانه ملك / فكرى عبدالرحمن عبدالسلم
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87 - فوقيه عبدالقادر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14587 ورقم قيد 199589    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو عماره _كفر 

موسى عمران بملك/ غاده حامد فهمى احمد

88 - محمد عبدالرحمن عبدالحميد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14588 ورقم قيد 199590    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة الشرقية شارع الشادر 

بملك\مصطفى على محمد عبدالرحمن

89 - محمد رشاد محمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14589 ورقم قيد 199591    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية الناصرية ملك / 

رشاد محمد عبدالحليم

90 - محمد ممدوح عبدالخالق محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14590 ورقم قيد 199592    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية سعود البحريه بملك\

ممدوح عبدالخالق محمد احمد

91 - صلح صلح سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14591 ورقم قيد 199593    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعة عدا السلسل الوجبات الجاهزة, بجهة 

محافظة الشرقية ش طلبة عويضة المصرية بلزا ملك / مؤمن مصطفى عبدا

92 - سهام احمد توفيق ابراهيم مبارك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14595 ورقم قيد 199594    محل رئيسى  عن اكسسوارات عرايس, بجهة محافظة الشرقية مدخل كفر ابراش 

ملك / شريف عبدالحلبم غنيمى محمد شريف

93 - ابراهيم حسن احمد بنديرى الخشنية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

14602 ورقم قيد 199595    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية 32 شارع على سليم - بملك 

فاروق محمد عبدالعزيز

94 - احمد بدوى احمد بدوى خليفه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14659 ورقم قيد 179703    رئيسى آخر  عن كافتيريا ومقهى, بجهة محافظة الشرقية صفط الحنه ملك / السيد 

بدوى احمد بدوى

95 - مكتب عمرو صلح على حلحل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14690 ورقم قيد 196014    رئيسى آخر  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبة الدوار الجديد الزوامل ملك / صلح على على حلحل

96 - سعيد محمد السيد احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14604 ورقم قيد 199596    محل رئيسى  عن تربيه ابقار حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية سراج 

الدين بملك / انور محمد السيد احمد

97 - ناجى عبدالقادر حفنى سليمان على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14605 ورقم قيد 199597    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى جاموس وابقار حلب وتسمين عجول وبيع 

منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية غيته بملك / مصطفى عبدالقادر حفنى سليمان

98 - احمد الهادى درويش حفنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14606 ورقم قيد 199598    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

بساتين السماعيلية بملك / عماد الهادى درويش

99 - امانى نجيب مرسى احمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14607 ورقم قيد 199599    محل رئيسى  عن تربيه ابقار وجاموس حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه الجرجور اولد سيف بملك / احمد محمد محمد
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100 - اميره متولى على سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14617 ورقم قيد 199600    محل رئيسى  عن ورشة نجار لتصنيع الخشاب, بجهة محافظة الشرقية خليج 

عبدالمتعال امام م- ابوعمر ملك / فتحيه سمير عبده خميس

101 - سعيد محمد السيد احمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14619 ورقم قيد 199601    محل رئيسى  عن تربيه ابقار جاموس حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

سراج الدين ملك / انور محمد السيد محمد

102 - محمد بسيونى محمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14628 ورقم قيد 199602    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه ابوحامد شبرا النخلة ملك / رمضان محمد بسيونى

103 - السعيد رمضان رزق مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14636 ورقم قيد 199603    محل رئيسى  عن محل عطاره عدا العشاب الطبية, بجهة محافظة الشرقية ش 

القطاع صان القبلية ملك / جمال ابو الحمد خليل

104 - سعيد محمد غياتى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14638 

ورقم قيد 199604    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات وموتسيكلت, بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفه 

ملك / عبدا محمد غياتى

105 - نورهان بيومى فتح الباب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14641 ورقم قيد 199605    محل رئيسى  عن أدوات صحية, بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعه بملك 

سامى عبدالحميد محمد خليل

106 - مكتب فاطمه سليمان محمد اسماعيل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14648 ورقم قيد 199606    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلتداخليه ونقل عمال شركات)عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, 

بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسه التجاره بملك محمد السيد فؤاد محمد

107 - مكتب حجازى حسن محمد عبدالوهاب عريضه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 15,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14654 ورقم قيد 199609    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية ش مدرسه التجاره بملك محمد السيد فؤاد

108 - عبدالباقى حسين اسماعيل حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14663 ورقم قيد 199610    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية الطويلة ملك / هناء عبدا على

109 - محمد محمد السيد على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14665 ورقم قيد 199611    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية قرملة ملك / 

محمد عبدا على ابراهيم

110 - محمود محمد محمود كامل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14666 ورقم قيد 199612    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية بير عماره ملك / محمود 

السيد عطيه مصطفى

111 - عيد محمد ابوالمعاطى على عرفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14669 ورقم قيد 199613    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية برج اسماء القومية ملك / 

جيهان حمدى ابراهيم عبد الرحمن و نرفا حمدى ابراهيم عبد الرحمن و رباب حمدى ابراهيم عبد الرحمن و ايمان 

حمدى ابراهيم عبد الرحمن و اسماء حمدى ابراهيم عبد الرحمن
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112 - محمد اشرف صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14670 ورقم قيد 199614    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية بجوار مساكن الوحدة المحلية 

الزنكلون ملك / محمود اشرف صالح محمد

113 - يحيى ابراهيم محمد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14671 ورقم قيد 199615    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية شقة 2 عمارة 8 بلوك 9 موقع 2 مجاورة 12 الصالحية الجديدة ملك / عائشة ابراهيم 

الدسوقى عبد الحميد

114 - محمد محمد درويش عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14672 ورقم قيد 199616    محل رئيسى  عن بقالـه, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك اشرف محمد درويش

115 - ابراهيم محمد فوزى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14674 ورقم قيد 199617    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

ابوقوره ملك / محمد فوزى عبدالوهاب

116 - امانى الحسينى عبدالحميد عبدالرحمن سباعى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 14675 ورقم قيد 199618    محل رئيسى  عن صيانة الت تصوير المستندات فيما عدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 

3849 فى 2022/7/18, بجهة محافظة الشرقية ش كفر العدوى خلف الساحة الشعبية ملك / محمد احمد ابراهيم 

حسين

117 - احمد عبدا فوزى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14676 ورقم قيد 199619    محل رئيسى  عن مركز التخاطب فيما عدا المن والحراسة والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 1214 فى 2022/2/28, بجهة محافظة الشرقية شارع 

عبدالمنعم رياض ملك / مايكل كمال بسالى

118 - احمد صبحى ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14677 ورقم قيد 199620    محل رئيسى  عن مصنع الوميتال, بجهة محافظة الشرقية طريق منيا القمح 

الزقازيق

119 - عماد محمد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14679 ورقم قيد 199621    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ابو شلبى 

الطريق العام بجوار سوق الحد ملك / محمد السيد هاشم احمد

120 - محمد عطيه محمد حسن قاعود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14683 ورقم قيد 199622    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية 3 ش اسلم البيومى ملك / رحاب رفعت محمد بيومى

121 - احمد محمد عبدالهادى احمد والى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14685 ورقم قيد 199623    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية طريق 

6 أبو الهول بملك/ عبدالعزيز محمد حجازى

122 - مكتب جوده حمدى جوده محمد لنقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 14686 ورقم قيد 199624    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال شركات عدا 

الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ش فرن اولد الشامى 

ميت ربيعه ملك / حمدى جوده محمد
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123 - مكتب محمد عاطف محمد محمد مؤيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14688 ورقم قيد 199625    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الزعفرانية بردين ملك / عاطف محمد محمد مؤيد

124 - محمود ابوعيسى محمود مرسى السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14691 ورقم قيد 199626    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية طريق عبد المنعم رياض 

بملك/ حنان جمال زكى محمد

125 - هانى نعمان محمود محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14693 ورقم قيد 199627    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول ملك / محمد احمد حسين

126 - احمد حسن سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14694 ورقم قيد 199628    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العمالة 

والكمبيوتر ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع السلم بملك/ امين عبد الحميد امين محمد

127 - احمد سعيد عبدا حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 14695 

ورقم قيد 199629    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات وتغيير زيوت, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش ملك / 

عبدا سعيد عبدا حبيب

128 - ايهاب محمود محمد عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14699 ورقم قيد 199630    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية الشيخ جبيل بملك/ احمد محمد محمود

129 - احمد جمال غريب عبدالنبى عجاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 14700 ورقم قيد 199631    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس الجاهزة, بجهة محافظة 

الشرقية طريق حجاج ملك / احمد محمد حسن

130 - مؤسسة عفيفى للدهانات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

14702 ورقم قيد 199632    محل رئيسى  عن تجارة الحدايد والبويات والدهانات الحديثة والديكورات 

والتوكيلت التجارية والتوريدات العامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 43 

شارع اللواء عبد العزيز على المساكن التعاونية ملك / عايده السيد احمد

131 - ايمن سعيد السيد ابراهيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14726 ورقم قيد 117645    رئيسى آخر  عن مصنع تصنيع البواب والنوافذ والوجهات اللمومنيوم وال 

upvc والكلدنج والزجاج ووحدات المطابخ والثاث الفندقى وتشكيل الزجاج بجميع انواعه, بجهة محافظة 

الشرقية المنطقة الصناعية طريق بلبيس العاشر القطعة رقم 6

132 - محمد عيد سليم محمد خضرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14755 ورقم قيد 163401    رئيسى آخر  عن مكتب تاجير سيارات, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/

حازم عيد سليم محمد خضرى

133 - عماد فوزى فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14706 

ورقم قيد 165652    رئيسى آخر  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش صفوت فهمى ملك/فوزى 

ابراهيم احمد

134 - مكتب محمد عبدا سليمان عبدالنبى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14713 ورقم قيد 199633    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية بساتين السماعيلية ملك/صفاء السيد عليوه على
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135 - حسام سيف النصر محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14719 ورقم قيد 199634    محل رئيسى  عن زيوت وشحومات, بجهة محافظة الشرقية شيبه بملك\سيف 

النصر محمود ابراهيم

136 - محمود محمد عبدالمنعم علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14740 ورقم قيد 199635    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية كفر احمد برهام 

بملك\ ضياء محمد عبدالمنعم علي

137 - محمد كلى محمد محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14744 ورقم قيد 199636    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ابراش بملك\كلى محمد محمد 

مصطفى

138 - ريهام خالد ابراهيم عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14745 ورقم قيد 199637    محل رئيسى  عن معرض سيارات للبيع لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية 

النخاس بملك/عونى جلل امين محمد

139 - محمد عبدا على ابراهيم حليمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14747 ورقم قيد 199638    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية سندنهور 

بملك/محمد محمد السيد على

140 - مكتب هند عبدالمنعم محمد بيومى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14749 ورقم قيد 199639    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية العراس بملك/هشام صلح حسن على

141 - ابراهيم محمد فهمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14750 ورقم قيد 199640    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة الشرقية قرية 7 الصالحيه الجديدة 

بملك\هند سعيد عطيه

142 - خليفه محمد خليفه علي خليفه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14752 ورقم قيد 199641    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية منطقه 32 

جمعان الظواهريه بملك\محمد خليفه على

143 - ناجح حسن احمد متولى رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14753 ورقم قيد 199642    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية كفر التميمى-

شنبارة الميمونة-بملك/احمد ناجح حسن احمد

144 - صبحى ابراهيم عبدالعزيز شاهين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 14763 ورقم قيد 199643    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية تل مسمار 

بملك\رابعه رافت الشربينى

145 - محمد حسن احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14765 ورقم قيد 199644    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية كفر ابومسلم ملك/محمد 

حسن احمد ابراهيم

146 - احمد محمد علي ابراهيم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14769 ورقم قيد 199645    محل رئيسى  عن بيع وشراء قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية نشوة 

بملك\محمد على ابراهيم اسماعيل

147 - صبحى احمد سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14770 ورقم قيد 199646    محل رئيسى  عن نقل بضائع داخليه ومقاولت عموميه بعد موافقة جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ابراهيم موسى كفر العزازى ملك/احمد اسماعيل احمد بدوى
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148 - حسين جمعه رجب البزاري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14771 ورقم قيد 199647    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللي, بجهة محافظة الشرقية عزبه الحواط بيشه عامر بملك\ اشرف جمعه رجب

149 - عبدالسلم السيد حسن محمد القرمانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 14772 ورقم قيد 199648    محل رئيسى  عن محل مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية 3 الصالحية بحر 

البقر بملك/محمود حسن على يوسف

150 - عبدالمجيد محمد نجاتى عبدالمجيد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 14773 ورقم قيد 199649    محل رئيسى  عن مكتب تصدير, بجهة محافظة 

الشرقية ابو برى-السناجرة-بملك/محمد نجاتى عبدالمجيد عبدالمجيد

151 - مكتب زينب هلل محمد احمد العجلتى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14776 ورقم قيد 199650    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية كفر محمد حسين ملك/عبدا صابر عبدا عبدالمنعم

152 - ماجد عاشور بسيونى محمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 14777 ورقم قيد 199651    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها., بجهة محافظة 

الشرقية شبرا النخلة-عزبه ابوحامد-بملك/ علء عاشور بسيونى

153 - حسين نصر محمد عطوة تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14778 ورقم قيد 199652    محل رئيسى  عن بيع منتجات غذائية, بجهة محافظة الشرقية الطيبة بملك/نصر 

محمد عطوة عثمان خريبة

154 - مكتب رانيا صابر حسين حراجى عيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14779 ورقم قيد 199653    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية القطاويه بملك/على سعد عبدا محمد

155 - محمد محمود ابوالعل محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 14780 ورقم قيد 199654    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى 

ومجالته والدويه., بجهة محافظة الشرقية المنير -بملك/ محمود ابوالعل محمد رضوان

156 - مصطفى محمود محمد عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم 

ايداع 14781 ورقم قيد 199655    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية ش عمر بن الخطاب فلل الجامعه بملك\محمود محمد عبدالرسول

157 - خالد محمد مصطفى محمد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14782 ورقم قيد 199656    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 1 شارع حسن 

النجار -الحرار ملك/جمال الدين مصطفى زكريا

158 - عادل السيد موسى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14783 ورقم قيد 199657    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الشرقية عزبه مفتاح-الجعفرية 

بملك\السيد موسى سليمان

159 - محمد السيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14784 

ورقم قيد 199658    محل رئيسى  عن مكتب ديكور, بجهة محافظة الشرقية 7ش ابن خلدون -بملك/ محمد 

ابراهيم سليم.
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160 - حماده محمد محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

14785 ورقم قيد 199659    محل رئيسى  عن مكتب ايجار سيارات, بجهة محافظة الشرقية منطقة سوق 

الربعاء - انشاص الرمل - بملك احمد محمد محمد بيومى

161 - محمد السيد كامل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 14786 

ورقم قيد 199660    محل رئيسى  عن بيع دواجن مجمده, بجهة محافظة الشرقية ميت حمل - بملك الهام حامد 

منصور ابراهيم

162 - مكتب عبدالعزيز فتوح عبدالعزيز بهنسى ابوالخير للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14855 ورقم قيد 155704    رئيسى آخر  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية النعامنه ملك/هانى فتوح عبدالعزيز بهنسى

163 - كريمه احمد متولى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14866 ورقم قيد 199519    رئيسى آخر  عن مكتب متعهد استئجار اراضى من الدولة بغرض اعادة تاجيرها 

للغير بنظام سوق اليوم الواحد, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 سندنهور ملك/مصطفى محمد عبدالعظيم

164 - شروق اسامه السيد عبدا نوح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14793 ورقم قيد 199661    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اسطبه ومستلزمات المصانع, بجهة محافظة 

الشرقية ش محمود الصياد ملك/ساميه محمد عبدالسميع عليان

165 - مكتب محمد محمد ابراهيم سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14800 ورقم قيد 199662    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح ملك / السيد محمد ابراهيم

166 - احمد حسن حسن النبراوى تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14802 ورقم قيد 199663    محل رئيسى  عن اصلح وبيع محمول, بجهة محافظة الشرقية القصبى شرق 

ملك/ادريس فايزحسين

167 - محمد احمد محمد عبده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14805 

ورقم قيد 199664    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية الفولى الصغيره الظواهريه ملك/

حسن محمد محمد

168 - نيرة خليل السيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14816 ورقم قيد 199665    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية حنانة بملك/محمد ابراهيم 

السيد

169 - عبدالحكيم محمد عنتر محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14817 ورقم قيد 199666    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية بنى جرى بملك/

محمد عنتر محمد سالم

170 - هشام محمد عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14819 ورقم قيد 199667    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 4 ش 

السلطان المنتزة ملك/صباح محمود عبدالوهاب محمد

171 - غريب احمد محمود محمد غريب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 14820 ورقم قيد 199668    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية بساتين 

السماعيلية-نمره1-بملك/شحته احمد محمود
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172 - عبدالرؤف ابراهيم محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14821 ورقم قيد 199669    محل رئيسى  عن محل لتجارة وبيع بيض المائدة, بجهة محافظة الشرقية شارع 

ذكى الحريرى المتفرع من شارع النقراشى ملك / عبدالمحسن احمد عبدالعزيز

173 - سماح ابراهيم عبدالظاهر سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14825 ورقم قيد 199670    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية ميت حمل بملك/محروس 

صالح محمد

174 - شعبان زغلول محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14826 ورقم قيد 199671    محل رئيسى  عن نشر الخشب وسحجه, بجهة محافظة الشرقية عزبة10 صان 

الحجر-

175 - مصطفى محمد هاشم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14832 ورقم قيد 199673    محل رئيسى  عن محل بويات وتوزيعها, بجهة محافظة الشرقية حفنا بملك/محمد 

صبرى عبدا

176 - محمود صبحى حسين عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 14834 ورقم قيد 199674    محل رئيسى  عن محل لبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية قرية 

ميت سهيل ملك/ صبحى حسين عبدالمقصود حجازى

177 - حمدى محمد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14836 ورقم قيد 199675    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية عزبة الحواط-بيشة عامر بملك/محمد محمد    عبدالعال

178 - محمد يحي منصور محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 14839 ورقم قيد 199676    محل رئيسى  عن ورشة ملبس, بجهة محافظة الشرقية جزيرة عليوة بجوار 

مسجد ابونعيم سعود البحرية

179 - صفوت احمد جلل عيسى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14840 ورقم قيد 199677    محل رئيسى  عن محل صيانة كمبيوتر فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 3850 فى 2022/7/18, بجهة محافظة الشرقية قهبونة بملك/احمد محمد 

الصاوى

180 - عبدالمنعم عبدالفتاح محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14844 ورقم قيد 199678    محل رئيسى  عن ورشة رخام, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد

181 - جمالت عبدالفتاح عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14845 ورقم قيد 199679    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية 20 ش عبدا سيد 

احمد الشارة ملك/محمد جمال حسين

182 - احمد محمد على على زراوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14849 ورقم قيد 199680    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة الشرقية شارع رمضان الزقازيق 

البحرى ملك/هناء عبدالمنعم السيد هاشم

183 - نهال محمد عبدالحليم فضل منصور تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 14851 ورقم قيد 199681    محل رئيسى  عن مكتب تجارة وتوزيع خامات العلف واعلف السماك, 

بجهة محافظة الشرقية برج المنسى-شارع الغشام-بملك/فايقة محمد سليمان محمد

184 - اسماء حامد دسوقى حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14856 ورقم قيد 199682    محل رئيسى  عن مطعم بيع كريب وسندوتشات تيك اوى عدا سلسل الوجبات 

السريعه, بجهة محافظة الشرقية 17 ش مصطفى عطية النحال بملك\اسامه عبد ا عبدالوهاب حسن
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185 - عمرو عادل الشربينى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14857 ورقم قيد 199683    محل رئيسى  عن معرض بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية القصبى غرب 

بملك/عصام عادل الشربينى حسن

186 - امير جمال عبدا محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14860 ورقم قيد 199684    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة جملة وقطاعى عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية 3 ش الطوخى-قسم النظام-بملك/هانى محمد ابراهيم عطيه

187 - مامون اسماعيل احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14861 ورقم قيد 199685    محل رئيسى  عن مصنع لتعبئة مخللت وزيت الزيتون, بجهة محافظة الشرقية 

طريق القنطرة بجوار الصوامع اولد عامر-قصاصين الشرق-بملك/جرير السيد محمد عمر

188 - ابراهيم عبدالمنعم نبيه اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14864 ورقم قيد 199686    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية طريق الجمالية بملك/

عبدالمنعم نبيه اسماعيل

189 - سعيد احمد السيد حسين العصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14867 ورقم قيد 199687    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية الكتيبة بملك/منى 

الشحات عبدالعزيز

190 - نبيل جميل عبدالهادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14868 ورقم قيد 199688    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية السدية ملك / جمالت 

عبدا سليم محمد

191 - احمد ابراهيم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14869 ورقم قيد 199689    محل رئيسى  عن تصنيع الفول السودانى, بجهة محافظة الشرقية ش احمد عرابي

192 - فاطمه خليل محمد خليل سلطان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14871 ورقم قيد 199690    محل رئيسى  عن ورشة لحام كريتال, بجهة محافظة الشرقية شارع المدرسة 

القديمة-انشاص الرمل-بملك/ياسر ثابت محمد

193 - مكتب رنا صلح على حنفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14873 ورقم قيد 199691    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

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

الشرقية الزهراء بملك/حماده على حنفى

194 - هانى احمد امين ابراهيم عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم 

ايداع 14875 ورقم قيد 199692    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الشرقية 16 شارع 

عبدالسميع-الشارة-بملك/هيام محمد السيد

195 - محمد السعيد فهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14876 ورقم قيد 199693    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية 10 شارع داير 

الناحيه-كوم الشراف-بملك/ثروت جمال فهيم مصطفى

196 - محمد حسنى محمد عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14877 ورقم قيد 199694    محل رئيسى  عن نشر الخشب وسحجه, بجهة محافظة الشرقية عزبة 10 صنعاء

197 - احمد سليم محمد عبدالقادر حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

14879 ورقم قيد 199695    محل رئيسى  عن المقاولت العامة, بجهة محافظة الشرقية شقة 3 دور ثانى 10

ش بورسعيد ملك/ احمد السيد لطفى احمد صالح
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198 - رضا سيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14883 

ورقم قيد 199696    محل رئيسى  عن ورشة تجارة ورق المونيوم والفويل والستيكرات والمفارش, بجهة 

محافظة الشرقية سلمنت بملك/ سمير سيد احمد مصطفى

199 - باسم احمد فتحى صادق تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 14885 

ورقم قيد 199697    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحية-المجازر-بملك/فتحى 

احمد فتحى صادق

200 - احمد يحيى حسين رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14981 ورقم قيد 173384    رئيسى آخر  عن توريد وتجارة اقمشة ومفروشات, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الشيماء من شارع الدوكار ملك / يحيى حسين رضوان مصطفى

201 - احمد رضا محمد ياسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14919 

ورقم قيد 197963    رئيسى آخر  عن حظيرة تسمين المواشى وتجارتها, بجهة محافظة الشرقية سلمنت ملك / 

رضا محمد ياسين السيد

202 - احمد رضا محمد ياسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14923 

ورقم قيد 197963    رئيسى آخر  عن جزارة, بجهة محافظة الشرقية محل 2 سلمنت ملك / رضا محمد ياسين

203 - عبدالرحمن وفائى محمد الجوهرى يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-09 

برقم ايداع 14904 ورقم قيد 199698    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الشرقية الحسينيه ملك/جمعه 

امين جمعه خليل

204 - اسراء عزيزالدين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14905 ورقم قيد 199699    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )ملبس اطفال( عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع المكتبات امام مدرسة الفتح ملك/زينات احمد السيد الزهار

205 - محمد عبدالحكيم عبدالعزيز عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 14908 ورقم قيد 199700    محل رئيسى  عن تجارة دواجن مجمدة, بجهة محافظة الشرقية شارع 

ابودهشان الزنكلون ملك/محمد عبدا على

206 - نسمه صبرى عدلى عمر ندا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14909 ورقم قيد 199701    محل رئيسى  عن بيع وتاجير فساتين الزفاف والسواريه, بجهة محافظة الشرقية 

10 ش المسلمى ملك/سحرعبدالحميد محمد عطيه

207 - غيث موتورز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14921 ورقم قيد 

199702    محل رئيسى  عن تجارة وايجار السيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 2  شارع 

الحريه من شارع زقزوق ملك/احلم السيد شعبان عزام

208 - محمد عبدالمحسن محمد التهامى عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 14931 ورقم قيد 199703    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة 

الشرقية ام الزين ملك/عبدالمحسن محمد التهامى عبدالمحسن

209 - مؤمن فوزى ابراهيم حسن جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14969 ورقم قيد 199704    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية 8 ش المدارس الصيادين 

ملك / محمد السيد احمد

210 - السيد محمود السيد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14974 ورقم قيد 199705    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وتسمين الدواجن, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

منشية اللواء على منصور قصاصين الشرق ملك / محمد محمود السيد
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211 - ايهاب عاطف عبدالمنصف امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14975 ورقم قيد 199706    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية شارع مصطفى كامل ملك / ولء صبحى محمد

212 - محمود عبدا محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14976 ورقم قيد 199707    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية ابو سلطان 

السدية ملك / السيد عبدا على

213 - كريمه عطيه محمد عطيه الموافى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14983 ورقم قيد 199708    محل رئيسى  عن حدايد وبويات وادوات صحية, بجهة محافظة الشرقية البيوم ملك 

/ ممدوح محمد عرفه

214 - ايمن احمد محمد احمد السنهوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14985 ورقم قيد 199709    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية عزبة حنا مرهم ملك / احمد محمد 

احمد السنهوى

215 - عبدا محمد عبدالمنعم سليم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14986 ورقم قيد 199710    محل رئيسى  عن توريد وتصدير صوف خام, بجهة محافظة الشرقية قرية 

الشبانات ملك /  محمد عبدالمنعم سليم

216 - عمرو سعيد مسلم بيومى عمرو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14987 ورقم قيد 199711    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية واجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر 

ومشتملتها, بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/سعيد مسلم بيومى عمرو

217 - مكتب هاله شعبان لبيب السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14988 ورقم قيد 199712    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال الشركات عد الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي, بجهة محافظة 

الشرقية الجوسق بملك\عبدالفتاح انور محمد

218 - وائل محمود الشافعى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14989 ورقم قيد 199713    محل رئيسى  عن معرض تجاره وبيع ماكينات تقطيع اخشاب, بجهة محافظة 

الشرقية الطريق الرئيسى الزقازيق المنصوره امام شونه الغلل بعزبه ابو رزق بهنباى بملك محمد فتحى احمد 

ابراهيم

219 - محروس عليوه محمد صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14990 ورقم قيد 199714    محل رئيسى  عن محل سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية المدرسة البتدائية 

القديمة ملك / فردوس على السيد

220 - مكتب فوزيه عمر عبدالفتاح عبدالرؤف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14991 ورقم قيد 199715    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت الداخليه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي, 

بجهة محافظة الشرقية الجوسق بملك\محمد عمر احمد

221 - صلح محمد حسن محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14992 ورقم قيد 199716    محل رئيسى  عن بيع حلويات وبقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع البرماوى 

النكاريه ملك / بشير محمد حسن

222 - حسين محمد عبدا غريب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

14993 ورقم قيد 199717    محل رئيسى  عن تجارة موتوسيكلت وبيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة 

محافظة الشرقية بساتين السماعليه بملك/ السيد ابراهيم على ابراهيم

Page 19 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

223 - ناصر جمال على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 14994 

ورقم قيد 199718    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية شارع الفتح السلمى _حى مبارك 

بملك اسلم ابراهيم الحمدى

224 - على على حسن عبده سيف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

14998 ورقم قيد 199719    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

العقايده ملك / حسنى على حسنى عبده

225 - محمد محمد عبدالسلم يحيى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15005 ورقم قيد 199720    محل رئيسى  عن خضار وفاكهة بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج 

رمضان ملك / محمد عبدالسلم يحيى

226 - احمد فهمى حسين عطيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15009 ورقم قيد 199721    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك / 

ايمان عبدالسلم على عبدالهادى

227 - حسن ابراهيم حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15011 ورقم قيد 199722    محل رئيسى  عن محل اسماك طازجة, بجهة محافظة الشرقية ميت ردين ملك/

محمود محمد بكرى صالح

228 - ناصر محمد عبدالهادى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 15012 ورقم قيد 199723    محل رئيسى  عن ورشة حداده كريتال, بجهة محافظة الشرقية 26 شارع 

هدى السلم

229 - سعيد محمد حسينى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15016 ورقم قيد 199724    محل رئيسى  عن محل ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية الطريق الدائرى 

امام مقابر المسيحيين ملك / محمد كامل محمد

230 - عبدالحميد محمد عبدالعال على عسكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 15029 ورقم قيد 199725    محل رئيسى  عن محل اضافات اعلف, بجهة محافظة الشرقية سماكين 

الشرق ملك/فكريه السيد حسن حسن

231 - سهام السيد محمد السيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15031 ورقم قيد 199726    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعه ملك / 

فوزى نبيل فوزى يوسف

232 - محمد عبدالنبى زايد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15035 ورقم قيد 199727    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة الشرقية عزبة الشيمى 

البلشون ملك/حسنيه جمال على صالح

233 - ابراهيم محمد موسى احمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 15041 ورقم قيد 199728    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية العزازى الجديده قصاصين الشرق ملك/موسى محمد موسى احمد

234 - باهر فتحى عبدالفتاح عطوه تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15042 ورقم قيد 199729    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عموميه وتوريد المواد الغذائية 

عداتوريد العماله والكمبيوتر ومجالته, بجهة محافظة الشرقية ش الفتح السلمى حى مبارك ملك / محاسن 

عبدالحميد عبدالهادى

235 - منى محمد عبدالعزيز عواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15043 ورقم قيد 199730    محل رئيسى  عن كافيه والعاب اطفال باجر, بجهة محافظة الشرقية عزبة شوقى 

ملك/حسينى محمد الحسينى
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236 - محمود رزق محمود خطاب تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15044 ورقم قيد 199731    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية شارع هندسة الرى ملك / احمد رزق محمود خطاب

237 - عهود علءالدين عوده احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15045 ورقم قيد 199732    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ام رماد ملك/محمد عبدالصادق 

محمد

238 - محمود صبحى محمود محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 15046 ورقم قيد 199733    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل ملك / 

صبحى محمود محمد مرسى

239 - محمد السيد محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 15050 

ورقم قيد 199734    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية الجمالية ملك / هانم على محمد

240 - محمد عبدالعظيم ابراهيم حماد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15064 ورقم قيد 199735    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الشرقية شارع المدرسة العداديه بنين 

ملك / ساميه عبدالواحد سليم

241 - عدنان احمد السيد غريب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 15069 

ورقم قيد 199736    محل رئيسى  عن كافتريا, بجهة محافظة الشرقية كفر ايوب ملك / سهير سليمان حسن 

سليمان

242 - احمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15072 ورقم قيد 199737    محل رئيسى  عن مصنع منتجات بلستيكيه بجميع انواعها والتصدير, بجهة 

محافظة الشرقية البر الشرقى الطريق الخلفى للكليه الجوية ملك/عبدالمنعم عبدالفتاح محمد

243 - مكتب رمضان محمد ابراهيم عيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 15074 ورقم قيد 199738    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية عزبة سلم ملك / يحى محمد ابراهيم

244 - حنان صابر محمد بكرى هاشم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15079 ورقم قيد 199739    محل رئيسى  عن بيع ادوات السباكه, بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعه ملك/احمد 

نبيل فوزى يوسف

245 - مجدى متولى خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15087 ورقم قيد 199740    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية قرية الدميين ملك/محمد 

حسن اسماعيل حسن

246 - شيماء عزازى حسين عشماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15089 ورقم قيد 199741    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحريه بملك\

عبدالودود عبدالبديع محمد حسانين

247 - احمد عبدالمنعم محمد رشاد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15090 ورقم قيد 199742    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد بملك/ 

ايمن كمال محمد سليم

248 - حسين السيد عمر محمد المغربى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15093 ورقم قيد 199743    محل رئيسى  عن محل بيع موبايلت واكسسوارها, بجهة محافظة الشرقية شارع 

فاروق النحال ملك/عبدالعزيز عطيه محمد السيد
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249 - وائل حسن السيد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15095 ورقم قيد 199744    محل رئيسى  عن بيع موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية ش 39 مشتول السوق 

_كفر ابراش _مشتول السوق بملك/ عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن

250 - رحمه عصام عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15096 ورقم قيد 199745    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه الصعايده ش داير 

الناحيه شرويده

251 - محمد سلمه يوسف يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15097 ورقم قيد 199746    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية الحلمية بملك/ محمد فكرى 

عبدا العرينى

252 - احمد محمد عاشور عبدالجليل السيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 15098 ورقم قيد 199747    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية برج الشباب النحال ملك/السيد محمد عاشور عبدالجليل

253 - محمود السيد احمد حسن صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15102 ورقم قيد 199748    محل رئيسى  عن خدمات نظافه متكامله, بجهة محافظة الشرقية السناجره بملك/ 

زينب عبد الحميد محمد حسونه

254 - محمد محمود شعبان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15104 ورقم قيد 199749    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية الهيصميه-ابوفندود بملك\

احمد محمود شعبان

255 - رباب حسن عبدالغفار حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15105 ورقم قيد 199750    محل رئيسى  عن مصنع كرتون, بجهة محافظة الشرقية سنهوا ملك / عبيد السيد 

عبيد عمر

256 - هبه جمال يوسف خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 15106 

ورقم قيد 199751    محل رئيسى  عن جراج عمومى باجر, بجهة محافظة الشرقية برج ابو رخا ش سيد مرعى 

بملك\محمد منير سليم

257 - محمد سعد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 15107 

ورقم قيد 199752    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية 4 ش الملك فيصل 

عبدالعزيز القوميه ملك / خالد جوده اسماعيل

258 - احمد عبدالبديع احمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15108 ورقم قيد 199753    محل رئيسى  عن بيع وتشغيل وصيانة الماكينات, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الخيوه ملك/السيد عبدالبديع احمد سويلم

259 - محمد فوزى محمد سالم على تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15109 ورقم قيد 199754    محل رئيسى  عن مصنع صناعات بلستيكية, بجهة محافظة الشرقية خارج الزمام 

البحرى 3 ناحية قرية السلم ملك / سعيد محمد حسين حسن

260 - محمود سليمان يوسف محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15110 ورقم قيد 199755    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية العزازى ملك/سليمان يوسف محمد محمد

261 - احسان ابراهيم احمد محمد كيلنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

15112 ورقم قيد 199756    محل رئيسى  عن محل كوافير حريمى, بجهة محافظة الشرقية كفر الحمام - بملك 

رانيا ابراهيم احمد محمد
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262 - ايمان احمد فؤاد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15129 ورقم قيد 199757    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية الجمالية ملك / احمد 

عبدالفتاح محمد احمد

263 - سعد محمود محمد الجزار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15133 ورقم قيد 199758    محل رئيسى  عن عمل كباب ومطعم, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول 

ملك/سليمان عبدالحميد بغدادى

264 - محمد حسن السيد محمد معروف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15136 ورقم قيد 199759    محل رئيسى  عن تدوير وتكسير بلستيك وتصنيع وهيكلة المواد والمواسير 

البلستيكية, بجهة محافظة الشرقية الشيخ جبيل ملك / حسن السيد محمد معروف

265 - احمد ابراهيم عبدالهادى خضرى سيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15141 ورقم قيد 199760    محل رئيسى  عن مبيدات حشرية وتقاوى, بجهة محافظة الشرقية ملمس 

طريق القبه ملك / احمد عبد الحافظ ابو الجدايل

266 - سليمان عبدالحميد محمد النشاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15142 ورقم قيد 199761    محل رئيسى  عن بيع العلف ومستلزمات المزارع, بجهة محافظة الشرقية 

سماكبين الغرب ملك / نعيمه على عثمان

267 - خالد عبدالجيد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15145 ورقم قيد 199762    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملته, بجهة 

محافظة الشرقية كفر العزازى ملك / سناء عبدالباسط حلمى

268 - علء حسن عبدالسلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15153 ورقم قيد 199763    محل رئيسى  عن توريد الومنيوم ومستلزمات مصانع, بجهة محافظة الشرقية 

شارع حسين الهراوى هريه رزنه ملك / حسن عبدالسلم حسن

269 - خالد عبدالفتاح سالم حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15159 ورقم قيد 199764    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية كفر على غالى ملك/عمرو خالد 

عبدالفتاح سالم

270 - محمد خيرى عبدالعزيز السيد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15160 ورقم قيد 199765    محل رئيسى  عن تجارة معدات والت وتشكيل معادن, بجهة محافظة 

الشرقية كفر عياد ملك/خيرى عبدالعزيز السيد

271 - مكتب هناء محمد مهدى منسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 15161 ورقم قيد 199766    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

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

ش الدمهوجى الولجا ملك / محروس عبدالعزيز محمود

272 - مكتب السيد محمد عبدالمجيد محمد مؤنس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 15166 ورقم قيد 199767    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية منشأة نبهان كفر الحاج عمر ملك / عاطف عبدالمجيد محمد

273 - احمد محمد احمد السعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15167 ورقم قيد 199768    محل رئيسى  عن توريدات المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد ملك / 

محمد احمد السعيد
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274 - مكتب هنيه السيد عبدالغفار السيد يونس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 15172 ورقم قيد 199769    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية طلحة بردين ملك / ابراهيم محمد حسين

275 - شيماء نبيل اسماعيل غريب البديوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15195 ورقم قيد 199770    محل رئيسى  عن مستحضرات التجميل المحليه والمنظفات, بجهة محافظة 

الشرقية شارع النصر يوسف بك ملك/مايسه عبدالوهاب حافظ

276 - اسامه سليمان عبدالخالق احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15202 ورقم قيد 199771    محل رئيسى  عن تجارة السيارات والموتوسيكلت وقطع غيارهما., بجهة 

محافظة الشرقية القلعة-بملك/ سليمان عبدالخالق احمد على

277 - احمد ابراهيم ابراهيم البرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15203 ورقم قيد 199772    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية 7 شارع محمود عاشور 

الشارة ملك/منى محمد حسن محمد

278 - فاطمة محمد ابراهيم بيومى راس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15205 ورقم قيد 199773    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة 

محافظة الشرقية ابو سمران ملك / نجلء محمد سامى عبدالعاطى

279 - احمد سالم يوسف رجب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 15206 

ورقم قيد 199774    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه., بجهة محافظة الشرقية 

كفرالعرب-بملك/ نوره محمد السيد على

280 - نادية السيد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15207 ورقم قيد 199775    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية 7 ش داير 

الناحية بيشة قايد ملك / محمد محمد محمد النشاصى

281 - علياء عادل يوسف مأمون تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15208 ورقم قيد 199776    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

بحطيط بملك / اسعد محمد ابراهيم منصور

282 - عليوة احمد سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15209 ورقم قيد 199777    محل رئيسى  عن مكتب تقل بضائع داخليه ومقاولت عموميه بعد موافقه جهاز 

تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى., بجهة محافظة الشرقية كفرالعزازى-بملك/ احمد اسماعيل احمد بدوى

283 - ضياء الدين محمد محمد سليم بكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15210 ورقم قيد 199778    محل رئيسى  عن مطعم تقديم مأكولت ومشروبات وعصائر, بجهة محافظة 

الشرقية شارع الخليفة المأمون تقسيم المهندسين ملك / محمد ابراهيم موسى احمد

284 - محمود عبد الستار عبد السلم دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15213 ورقم قيد 199779    محل رئيسى  عن محل عطاره, بجهة محافظة الشرقية بردين بملك صفيه 

عامر ابو العزم

285 - احمد محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 750,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 15214 

ورقم قيد 199780    محل رئيسى  عن مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية المناجاة الكبرى ملك / حسين على 

احمد السيد

286 - هبه حسن احمد عبدالقوى على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15215 ورقم قيد 199781    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر لعمل الميكب وتجارة مستحضرات التجميل المحلية, 

بجهة محافظة الشرقية شارع ابو موافى فاقوس اول ملك / محمود محمد محمود محمد
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287 - ابراهيم السيد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15216 ورقم قيد 199782    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك/ سعد 

ابراهيم محمد

288 - عبدالقادر محمد محمد عبدالكريم ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 15217 ورقم قيد 199783    محل رئيسى  عن تجارة وتوريد قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية 

عقار رقم 5 محطه ابو عطيه كفر ابراش ملك / سناء عبدالخالق سليمان سرور

289 - صباح عوض ا ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

15218 ورقم قيد 199784    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية 15 ش 

احمد عرابى كفر الحمام ملك / عبدالحميد على البدرى

290 - محمد عبدالرافع احمد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15228 ورقم قيد 199785    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية الزهراء ملك / احمد عبدالستار السيد احمد

291 - عصام راضى محمود عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15229 ورقم قيد 199786    محل رئيسى  عن مكتب استشارات هندسيه, بجهة محافظة الشرقية عزبة النقطه 

ميت بشار ملك/راضى محمود عبدالجواد

292 - عوف ثروت احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15240 

ورقم قيد 199787    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية الناصريه ملك/احمد هيكل احمد سليمان

293 - محمد سعيد عبدالحليم عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15241 ورقم قيد 199788    محل رئيسى  عن تجارة اضافات العلف, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

عبداللطيف حسانين ملك/ام محمد عبدالواحد عبده محمد

294 - نادر علء حافظ امام شرف الدين تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 15242 ورقم قيد 199789    محل رئيسى  عن ورشة نجارة باب وشباك وموبيليا, بجهة محافظة الشرقية 

كفر شلشلمون ملك / شيماء سعيد حسين سليمان

295 - نعيمه ابراهيم محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15245 ورقم قيد 199790    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية تلحوين بملك/محمد محمد احمد 

ابراهيم

296 - محمد سيد عبداللطيف محمد المقدم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15246 ورقم قيد 199791    محل رئيسى  عن توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبة الصفتى-خلف محطة السكة الحديد-بملك/مروة محمد زكى سليمان

297 - هانى عبدالقوى السيد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15255 ورقم قيد 199793    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الطويلة 

بملك/محمد  عبدالقوى السيد

298 - مكتب سكينة محمد السيد مسلم عراقى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15257 ورقم قيد 199794    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية عزبة الجمالى-ميت ربيعة- بملك/حبيبة محمود ابراهيم موسى

299 - حسن اسماعيل حسن على عاطى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15260 ورقم قيد 199795    محل رئيسى  عن ورشة اصلح وصيانة السيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

الكيلنى-خلف المجزر اللى-بملك/مصطفى محمد محمود حسين
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300 - حسن عبداللطيف حسن عبداللطيف نجم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 15264 ورقم قيد 199796    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل 

بملك/عبداللطيف حسن عبداللطيف نجم

301 - هبه جلل غريب على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15265 

ورقم قيد 199797    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الشرقية قطعة 48-مجاورة4-

بملك/ياسر صباح نوفل محمود

302 - ابراهيم احمد فوزى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15269 ورقم قيد 199798    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية دوامة بملك/ابراهيم 

فوزى حسن

303 - محمد على خليل شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15272 ورقم قيد 199799    محل رئيسى  عن تجارة حديد واسمنت ومواد بناء, بجهة محافظة الشرقية امام 

مسجد الشيخ عبدالفتاح الطاروطى-طاروط-بملك/على خليل على خليل

304 - مكتب ايمان رضا السيد على ودح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15274 ورقم قيد 199800    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية بهجات بملك/محمد ابراهيم حسين

305 - منى ابراهيم سرور محمد وديع عبدالشهيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 15276 ورقم قيد 199801    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية شارع 

المصليه-مشتول القاضى-بملك/سامح احمد محمود

306 - مكتب منى فتحى حسن محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15286 ورقم قيد 199802    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

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

الشرقية نشوة بملك/سعد سالم سالم حسن

307 - محمود سعدالدين على محمد العلمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 15289 ورقم قيد 199803    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية ش ابو 

جماعة-بنهباى- بملك/سعدالدين على محمد العلمى

308 - حمدى سعيد محمود عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15296 ورقم قيد 199804    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية كوبرى المنشية بملك/محمد شاكر عوض

333 - محمد رمضان راغب سمره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15424 ورقم قيد 199830    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية 10القصبى شرق صان 

الحجر

334 - محمد صلح ابراهيم سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15425 ورقم قيد 199831    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة, بجهة محافظة الشرقية انشاص 

البصل بملك/سامى محمد محمد ابراهيم

309 - مكتب اسلم كرم على محمدالهوبجى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15298 ورقم قيد 199805    محل رئيسى  عن  مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية بنى شبل بملك/كرم على محمد محمد الهوبجى
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310 - محمد السيد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15301 ورقم قيد 199806    محل رئيسى  عن ورشة خراطة معادن, بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم7 بلوك 

ق 1-ك 80فدان-منطقة بلبيس الصناعية

311 - محمد عبدالمنعم السيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15305 ورقم قيد 199807    محل رئيسى  عن مركز طبى, بجهة محافظة الشرقية منطقة الهاويس صان الحجر 

القبليه ملك/عبدالمنعم السيد يوسف

312 - ايمن احمد محمد محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15309 ورقم قيد 199808    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن)تربية دواجن(, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

درويش-بيشة عامر-بملك/ماجد حامد محمد ابراهيم

313 - مكتب اسماء محمدى احمد نصر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 15312 ورقم قيد 199809    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية النخاس بملك/عمار وحيد مجاهد

314 - صبحى عبد السميع عبد الهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

15313 ورقم قيد 199810    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة القنايات 

_حى القينى بملك ابراهيم محمد حسن العطار

315 - محمد احمد عبدالجيد عبدالقوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15370 ورقم قيد 199812    محل رئيسى  عن اعلف ومستلزمات مزارع, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو دقن 

بملك/ناصر حسين محمود سيف الدين

316 - محمد مصطفى مهدى خيرا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15379 ورقم قيد 199813    محل رئيسى  عن تجارة بن, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع احمد غريب ملك / 

وفاء عفيفى عفيفى حاتم

317 - السيد عبدا يوسف موسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15385 ورقم قيد 199814    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الشرقية عمريط ملك / محمود 

عبدا يوسف موسى

318 - مكتب امل عبدالحليم ابراهيم عبده للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 15392 ورقم قيد 199815    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية بردين ملك/محروس محمد بندارى

319 - مكتب حسن عبدالسلم محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 15403 ورقم قيد 199816    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية الخضاروه-الظواهريه-بملك/ عبدالسلم محمد حسين

320 - احمد محمود محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15405 ورقم قيد 199817    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية وتوكيلت تجارية عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية ش النتاج بملك/نسمه بهى محمد

321 - على ابراهيم السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 15408 

ورقم قيد 199818    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية اول رمسيس بملك/نجلء 

زكريا عبدالهادى مصطفى
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322 - محمد ابراهيم على عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15409 ورقم قيد 199819    محل رئيسى  عن محل لتجارة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة 

محافظة الشرقية عزبة مراد الكبرى ميت جابر ملك/ام حسن محمد محمد عيسى

323 - ياسر سعد مهدى عباس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 15410 

ورقم قيد 199820    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت سريعة, بجهة محافظة الشرقية 28 شارع عثمان بن 

عفان المساكن التعاونية من طلبه عويضه ملك / عواطف نجيب نصر محمد

324 - عاطف نصر عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15411 ورقم قيد 199821    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار بملك/ صفاء 

فتحى شعبان

325 - يمنى قاسم فهمى محمد حفنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15412 ورقم قيد 199822    محل رئيسى  عن تجارة علفه والحبوب والمحاصيل الزراعية بالتجزئة, بجهة 

محافظة الشرقية السعيديه ملك/امورة محمد فهمى عبدالمقصود

326 - فوزى الجنيدى عبدالعزيز فرج تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15414 ورقم قيد 199823    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية القصبى شرق ملك / محمد 

الشبراوى رزق

327 - محمد عبدالحميد السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15415 ورقم قيد 199824    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى 

ملك / بلل حامد السيد

328 - محفوظ عبد البديع عبد السلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم 

ايداع 15416 ورقم قيد 199825    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة, بجهة محافظة الشرقية قهلة الجبله بملك/ 

محمد عبد البديع عبد السلم حسن

329 - محمد محمد المغاورى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15417 ورقم قيد 199826    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت جمله وتوريدات عموميه 

وتوكيلت تجارية عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية عزبة عوض 

سرحان ملك / السعودى عوض على ابراهيم

330 - وليد السيد متولى السيد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15418 ورقم قيد 199827    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية وتوريدات عمومية عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية ش المركز ملك / محمد على منصور

331 - حسين محمود عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15421 ورقم قيد 199828    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار موتوسيكلت وتكاتك بالجملة وتوريدات 

عمومية عدا توريد العمالة والحاسب اللى ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية عقار شارع نجم 3 رمسيس 

القبلية ملك / مصطفى ابراهيم فتحى محمد

332 - نورهان ثروت محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

15423 ورقم قيد 199829    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية شارع الحاج حمام متفرع 

من شارع القطاع بملك/ حسن احمد مصيلحى

335 - نبيل السيد محمد على على الزقى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15429 ورقم قيد 199832    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية دويده ملك حازم 

عبدالظاهر محمد على
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336 - هاله محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15430 

ورقم قيد 199833    محل رئيسى  عن مزرعة تسمين دواجن, بجهة محافظة الشرقية عزبه تمراز ملك / محمد 

ابراهيم محمد ابراهيم

337 - ساميه عرفه عبدالمنعم حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15431 ورقم قيد 199834    محل رئيسى  عن مشروع جمعيتى بقالة تموينية, بجهة محافظة الشرقية حى 

الدراوشة الشبانات ملك عادل طلب محمد طلب

338 - حسن على حسن عبده سيف الدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15432 ورقم قيد 199835    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية العقايده 

صان الحجر بملك / على حسن عبده سيف الدين

339 - وائل السيد احمد فكرى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15434 ورقم قيد 199836    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الشرقية شارع المروه بجوار 

المحكمه ملك/السيد احمد فكرى عبدالقادر

340 - مكتب منى فوزى توفيق محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15435 ورقم قيد 199837    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شارع البحر القنايات ملك/حامد محمد فتوح المسلمانى

341 - محمد عبده محمد عبدالصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15442 ورقم قيد 199838    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية بحطيط ملك/السيد 

عبده محمد عبدالصادق السيد

342 - هناء حسن ابراهيم حسين قاعود تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15451 ورقم قيد 199839    محل رئيسى  عن تجارة وبيع السيراميك والدوات الصحيه, بجهة محافظة 

الشرقية خلف السكه الحديد ملك/عبدالعاطى امين عبدالعاطى

343 - منصور احمد جمال الدين ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 15454 ورقم قيد 199840    محل رئيسى  عن التوريدات العمومية, بجهة محافظة الشرقية 1 ش 

نهاية طلبة عويضة بملك/لمياء محمد عبدالودود محمد

344 - وليد فتحى عبدا السيد الفقى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15457 ورقم قيد 199841    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية ش التدريب بملك/فتحى عبدا السيد الفقى

345 - دعاء عبدالغنى عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15461 ورقم قيد 199842    محل رئيسى  عن محل مفروشات, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع الصعايدة-قسم 

الجامع- بملك/رأفت على احمد

346 - عبدالصادق جمعة عبدالخالق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15463 ورقم قيد 199843    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش 

بملك/عبدالعظيم جمعة عبدالخالق السيد

347 - السيد مجاهد هلل حموده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15466 ورقم قيد 199844    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية مفارق المطار قصاصين الشرق ملك/احمد صالح احمد حسن

348 - عاطف محمد عبدالمجيد عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15471 ورقم قيد 199845    محل رئيسى  عن تصليح ملبس دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية شنبارة 

الميمونة بملك/محمد عبدالمجيد عبدالباقى
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349 - فادى ادوار جرجس عازر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15473 ورقم قيد 199846    محل رئيسى  عن بيع الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية ش عثمان بن عفان فلل الجامعة بملك/مجدى عبدالغنى النجدى

350 - عبدا سامى جودة طبل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15476 

ورقم قيد 199847    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية ش المحطة-شبرا النخلة-

بملك/احمد سامى جودة طبل

351 - احمد صبحى محمد قطب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15479 ورقم قيد 199848    محل رئيسى  عن محل احذية, بجهة محافظة الشرقية الزوامل بملك/رامى احمد 

احمد محمد

352 - محمد محمد حسين عبدالعظيم الدكرورى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 15480 ورقم قيد 199849    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية شارع محمد 

خميس-الحريرى-بملك/نبيل حامد حفنى

353 - محمد فتحى عبدالعزيز جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15483 ورقم قيد 199851    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية عليم بملك/فتحى عبدالعزيز جاب ا

354 - ابتسام صلح حسن رجب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15491 ورقم قيد 199852    محل رئيسى  عن ثلجة لحوم واسماك, بجهة محافظة الشرقية كفر اباظة بملك/

عبدالعزيز كمال الدين حسن

355 - مكتب ابراهيم السيد جمعة محمد نصر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15494 ورقم قيد 199853    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية عزبة الزهرية-ميت جابر-بملك/صالح على ابراهيم عجورة

356 - عمرو محى الدين محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15495 ورقم قيد 199854    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فيما عدا المواد المشعة ذات الطبيعة الشعاعية, 

بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك/سهام عصمت محمد متبولى

357 - ايمان حلمى ابراهيم عبدالعال نجم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15496 ورقم قيد 199855    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية منشأة نبهان بملك/السيد فوزى 

مصطفى

358 - خلود احمد عطية احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15497 

ورقم قيد 199856    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية بنايوس بملك/روشدان دسوقى محمد

359 - احمد سمير محمود ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15498 ورقم قيد 199857    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس, بجهة محافظة الشرقية شارع النزة-سوق 

الخضار القديم بملك/فكرية محمد ابوهاشم

360 - محمد محمود عبدالعزيز محمود علوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 15499 ورقم قيد 199858    محل رئيسى  عن معرض سيارات وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة 

الشرقية قرملة بملك/عزة صلح احمد

361 - نرمين احمد سليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15500 

ورقم قيد 199859    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية الدواجن والتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية كفر العزازى بملك/عبدا السيد محمد البدرى
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362 - محمد حسن عفيفى عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15501 ورقم قيد 199860    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

السعادات

363 - فاتن غريب محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15502 

ورقم قيد 199861    محل رئيسى  عن بيع اقمشة وستائر, بجهة محافظة الشرقية 15 شارع التعاون المساكن-

القومية- بملك/عبدالقادر عبدالجليل عبداللطيف

364 - العربى السيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15503 

ورقم قيد 199862    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى سيارات وبيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية 

ش الترعة الصغيرة شوبك السنطة بملك/محمد عبدالفتاح محمد عبدالخالق

365 - ابراهيم محمد عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15504 ورقم قيد 199863    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية كفر فرج بملك/عدوى 

طه عدوى

366 - على محمد زكى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15508 ورقم قيد 199864    محل رئيسى  عن مكتب متعهد نقل عمال داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى وعدا تشغيل المواد المشعة وذات الطبيعة الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية شارع وجيه 

اباظة-اعلى مسجد الشهداء-الطريق الدائرى-بملك/ميسره محمد زكى

367 - محمود حسنى يوسف خليل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15510 ورقم قيد 199865    محل رئيسى  عن محل ملبس, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار - ملك حسنى 

يوسف خليل

368 - محمد احمد عبدالحافظ عليوه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15511 ورقم قيد 199866    محل رئيسى  عن تجارة سجائر, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك/ابراهيم 

عبدربه حسن

369 - محمود محمد السيد عطية اغا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15512 ورقم قيد 199867    محل رئيسى  عن بقالة وتجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية الجوسق بملك/

امال محمد محمد الوردانى

370 - محمد احمد محمد منهى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15513 

ورقم قيد 199868    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامة عدا توريد العمالة والحاسب اللى, بجهة 

محافظة الشرقية شارع الشامى بملك/عمرو عليوة احمد عاصى

371 - محمود مصطفى احمد احمد الحلو تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15515 ورقم قيد 199869    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل محلية, بجهة محافظة الشرقية شارع 

ابوهليل خلف مجمع المدارس بملك/مصطفى احمد احمد سالم

372 - هانى رجب محمد السيد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15516 ورقم قيد 199870    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية صفط الحنة بملك/محمد رجب محمد السيد

373 - محمد سعد رجب حسن هزاع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15517 ورقم قيد 199871    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى وعدا توريد المواد المشعة والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية عزبة مراد 

الكبرى-ميت جابر-بملك/ابراهيم فوزى محمد احمد

Page 31 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

374 - امنه عبدالحليم طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15518 

ورقم قيد 199872    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتشطيبات وديكور, بجهة محافظة الشرقية عقار 

رقم 6 ش 10 حى الزهور بملك/ريم عبدالحليم طه محمد

375 - حسام محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 15519 

ورقم قيد 199873    محل رئيسى  عن توريدات عامة وتوكيلت تجاريه عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية شارع التحرير ملك/هبه السيد حمدان

376 - هانى فتح ا حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15520 ورقم قيد 199874    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عزبة الستين- العباسة-بملك/ فتح ا حسن مصطفى

377 - محمد حسين محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

15521 ورقم قيد 199875    محل رئيسى  عن تجارة فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية شارع الجيش 

ملك/نعيمه فتحى عبدالحافظ

378 - شيماء محمد خليفه حبشى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15543 ورقم قيد 199876    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية العراس بملك/ محمد خليفه 

حبشى سليمان

379 - مكتب شيماء مختار عبدالرحمن مختار للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15544 ورقم قيد 199877    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية تلحوين ملك/ابراهيم احمد امام محمد

380 - محمد محمد محسن عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15564 ورقم قيد 199878    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة الشرقية عزبه حسن 

عوض ا انشاص البصل ملك/اشرف محمد محسن

381 - محمد عبدالمعز عويس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15566 ورقم قيد 199879    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول الدوية واللقاحات البيطرية على ال يزاول 

النشاط ال بعد الحصول على الترخيص اللزم من الهيئة العامة للخدمات البيطريه طبقا لقانون مزاولة مهنة 

الصيدلة الذى ل يجيز انشاء مؤسسة صيدلية ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية تقاطع شارع ترعة 

مصطفى افندى مع شارع العز ملك/البنا شعبان محمد المصيلحى

382 - احمد عبدالمقصود عبدالحميد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 15569 ورقم قيد 199880    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة الشرقية طريق 

العجمى بملك/فتحى حسين محمود حبيب

383 - صباح محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15570 ورقم قيد 199881    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى 

بملك/مجاهد السيد لبراهيم

384 - هانى احمد الحمار عبدالرحمن عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15572 ورقم قيد 199882    محل رئيسى  عن ورشة تشكيل معادن, بجهة محافظة الشرقية طاروط

385 - مكتب فكرى محمد حلمى عبدالعال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15574 ورقم قيد 199883    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية عزبة القصالى بنى هلل بملك/محمد حلمى عبدالعال
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386 - السيد شحته محمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15575 

ورقم قيد 199884    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الشرقية تلبانه بملك/ محمد شحته محمد نصار

387 - اسماعيل محمد عبدا محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15576 ورقم قيد 199885    محل رئيسى  عن ورشه حداده ولحام معادن, بجهة محافظة الشرقية صان 

القبليه بملك/ عبد النافع اسماعيل محمد عبدا

388 - احمد محمد ابراهيم احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15581 ورقم قيد 199886    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة الشرقية عرب درويش-

طريق ام عجرم بملك/محمد حميد عبدالكريم محمد

389 - اسماعيل عمر عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15582 ورقم قيد 199887    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية عقار1 شارع 

مدرسة الصنايع بملك/ ريهام السيد محمود محمد

390 - مجاهد السيد ابراهيم حسن العزازى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15586 ورقم قيد 199888    محل رئيسى  عن بيع كاوتش, بجهة محافظة الشرقية كفرالعزازى بملك/

صباح محمد ابراهيم على

391 - عبدا عاطف محمد احمد قربة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15587 ورقم قيد 199889    محل رئيسى  عن مطعم لبيع وتحضير الوجبات الساخنة والباردة والمشروبات, 

بجهة محافظة الشرقية شارع مكنة الهوانى بملك/محمود محمد على الحملوى

392 - عبده محمد فرحات عبدالصادق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15589 ورقم قيد 199890    محل رئيسى  عن تجاره وتوزيع مجمدات, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

جامع العمرى _ شبرا العنب بملك/ محمد فرحات عبدالصادق

393 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15590 ورقم قيد 199891    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريدالعمالة ومجالت الحاسب 

اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية ش المركز القديم بملك/علياء ابراهيم مرسى محمد

394 - وفاء عبدالمحسن عبدالخالق حافظ تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15591 ورقم قيد 199892    محل رئيسى  عن مطعم وتقديم مأكولت, بجهة محافظة الشرقية شنبارة جوارى 

كوبرى ابو النواس بملك/طارق فتحى مصاحى

395 - محمد فوزى عبدالسلم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15592 ورقم قيد 199893    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا تصدير المواد المشعه والمواد ذات الطبيعه 

الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية طريق بحر مشتول كفر الحمام ملك/محمود عبدالمنعم هاشم

396 - محمد موسى امين موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15593 ورقم قيد 199894    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية العزازى ملك / 

موسى امين موسى

397 - قمر حمدان محمد حمدان تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15594 

ورقم قيد 199895    محل رئيسى  عن مكتب أجهزة طبية, بجهة محافظة الشرقية قرية الكوثر-قصاصين الشرق 

بملك/عطية على عطية السيد

398 - نعمه على عبدالسلم على تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15597 ورقم قيد 199896    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية ام صوير 

منشأة ابوعامر ملك / عبدالعظيم محمد محمد على

Page 33 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

399 - حمادة صلح السيد عبدالهادى ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15598 ورقم قيد 199897    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية شنبارة الميمونة بملك/احمد رضا محمد رشدى زاهر

400 - احمد على السيد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15599 

ورقم قيد 199898    محل رئيسى  عن تجارة لعب اطفال, بجهة محافظة الشرقية شارع الخليج _النحال بملك/ 

على السيد على محمد

401 - عبير محمد خليل عوده تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15600 

ورقم قيد 199899    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه واكسسوارات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 68 دور 

ارضى _مول النيل بلزا _مجاورة 10 _الصالحية الجديدة بملك / مشير احمد حسين

402 - محمد عبدالحكيم حسن عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15601 ورقم قيد 199900    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله والحاسب اللى 

ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع ابراهيم خيرى الشارة ملك/محمد شعيب السيد عبدالحكيم

403 - عبدالعزيز محمود عامر قنديل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15602 ورقم قيد 199901    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا المواد المشعة والمواد ذات الطبيعة 

الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية العوامرة الظواهرية ملك / محمد عبدالرحمن عامر قنديل

404 - دنيا خالد السيد العربى خميس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15603 ورقم قيد 199902    محل رئيسى  عن بقالة تموينية, بجهة محافظة الشرقية شارع كيلنى بملك/ خالد 

محمد عبدالسلم وهبة

405 - محمد احمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15604 

ورقم قيد 199903    محل رئيسى  عن ورشة لحام معادن, بجهة محافظة الشرقية كوبرى مشه ملك / محمد رشاد 

غانم البنوى

406 - مشير احمد حسين مغنم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15605 

ورقم قيد 199904    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزة واكسسوارات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 67 

مول النيل بلزا-دور ارضى-المجاورة العاشرة بملك/عبير محمد خليل عودة

407 - خليل يوسف محسن قاسم حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15606 ورقم قيد 199905    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية وتوكيلت تجارية عدا توريد 

العماله والحاسب اللى ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية 12 شارع خالد بن الوليد م من شارع ابونضارة 

الشارة ملك/رضا عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

408 - هدى عبدالرحمن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15607 ورقم قيد 199906    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية بيبشه قايد ملك رضا 

محمد سمير سعد ابراهيم

409 - عماد جرجس معوض جرجس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15608 ورقم قيد 199907    محل رئيسى  عن ورشة شكمانات, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد بملك/كاميليا 

عبدا سليمان

410 - احمد محمد عبدالوهاب محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15609 ورقم قيد 199908    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

جمعية البساتين قصاصين الشرق ملك / محمد عبدالوهاب محمد عطيه

411 - محمد صلح صبرى عايش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15610 ورقم قيد 199909    محل رئيسى  عن محل ملبس )بيع ملبس مستورد جاهزة (, بجهة محافظة 

الشرقية شارع الخضرى بملك/ احمد عنتر عبدا عبدا
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412 - ضياء ابراهيم محمد عبدالمجيد الجنيدى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 15611 ورقم قيد 199910    محل رئيسى  عن معرض سيراميك, بجهة محافظة الشرقية الطريق 

الجديد -كفر ابراش-بملك/ محمد محمد موسى

413 - محمد محمود عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15612 ورقم قيد 199911    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوكيلت تجارية عدا تصدير المواد المشعة 

والمواد ذات الطبيعة الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل بملك/ابراهيم محمود عبدالحميد محمد

414 - طلعت السيد عبدالفتاح سالم عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15613 ورقم قيد 199912    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الشرقية سواده ملك/محمد السيد 

عبدالفتاح سالم

415 - اسلم محمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15614 

ورقم قيد 199913    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية العصلوجى بملك/ أسعد محمد 

عطوه عمران

416 - محمد سعيد محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15615 ورقم قيد 199914    محل رئيسى  عن محل كوافير رجالى, بجهة محافظة الشرقية شارع السوق التلين 

ملك / سعيد محمد عبدالحميد

417 - محمد محمد محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15616 ورقم قيد 199915    محل رئيسى  عن مكتب توريدات صناعيه عدا توريد العماله والحاسب اللى 

ومجالته والدويه, بجهة محافظة الشرقية تلبانه-بملك/ حافظ السيد حافظ محمد

418 - احمد طارق حسين محمد هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15617 ورقم قيد 199916    محل رئيسى  عن مكتب نشر وتوزيع فيما عدا اصدار الصحف والمحلت والكتب 

الدينية والمصاحف والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 3479 بتاريخ 2022/7/3, 

بجهة محافظة الشرقية ش الخليفة الراشد متفرع من طلبة عويضة بملك/ابراهيم خالد ابراهيم السيد

419 - السيد جميل محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15618 

ورقم قيد 199917    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية عرب درويش ملك/عبده عبدا محمد رويعى

420 - احمد ابراهيم محمد الهادى عويس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

15619 ورقم قيد 199918    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العمالة والحاسب اللى ومجالته 

والدوية, بجهة محافظة الشرقية الصوه ملك / سامح محمد محمد مدبولى

421 - احمد عصام على عطوه رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 15620 ورقم قيد 199919    محل رئيسى  عن تجاره المكسرات والشيكولته بجميع انواعها, بجهة 

محافظة الشرقية 10 شارع المسلمى بملك/ سعد عبدالحميد محمد عطيه

422 - مكتب حنان تهامى حسن مصطفى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15621 ورقم قيد 199920    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن الخطاب بملك/ محمود محمد محمد يوسف

423 - بدور مرسى كامل على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15622 

ورقم قيد 199921    محل رئيسى  عن مشروع جمعيتى ) تموين (, بجهة محافظة الشرقية طريق المقابر امام 

مسجد عربى ابو دياب الزنكلون ملك / سمر سامى عبدالغنى
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424 - السيد ابراهيم الدسوقى عبدالصادق البقرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-17 

برقم ايداع 15623 ورقم قيد 199922    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته والدوية, بجهة محافظة الشرقية ش النقطه شلشلمون ملك / صباح رمضان دكرورى

425 - نبيل السيد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 15624 

ورقم قيد 199923    محل رئيسى  عن تجارة خضار وفاكهة بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية الخطاره الصغرى 

ملك/هانى السيد حسن يوسف

426 - احمد ثابت على السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15627 

ورقم قيد 199924    محل رئيسى  عن محل اكسسوار وقطع غيار كمبيوتر وكاميرات مراقبه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع مجمع المصالح بملك/ شيماء أحمد فوده _ نشاء أحمد فوده

427 - وليد محمد شحته يوسف على الحزين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 15629 ورقم قيد 199925    محل رئيسى  عن ورشه كريتال وتقطيع معادن, بجهة محافظة الشرقية 

طريق العجمى _بجوار شركه الكهرباء بملك/ اشرف شحته عبد الحميد

428 - احمد عدنان محمد مصطفى البنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15632 ورقم قيد 199926    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية ميت حبيب بملك/ احمد 

محمد عبد الوهاب

429 - مكتب محمد عزت فوزى السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15635 ورقم قيد 199927    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية طحله بردين بملك/ عزت فوزى السيد

430 - عمر شريف فتحى حفنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15637 ورقم قيد 199928    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة الشرقية عزبه عبداللطيف 

حسانين بملك/ اكرامى صبحى السيد

431 - احمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15638 

ورقم قيد 199929    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل اخشاب, بجهة محافظة الشرقية طحلة بردين بملك/اسلم 

احمد مصطفى

432 - عمرو عصام عبدالمجيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15639 ورقم قيد 199930    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية الشيخ ناصر شارع 

عثمان بن عفان بملك/ عصام عبدالمجيد اسماعيل

433 - مكتب عزة محمد احمد الجنزورى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15643 ورقم قيد 199931    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو عامر بملك/ فتحى مبارك مبارك السيد

434 - محمد رضا فتحى عبدا ابوالعينين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 15647 ورقم قيد 199932    محل رئيسى  عن بيع مأكولت, بجهة محافظة الشرقية شارع جمال عبد 

الناصر بملك/ محمود فتحى عبدا

435 - عمرو عبدالكريم السيد خضر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15648 ورقم قيد 199933    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والمواد المشعه والمواد ذات الطبيعة الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية 2 شارع السيد خضر _القنايات بملك 

احمد عبد الكريم السيد خضر
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436 - عبير ابراهيم احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15649 ورقم قيد 199934    محل رئيسى  عن دش وفرز وتقشير الفول السودانى, بجهة محافظة الشرقية 

قصاصين الشرق ملك/ ابراهيم محمد حسينى محمد احمد

437 - جورج وليم ادور جرجس تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15655 ورقم قيد 199935    محل رئيسى  عن تجاره المصوغات, بجهة محافظة الشرقية ش احمد شوقى 

المساكن التعاونية بملك/ وليم ادوار جرجس

438 - السيد حسين محمد الصادق موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15656 ورقم قيد 199936    محل رئيسى  عن مكتب توريدات, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار بملك/ السيده 

فتحى محمد عبدا

439 - سموات وجدى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15657 ورقم قيد 199937    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الشرقية شارع المرور بملك احمد 

محمد مرسى محمد

440 - عايدة سعيد احمد مصيلحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15661 ورقم قيد 199938    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية ش التحرير-

بملك/هبة السيد حمدان

441 - دعاء عادل زغلول محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15664 ورقم قيد 199939    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية ش رشاد الشناوى-النحال 

بملك/رفعت فايق ابراهيم

442 - شمس السيد عباس عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15665 ورقم قيد 199940    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الجعفريه بملك/ اشرف صابر السيد كنانى

443 - احمد على اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15667 ورقم قيد 199941    محل رئيسى  عن صيانة وتركيب مصاعد, بجهة محافظة الشرقية 24ش محمود 

عاشور بملك/محمد بدير البسطويسى

444 - مكتب اسماء محمد زهير محمد فتحى عبد الفتاح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 5,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15668 ورقم قيد 199942    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبة بغدادى بملك/ اسماء محمد زهير محمد فتحى عبد الفتاح

445 - على حمودة ابوعجوة فاضل على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 15670 ورقم قيد 199943    محل رئيسى  عن تجارة بطاطس وبطاطا بالتجرئة, بجهة محافظة الشرقية 

حى العراقى بملك/حمودة ابوعجوة فاضل

446 - منال صلح مرعى حمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15672 

ورقم قيد 199944    محل رئيسى  عن حظيرة ومعلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

محمد مجلى _بنى جرى بملك/ عمروا ناجى متعب محمد

447 - ناصر صابر محمد الصورى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

15673 ورقم قيد 199945    محل رئيسى  عن خدمات نظافة, بجهة محافظة الشرقية ش ابوبكر الصديق بملك/

عصام عبدا خليل
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448 - مكتب حسن سالم محمد حسن العربى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15674 ورقم قيد 199946    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية حفنا بملك/ رمزى عطيه عبدالعزيز

449 - محمد جمال عبد الغنى محمد الديب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 15675 ورقم قيد 199947    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى وتوريد عدا توريد العمالة والحاسب 

اللى ومجالته ونقل الطرود والمواد المشعة والمواد ذات الطبيعة الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية الغفارية بملك/

جمال عبدالغنى محمد

450 - محمد سمير على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 15683 

ورقم قيد 199948    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية الجعفرية بملك/سمير على ابراهيم الكردى

451 - مكتب محمد ابوالفتوح محمد غريب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 15701 ورقم قيد 199950    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر يوسف سلمه ملك عمرو حمدى جوده عطيه

452 - رحاب محجوب السيد محجوب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15702 ورقم قيد 199951    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة الشرقية كفر محمد الغتورى ملك 

صابر عبدالعزيز محمد

453 - نهى محمد رفعت السيد مصطفى جلهم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 15703 ورقم قيد 199952    محل رئيسى  عن مكتب شحن مقتنيات خفيفه عدا البريد السريع ونقل 

الطرود, بجهة محافظة الشرقية شارع الغشام ملك سامح عبدالعظيم على منصور

454 - السيد احمد ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15765 ورقم قيد 199955    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

دوامه ملك/احمد ابراهيم صالح

455 - محمد احمد محمود احمد حسين هريسه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 15768 ورقم قيد 199956    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة وبوتيك اكسسوارات عدا الملبس 

العسكريه, بجهة محافظة الشرقية شارع المحطه الصالحيه القديمه ملك/ ياسر احمد محمود احمد هريسه

456 - ابراهيم امين الشحات امين عارف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15773 ورقم قيد 199957    محل رئيسى  عن مكتب لقطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع داير 

الناحية قرية الزنكلون ملك/حسين الشحات امين عارف

457 - حمدى سيد حمدى عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15775 ورقم قيد 199958    محل رئيسى  عن مفروشات وادوات منزلية واجهزة كهربائية, بجهة محافظة 

الشرقية خلف مطبعة الجامعة قسم عبدالعزيز ملك / هدى احمد بكرى محمد

458 - احمد خالد ابراهيم عبدا سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 15776 ورقم قيد 199959    محل رئيسى  عن ورشه سمكرى, بجهة محافظة الشرقية مفارق ابو نصار 

بملك\محمد خالد ابراهيم عبدا

459 - محمد زكريا ابراهيم بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15781 ورقم قيد 199961    محل رئيسى  عن تجارة وبيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الشرقية 157 ش 

الجلء القرين بملك\ابراهيم احمد بركات
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460 - مصطفى محمد محمد حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15782 ورقم قيد 199962    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع المحطه انشاص الرمل ملك/شوقى احمد على محمد

461 - محمد محمد عبدالمطلب رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15783 ورقم قيد 199963    محل رئيسى  عن محل اجهزة كهربائية وادوات منزليه ومفروشات عدا اجهزة 

الكمبيوتر ومشتملته, بجهة محافظة الشرقية عزبة واحد ملك/يوسف هرماس احمد

462 - محمد حسن يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15784 ورقم قيد 199964    محل رئيسى  عن مدشة حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية حنورة ملك/

يوسف حسن يوسف محمد

463 - هناء ابراهيم مصطفى عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15785 ورقم قيد 199965    محل رئيسى  عن محل سجائر, بجهة محافظة الشرقية ش المسجد الكبير الغفاريه 

ملك / محمد محمد عبدالصمد

464 - عبدالفتاح عبدالغنى محمد محمد النمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 15786 ورقم قيد 199966    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الصنافين القبليه ملك/محمود عبدالفتاح عبدالغنى

465 - وائل صباح محمد احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15787 ورقم قيد 199967    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى عمال شركات بعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية العبسى ملك / عمر صباح محمد احمد

466 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 15788 ورقم قيد 199968    محل رئيسى  عن ورشة تنجيد انتريهات وركنيات, بجهة محافظة الشرقية 

شارع التحاته ملك/حسام السيد محمد سالم

467 - احمد رمزى الشحات السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

15789 ورقم قيد 199969    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

ابراش ملك / صبحى رزق محمد تعلب

468 - احمد محمود احمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 15790 

ورقم قيد 199970    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتوكيلت تجاريه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية الخيوه ملك/محمود احمد على

469 - محمد عبدالصبور محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15816 ورقم قيد 199971    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع محاصيل زراعيه بالتجزئه وتوريدات عموميه 

غدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللي والدويه, بجهة محافظة الشرقية طحله بردين بملك\ اسماء ابراهيم سعد 

رضوان

470 - خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 15819 ورقم قيد 199972    محل رئيسى  عن بيع بن, بجهة محافظة الشرقية 1 ش مرور القنايات 

بملك\بشر اسماعيل سالم

471 - مكتب رومانى مكرم جمال فارس سلمه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 15820 ورقم قيد 199973    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية حى مبارك ملك/ملك فايز عطاا
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472 - ابراهيم فهمى عبدالفتاح عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15821 ورقم قيد 199974    محل رئيسى  عن تجارة موبيليا, بجهة محافظة الشرقية قريه طاروط بملك\ 

عبدالمالك عبدالمالك عبدالرحمن

473 - سامى رافت محمد قطب دهشان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15827 ورقم قيد 199975    محل رئيسى  عن تجارة رمل وزلط وسن, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك\

عبدالحميد رافت محمد قطب

474 - اشرف محمد عبدا عبدالرحمن موسى غالى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 15832 ورقم قيد 199976    محل رئيسى  عن مدشة حبوب, بجهة محافظة الشرقية 

كفر شلشلمون ملك/عبدا محمد عبدا عبدالرحمن

475 - عبدا عبدالرشيد محمد هلل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15834 ورقم قيد 199977    محل رئيسى  عن تجاة المواشى وتسمين العجول, بجهة محافظة الشرقية النعامنه 

بملك\عبدالرشيد محمد هلل

476 - هبه محمد محمد نايل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 15836 

ورقم قيد 199978    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية بنى هلل بملك/احمد محمد سالم 

عجوة

477 - مكتب ساميه حسن السيد نجم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 15837 ورقم قيد 199979    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

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

عرب الفدان ملك/ريهام السيد عبدالعزيز حسن

478 - ايه ابراهيم احمد على سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15839 ورقم قيد 199980    محل رئيسى  عن مكتب تدريب محاسبين باجر فيما عدا المن والحراسه وتوريد 

العماله والنترنت بعدالحصول علي التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه السماعنه بملك\ابتسام 

عبدا عبدالسلم

479 - محمد عثمان عبدالعال حسن محمد شعلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 15841 ورقم قيد 199981    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه عدا توريد 

العماله ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 8 ش عيسوى المساكن التعاونيه بملك\رباب عثمان 

عبدالعال شعلن

480 - منصور السيد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15843 ورقم قيد 199982    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة الشرقية عزبة مبارك عمريط ملك/

السيد محمد عبدالرحمن

481 - تامر يوسف متولى يوسف حبيش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15856 ورقم قيد 199983    محل رئيسى  عن وكالة فاكهه بالتجزئه, بجهة محافظة الشرقية 65 الوكايل بملك\

يوسف متولى يوسف

482 - مروة عبدالنبى عبدالحميد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 15864 ورقم قيد 199984    محل رئيسى  عن تجارة اجهزه كهربائيه وادوات منزليه, بجهة محافظة 

الشرقية كوبرى سليم بملك\سلمه محمد سلمه سالم

483 - محمد عبدالسلم محمد حسن شلتوت تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15868 ورقم قيد 199985    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى, بجهة محافظة الشرقية اشكر بملك\عبدالسلم محمد 

حسن شلتوت
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484 - السيد ابراهيم  محمد ابراهيم الفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15877 ورقم قيد 199986    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية نشوة بملك\

ابراهيم محمد ابراهيم الفار

485 - طارق محمد عبدالحكيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15881 ورقم قيد 199987    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية سواده بملك\محمد 

عبدالحكيم منصور

486 - السيد احمد زكى السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 15882 

ورقم قيد 199988    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

المحجوب بملك\محمد عزت محمد محمود

487 - نسرين فتحى حسن عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15884 ورقم قيد 199989    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية الشارع العمومى النكاريه بملك\حمزه توفيق سعيد محمد

488 - فهد خالد اسماعيل عباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 15887 

ورقم قيد 199990    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية بجوار برج العرب انشاص الرمل بملك\

منصور محمد مصطفى

489 - محمد كرم منصور بدر جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15892 ورقم قيد 199991    محل رئيسى  عن مستلزمات ورش الخراطه والحداده, بجهة محافظة الشرقية 

شارع الترعه الست عيون بملك\ام محمد محمد ابراهيم محمد

490 - جمال عبدالحميد اسليم امطير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15899 ورقم قيد 199992    محل رئيسى  عن تجارة مفروشات, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع ابراهيم 

خيرى كفر الشارة ملك/محمد فتحى عبدالعزيز

491 - هشام صبحى عبدالوهاب حفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15909 ورقم قيد 199993    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله بملك\صبحى عبدالوهاب حفنى

492 - اكرم بهجت على توفيق عباس تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15910 ورقم قيد 199994    محل رئيسى  عن مصنع تدوير بلستيك, بجهة محافظة الشرقية البلشون - بملك/ 

فايزة عزت عبدا خضر

493 - ابراهيم حسن ابراهيم اباظه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15913 ورقم قيد 199995    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية مفارق الخيوه -الصالحيه 

القديمه-بملك/ اباظه حسن ابراهيم عبدا

494 - احمد محمد ابراهيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15915 ورقم قيد 199996    محل رئيسى  عن محل تجارة الفراخ المجمدة والبيض, بجهة محافظة الشرقية بنى 

عليم-بملك/ احمد محمد ابراهيم سليمان

495 - حسام دياب ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15916 ورقم قيد 199997    محل رئيسى  عن مزرعه الدواجن, بجهة محافظة الشرقية الطوابى قصاصين 

الشرق ملك/عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

496 - احمد محمد السعيد محمد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15917 ورقم قيد 199998    محل رئيسى  عن محل ورشة دوكو سيارات, بجهة محافظة الشرقية الخيوه ملك/

محمود السيد محمد عبدالحق
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497 - هدير سعيد محمود سالم غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15919 ورقم قيد 200000    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية سعود -بملك/ سمير 

ابراهيم راتب

498 - عبدا محمد جمال الدين عبدالعزيز ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 15920 ورقم قيد 200001    محل رئيسى  عن تجارة مصوغات ومجوهرات بعد موافقه مصلحة 

الدمغة والموازين التابع لجهاز تنميه التجارة الداخليه, بجهة محافظة الشرقية ش جمال عبدالناصر- صن مول بملك/ 

محمد جمال الدين عبدالعزيز ابراهيم

499 - اسماء على امين محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15921 ورقم قيد 200002    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية عزبه حنا مرهم بملك/ 

اوسام عبدالعليم السيد سعيد

500 - عمرو محمود ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15922 ورقم قيد 200003    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية صان القبليه

501 - امال محمد بدوى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

15923 ورقم قيد 200004    محل رئيسى  عن مطحن بن, بجهة محافظة الشرقية ش الجيش- بملك/ مصطفى 

ابو العل حسان

502 - صبرى السيد محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15925 ورقم قيد 200005    محل رئيسى  عن محل لتجاره العلف, بجهة محافظة الشرقية الشارع الرئيسى 

سعود البحرية ملك زينب على ابراهيم

503 - مكتب سعاد شعبان عبدالواحد محمد للرحلت الداخليه ونفل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 15927 ورقم قيد 200006    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة 

محافظة الشرقية النعامنة ملك حجاج قطب محمد حسن

504 - عصام حجازى حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15929 ورقم قيد 200007    محل رئيسى  عن تجاره موادغذائية بالجملة, بجهة محافظة الشرقية الملكين ملك 

هيثم حجازى حسين محمد

505 - بسمة شحتة دسوقى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15939 ورقم قيد 200008    محل رئيسى  عن اطارات وبطاريات السيارات, بجهة محافظة الشرقية الثمانين-

الملك بملك/وائل صبرى محمد

506 - محمد مصطفى احمد احمد عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 15940 ورقم قيد 200009    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع 

عرب الحكيم عزبه الصعايده ملك كريم محمد صبحى محمد الهادى

507 - عبدا السيد حنفى سالم نعمه ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15948 ورقم قيد 200010    محل رئيسى  عن بيع بذور ومبيدات واسمدة ومعدات زراعية, بجهة محافظة 

الشرقية شارع الموقف البلشون ملك/طارق حسن مصطفى

508 - مكتب ورده انور محمد ابراهيم غراب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 15953 ورقم قيد 200011    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية انشاص البصل ملك/طلعت محمد محمد محمد
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509 - ظريفه فاروق محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15956 ورقم قيد 200012    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الشرقية قرية 10 صنعاء ملك/يحى 

على عبده مجاهد

510 - فتيح مصطفى محمد عبدالرحمن فتيح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 15966 ورقم قيد 200013    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الشرقية ش مستشفى 

الدلتا عبداللطيف النحال ملك/مصطفى محمد عبدالرحمن فتيح

511 - محمد عنتر احمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15968 ورقم قيد 200014    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

الحلبى ملك / جمعة ابو الخير عبدالمقصود

512 - مصطفى محمود السيد عيسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 15972 ورقم قيد 200015    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية الخراخشه السعادات ملك/

محمد ابراهيم السيد ابراهيم

513 - محمد كمال عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15974 ورقم قيد 200016    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية قرملة ملك / اشرف كمال عبدالعظيم

514 - محمود احمد السيد احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15978 ورقم قيد 200017    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين وبياضة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية الحريه ملك / احمد السيد احمد سالم

515 - ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم عويضه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 15982 ورقم قيد 200018    محل رئيسى  عن مشروع جمعيتى ) تموين - بقالة (, بجهة محافظة الشرقية 

شارع الجامع الكبير كفر سلمة ابراهيم ملك / محمد خضرى محمد الخضرى محمد

516 - على احمد احمد على سعفان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15990 ورقم قيد 200019    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق 

ملك / الء ابوهاشم حسن سليمان

517 - حسن عبدالسلم عوض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15995 ورقم قيد 200020    محل رئيسى  عن بيع احذية جملة وقطاعى, بجهة محافظة الشرقية بجوار مسجد 

المحجوب ملك / سحر فاروق حسن

518 - منه ا مجدى ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

15998 ورقم قيد 200021    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع وتجهيز وتشطيب الملبس, بجهة محافظة 

الشرقية كفر اكياد ملك / شحتة حسن نور حسن

519 - سهام متولى السيد عطية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16007 

ورقم قيد 200022    محل رئيسى  عن محل ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 3بسوق المجاورة-

مركزالمدينة-الصالحية الجديدة-بملك/بموجب عقد تسليم مؤرخ بتاريخ 2021/11/22 جهاز تنمية مدينة الصالحية 

الجديدة

520 - مكتب محمود رضا على عواد رمضان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16008 ورقم قيد 200023    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية المجازر ملك/رضا على عواد رمضان
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521 - احمد السيد سلمه محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16010 ورقم قيد 200024    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب ملك/فيصل حسن 

سليمان محمد

522 - محمود محمد سليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16012 ورقم قيد 200025    محل رئيسى  عن اعمال مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع الحسن بن الهيثم حى المستشارين ملك/محمد جمال الدين سالم

523 - هبه عبده احمد عبدالحميد الليثى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16016 ورقم قيد 200026    محل رئيسى  عن صاله العاب رياضيه بالجر بدون تدريب, بجهة محافظة 

الشرقية عقار رقم 18 شارع التوحيد -بملك/ اسامه عبدالفتاح يوسف محمد

524 - مجدي السيد محمد عطال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16018 ورقم قيد 200027    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف, بجهة محافظة الشرقية سعود البحريه ملك/

حسنى السيد محمد

525 - احمد محمد الصغير ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16019 ورقم قيد 200028    محل رئيسى  عن محل بيع وتجارة المنظفات جمله وقطاعى, بجهة محافظة 

الشرقية السعدى بشارة ملك / محمد الصغير ابراهيم

526 - احمد كامل محمد حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16020 ورقم قيد 200029    محل رئيسى  عن ملبس واحذيه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع عمر بن الخطاب ملك/محمد احمد كامل محمد حسن

527 - امانى سمير احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16021 

ورقم قيد 200030    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وتوريدات طبيه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية الخيوه ملك / مرفت محمد حجازى محمد

528 - محمد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16022 

ورقم قيد 200031    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

الغزالى ملك/على محمد على منصور

529 - بسمه محمد عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16023 

ورقم قيد 200032    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية سرو ميت العز ملك / فتحيه السيد 

محمد

530 - محمد نبيه عرفه فضالى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 16024 

ورقم قيد 200033    محل رئيسى  عن تجاره مفروشات ومراتب, بجهة محافظة الشرقية ميت بشار ملك/رافت 

عبده يحيى غنيمى

531 - محمود ابراهيم الدسوقى موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 16025 ورقم قيد 200034    محل رئيسى  عن محل بيع طرابيزات خشب, بجهة محافظة الشرقية 7 ش 

سعد زغلول ملك / صفيه مصطفى غريب سليمان

532 - اسماعيل محمد فهمى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

16026 ورقم قيد 200035    محل رئيسى  عن توكيلت تجارية وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوزيدان ملك/محمد اسماعيل محمد فهمى

533 - مكتب احمد عبدالعزيز عبدالمجيد امام للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16028 ورقم قيد 200036    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, بجهة 

محافظة الشرقية الصنافين القبليه ملك ايمن محمد مصطفى محمد
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534 - مكتب صباح على السيد عليوة للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16030 ورقم قيد 200037    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك / محمد سعيد حسن محمد

535 - السيد مسعد احمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16031 

ورقم قيد 200038    محل رئيسى  عن مطعم على اللهب ) مطعم برجر (, بجهة محافظة الشرقية شارع مشالى 

بجوار مدرسة النصر ملك / مسعد احمد موسى

536 - ناصر سعد احمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16034 

ورقم قيد 200039    محل رئيسى  عن عصير قصب, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول ملك/مركز منيا 

القمح ويمثله رئيس مركز منيا القمح

537 - ضياءالدين عبدالسلم هاشم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 16039 ورقم قيد 200040    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج 

عمر ملك/شكرى عبداللطيف احمد السيد

538 - ادهم خالد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16041 

ورقم قيد 200041    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية المسلمية ملك / 

عطيه عبدالفتاح عطيه متولى

539 - محمود محمد نصرا هديوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16045 ورقم قيد 200042    محل رئيسى  عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية الخيس ملك/سومه محمد عثمان صالح

540 - احمد عبدالرحمن فوزى عبدالرحمن داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 16049 ورقم قيد 200043    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية 

ابراش ملك / رانيا عبدالرازق حامد عبد القادر

541 - احمد محمد ابراهيم الدسوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16051 ورقم قيد 200044    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الشرقية المنير ملك/هبه محمد 

ابراهيم الدسوقى

542 - محمد مصطفى عبدالمنعم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 16054 ورقم قيد 200045    محل رئيسى  عن تجارة المصوغات والمجوهرات والساعات بعد موافقة 

مصلحة الدمغه والموازين التابعه لجهاز تنمية التجارة الداخلية, بجهة محافظة الشرقية شارع الجلء المنتزه ملك/

ايمان مصطفى عبدالمنعم مصطفى

543 - مكتب علء الدين مرسى محمد مرسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16056 ورقم قيد 200046    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية شلشلمون ملك / عربى محمد عطيه سيد احمد

544 - السيد محمد على طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16057 ورقم قيد 200047    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية الدهاشنه ملك/

عبدالرحمن مجدى محمد رشاد

545 - محمد السيد اسماعيل محمد نافع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16059 ورقم قيد 200048    محل رئيسى  عن بيع وتجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية شارع العروبه 

ملك / احمد السيد اسماعيل محمد
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546 - محمود محمد السيد محمد سويلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16060 ورقم قيد 200049    محل رئيسى  عن تجارة الخردة والمخلفات, بجهة محافظة الشرقية الميزانيه كفر 

ايوب ملك/ايمان ابوزيد عليوه

547 - ابراهيم كمال محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16063 ورقم قيد 200050    محل رئيسى  عن محل عطور ومستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة 

الشرقية عمارة الوقاف شارع الحمام قسم الجامع ملك /محمد احمد محمد عبدالرحمن

548 - كمال فتحى محمد محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 16064 ورقم قيد 200051    محل رئيسى  عن مكتب التوريدات الميكانيكية, بجهة محافظة الشرقية هرية 

رزنه ملك/مرفت ابراهيم عبدا

549 - ايمن سعيد عبدالنبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16070 ورقم قيد 200052    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية بردين ملك/سعيد 

عبدالنبى محمد

550 - عبدا رزق محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16075 ورقم قيد 200053    محل رئيسى  عن تصنيع مراتب ومفروشات, بجهة محافظة الشرقية قطعه 14 

المنطقة الولى المنطقة الصناعية بساتين السماعيلية ملك / احمد عبدالفتاح السيد اسماعيل

551 - عمرو عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16077 ورقم قيد 200054    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع بروتكس 

تقسيم المعلمين ملك / ايمان عبدا عبدالرحمن

552 - محمود عزت عطا خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16079 ورقم قيد 200055    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية وتوريدات عموميه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع وجيه اباظه ارض الشيخ جوده ملك/لمياء صابر 

ابوالمحاسن فرج

553 - رضا فتحى محمد محمد حميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16081 ورقم قيد 200056    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية ش العروبة ملك / محمد فتحى محمد محمد حميد

554 - محمود محمد على محمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16083 ورقم قيد 200057    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية مشروع الخطاره ملك/

عصام كمال عبداللطيف

555 - مكتب محمد عبدالعظيم امين حسن لشين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16085 ورقم قيد 200058    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية 12 ش الصفا شيبة ملك / عاطف امين حسن لشين

556 - محمد عبدالغفار السيد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16088 ورقم قيد 200059    محل رئيسى  عن مدشة حبوب, بجهة محافظة الشرقية ابوخزبك الحلميه ملك/على 

صلح على محمد

557 - مكتب هنا احمد السيد عبدالعزيز منصور للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16090 ورقم قيد 200060    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية الكفر القديم ملك/السيد محمد السيد
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558 - ايمن عبدالنبى مصطفى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16095 ورقم قيد 200061    محل رئيسى  عن مكتب لبيع السمنت والزلط والرمل, بجهة محافظة الشرقية 

ميت ابوعلى ملك/نرمين سعيد فهمى

559 - عبدا محمد عبدالحفيظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16103 ورقم قيد 200062    محل رئيسى  عن ورشه ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية تل روزن ملك / السيد محمد عبدالحفيظ عبدالهادى

560 - محمود مسعد محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16109 ورقم قيد 200063    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية المنير بملك/السيد 

محمد بركات السيد

561 - محمد ابراهيم الدسوقى محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 16110 ورقم قيد 200064    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات اسنان, بجهة محافظة الشرقية 1

شارع المنسى من شارع السلم صيدناوى ملك/محمود حسين احمد

562 - رقيه انور محمد على زارع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16111 ورقم قيد 200065    محل رئيسى  عن مركز تنمية مهارات بشرية فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة موافقة امنية رقم 3511 فى 2022/7/3, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الشيخ ابوحماد ملك / محسن محمد السعيد احمد

563 - عمر رضا محمد عمر ابوهيفة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16112 ورقم قيد 200066    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات الكمبيوتر )تصوير مستندات وطباعة محدودة(

فيما عدا اصدار الصحف والجلت والكتب الدينية والمصاحف والنترنت واللبسالعسكرية بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة.موافقة امنية رقم 2673 بتاريخ 2022/5/18, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول امام 

المحكمة القديمة بملك/سعيد ابواليزيد مهدلى

564 - ولء ميمى عبدالهادى قطب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16113 ورقم قيد 200067    محل رئيسى  عن توريد وصيانة وتاجير اوناش شوكة ومولدات)معدات ثقيلة(, 

بجهة محافظة الشرقية كفر ابومسلم ملك/احمد فتحى محمد محمد حسن

565 - حازم داروك صادق جبريل تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16114 ورقم قيد 200068    محل رئيسى  عن مصنع لتقطيع وقص وتشكيل السفنج ومستلزمات المراتب, 

بجهة محافظة الشرقية ضمن القطعه رقم 2 المنطقة الصناعية 6 خارج الزمام بساتين السماعيلية ملك / محمود 

محمد صلح محمد الخطيب

566 - عادل سمير عزوز محمد امام تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16116 ورقم قيد 200069    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات طبية, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل 

بملك/فاطمة محمد عطية

567 - امل حمدى عبدالسلم عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16117 ورقم قيد 200070    محل رئيسى  عن محل بقالة, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك/محمد 

عبدالعزيز ابوعيد سليم

568 - مكتب محمد محمود محمد ابراهيم الصافى للرحلت للداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 16118 ورقم قيد 200071    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الشغانبة ملك / فؤاد محمود محمد

569 - حسام حسنى خليفه سليم السحار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16119 ورقم قيد 200072    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وكيماويات واضافات اغذية عدا توريد 

العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون ملك/حسنى خليفه سليم السحار
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570 - محمد محمد احمد عمر بدر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16121 ورقم قيد 200073    محل رئيسى  عن مقشرة فول سودانى, بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق 

بملك / محمد احمد عمر

571 - يسرى محمد عبدالصادق عبدالسلم والى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 16122 ورقم قيد 200074    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية السعديين 

ملك/احمد محمد عبدالصادق عبدالسلم

572 - رغده محمود حمدى احمد سعدالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 16123 ورقم قيد 200075    محل رئيسى  عن ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع وهدان القنايات ملك/هانى جلل عبدالحميد

573 - عبداللطيف فوزى عبداللطيف احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 16128 ورقم قيد 200076    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوكيلت تجاريه عدا تصدير المواد ذات 

الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية 10 شارع الشعراوى متفرع من شارع الغشام ملك/اشرف الشحات 

مصطفى الشحات

574 - احمد محمد عبدالصادق عبدالسلم محمد والى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 16130 ورقم قيد 200077    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة 

الشرقية السعديين ملك/يسرى محمد عبدالصادق عبدالسلم

575 - غريب ابراهيم غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

16133 ورقم قيد 200078    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية قرية الغزالى ملك / 

صباح كمال على عبدالكريم

576 - احمد حسن احمد سالم علوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16141 ورقم قيد 200080    محل رئيسى  عن تجارة حاصلت زراعية بالتجزئة وتوريدات عمومية عدا توريد 

العمالة ومجالت الحاسب اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية اكياد القبلية ملك / عبدا محمد سليمان محمد

577 - منال سمير سنوسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16142 

ورقم قيد 200081    محل رئيسى  عن محل تحضير وبيع مشروبات, بجهة محافظة الشرقية برج الصيادله 

ميدان الزراعه ملك ابوالفتوح صلح محمد

578 - محمد جوده عطيه عطيه مبارك تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16143 ورقم قيد 200082    محل رئيسى  عن محل ترزىرجالى, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب ملك / 

حازم محمد محمد اسماعيل

579 - السيد شعبان احمد السيد قاعود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16144 ورقم قيد 200083    محل رئيسى  عن محل بقالة وحبوب وعلفه, بجهة محافظة الشرقية بردين ملك / 

ايمان مصباح احمد محمد

580 - السيد سيد ابراهيم محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16145 ورقم قيد 200084    محل رئيسى  عن معلف مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عبة 

حنا بملك/سيد ابراهيم محمد

581 - مكتب محمد حسانين مهدى حسانين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16146 ورقم قيد 200085    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت ونقل عمال وشركات داخلى عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى, 

بجهة محافظة الشرقية قريه السلم ملك هناء محمد مهدى
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582 - محمد عبدالعظيم السيد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16147 ورقم قيد 200086    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية دويده ملك / رانيا 

عبدالله محمد  عبدا

583 - عبدالعظيم احمد خليل العايدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16149 ورقم قيد 200087    محل رئيسى  عن محل عطاره دون العشاب الطبية, بجهة محافظة الشرقية ش 

صيدليه زهره مكه شيبه ملك / السيد عبدالعظيم على يوسف

584 - عادل خالد محمد محمد ابراهيم عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16152 ورقم قيد 200088    محل رئيسى  عن هدايا ونجف, بجهة محافظة الشرقية 1 شارع الجمهوريه 

بجوار شركة الغندور ملك/هشام محمد عبدالرحمن

585 - جابر ابراهيم محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16168 ورقم قيد 200089    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية النحاسين النوافعه ملك/

ابراهيم محمد سلمه

586 - عبدالناصر جمال محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16178 ورقم قيد 200090    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية مجاورة12 

الصالحيه الجديده ملك/محمد عبدالباسط عبدالكريم

587 - حسن محمد سليمان حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16199 ورقم قيد 200091    محل رئيسى  عن تربية المواشى الحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

كوبرى الطاروطى قصاصين الشرق ملك / سعد فرج على حسين

588 - عربى احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16202 ورقم قيد 200092    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

شارع عمر بن الخطاب

589 - مصطفى جمال عبدالناصر مصطفى فكرى امين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 16204 ورقم قيد 200093    محل رئيسى  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل 

المحلية والمنظفات والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية والتصنيع لدى الغير عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 14 ش ابو الشحات الصيادين ملك / اسماء عبدالمنعم احمد

590 - حسام حسين على محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16205 ورقم قيد 200094    محل رئيسى  عن تصنيع وانتاج وتشكيل معادن واوانى الطهى المنزلى والفندقى 

والمطاعم وتشكيل اللومنيوم الوارد بالفئة 6 والفئة 21 اعمال الدهان وطلء المعادن والتوريدات العمومية, بجهة 

محافظة الشرقية بساتين بركات الطحاويه ملك / محمود عبدالرحمن محمود

591 - حسين ابراهيم مصطفى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16206 ورقم قيد 200095    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مواد البناء, بجهة محافظة الشرقية الحجاجية 

المستجدة ملك / محمد قطب حسن

592 - رضا فتحى محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16207 

ورقم قيد 200096    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبة وتجارة منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الطيبة 

بملك/الشحات سعيد محمدى عبدالغنى

593 - مكتب احمد حسن فهمى حسن مرسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16208 ورقم قيد 200097    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية السعيدية ملك / حسن فهمى حسن
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594 - عبدالرحمن احمد محمد شرف الدين عبدالرؤف محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 16209 ورقم قيد 200098    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة 

محافظة الشرقية شارع احمد الديب-قسم النظام بملك/احمد محمد شرف الدين عبدالرؤف

595 - رحمة حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16213 ورقم قيد 200099    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية صفط الحنة بملك/محمد امين 

السيد محمود

596 - البراء مجدى السيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16214 

ورقم قيد 200100    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية كفر المنشية ملك/عماد ابراهيم 

السيد رمضان

597 - ادريس اسماعيل اسماعيل المكباتى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16217 ورقم قيد 200101    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية الشارع العمومى كفر 

محمد حسين بملك/حسين اسماعيل عوض المكباتى

598 - محسب للزيوت تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16218 ورقم قيد 

200102    محل رئيسى  عن زيوت وقطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية بحر البقر ملك / اسامة 

عبدالرحمن محمود

599 - فوزى محمد كامل ابراهيم عطاا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16221 ورقم قيد 200103    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل وتصنيع المعادن, بجهة محافظة الشرقية 

السعادات

600 - محمد نصر ا منصور نصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16222 ورقم قيد 200104    محل رئيسى  عن تجارة خردة حديد ومعادن, بجهة محافظة الشرقية بنى عامر 

بملك/فكرى على محمد بركات

601 - محمد طارق عبدالمجيد محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16224 ورقم قيد 200105    محل رئيسى  عن تصنيع الثاث الخشبى, بجهة محافظة الشرقية ميت ربيعة 

الشارع الرئيسى ملك / طارق عبدالمجيد محمد خليل

602 - انور محمد السيد الجمال تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16226 ورقم قيد 200106    محل رئيسى  عن فراكة ارز, بجهة محافظة الشرقية 1 الصالحية ملك/ماهر انور 

محمد السيد

603 - حسام كمال محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16228 ورقم قيد 200107    محل رئيسى  عن تفصيل ستائر وركنيات, بجهة محافظة الشرقية العجمى طريق 

مشتول العجمى ملك / رضا كمال محمد عبدالوهاب

604 - ناصر عيسى كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16229 ورقم قيد 200108    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العموميه, بجهة محافظة الشرقية كفر فرج 

ملك/محمد عيسى كامل

605 - سامح حسين غريب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16230 ورقم قيد 200109    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية شارع القصاص-طريق 

عزبة البيه كفر محمد حسن بملك/محمد اسماعيل شحاتة

606 - اشرف محمد الديدامونى على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

16231 ورقم قيد 200110    محل رئيسى  عن تجارة احذيه, بجهة محافظة الشرقية شارع المدرسه القديمه 

ملك/محمد عبدالمنعم محمد اسماعيل
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607 - هانى احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16232 

ورقم قيد 200111    محل رئيسى  عن معرض لتجارة الرخام والجرانيت, بجهة محافظة الشرقية نزله العزازى 

ملك/سامح محمود حسن

608 - ايمن محمد خالد مسعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16233 

ورقم قيد 200112    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب-الجامع الكبير 

بملك/ام هاشم مسعد خالد مسعد

609 - ساره جمال السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 16234 

ورقم قيد 200113    محل رئيسى  عن اجهزة كهربائية عدا اجهزة الكمبيوتر ومشتملته, بجهة محافظة الشرقية 

كفر العزازى ملك/صلح فتحى رجب حسن

610 - احمد طارق كمال فوزى البهنساوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 16235 ورقم قيد 200114    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية السعديين 

ملك/احمد محمد عبدالصادق عبدالسلم

611 - ابراهيم السيد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16243 ورقم قيد 200115    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية ابو شميس-سعود البحريه 

بملك\السيد ابراهيم احمد محمد

612 - محمود عزازى عبدالعزيز الشحات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16245 ورقم قيد 200116    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية اكياد القبليه ملك/

روحيه محمود عبدالحميد

613 - هبه عبداللطيف محمد عيسوى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16292 ورقم قيد 200117    محل رئيسى  عن تجارة مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية منشأة بشارة بملك/

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن

614 - سامح محمد محمد حسن شهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16294 ورقم قيد 200118    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الشرقية عزبة عيسى عقار رقم 4 

ملك/سامح محمد محمد حسن شهاب

615 - خالد جمال محمد عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16295 

ورقم قيد 200119    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة الشرقية برج ابوعمار الدور الول علوى بملك/

صلح محمد ابراهيم

616 - صلح سامى محمد حسن ميدان تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16298 ورقم قيد 200120    محل رئيسى  عن معرض ادوات صحية, بجهة محافظة الشرقية صرف البحاروه-

رمسيس- بملك/اسامه عبدا مصطفى عبدا

617 - السيد محمد احميد سته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16299 

ورقم قيد 200121    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الملحة-

الجبهة-بملك/شيرين عبدا سعد محمد

618 - منال احمد جمعه رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16305 ورقم قيد 200122    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الملح بملك/

اسماعيل عطا الشربينى

619 - مكتب فرحات نبيل محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16309 ورقم قيد 200123    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

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

الشرقية ام رماد ملك/مصطفى نبيل محمد محمد
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620 - خالد عبدالعزيز محمد عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16310 ورقم قيد 200124    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية سبعه بحر البقر بملك/

حنان عبدالستار محمد درويش

621 - محمد سكران محمود عبداللطيف سالم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16312 ورقم قيد 200125    محل رئيسى  عن تكرير وتعبئه زيت الطعام وتوزيع المواد الغذائيه, بجهة 

محافظة الشرقية خارج زمام بساتين السماعيليه بملك\مكرم محمد محمود مصطفى

622 - احمد خالد موسى محمد الشجاعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16315 ورقم قيد 200126    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار الموبايل, بجهة محافظة الشرقية 33 شارع 

سعد زغلول ملك/هاله محمود موسى قنديل

623 - ايهاب محمد بركات حسن ربيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16316 ورقم قيد 200127    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو عيسى-انشاص 

الرمل-بملك/شريف محمد بركات

624 - هناء مصطفى محمد حامد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16317 ورقم قيد 200128    محل رئيسى  عن مصنع مواسير خرسانية, بجهة محافظة الشرقية ابو 

عريضه بملك/عماد الشربينى احمد احمد

625 - سعاد حسن عبده حسن تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16320 

ورقم قيد 200129    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية منشاة ابوعامر ملك/

السيد محمود محمد اسماعيل

626 - مكتب محمود حسين على حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16321 ورقم قيد 200130    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية كفر حافظ بملك/عبدالباسط كامل حسن

627 - احمد السيد احمد حسن عواجه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16332 ورقم قيد 200131    محل رئيسى  عن توريدات عامة وتعبئة وتغليف وتجارة المواد البترولية وهى 

زيوت وشحومات والتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة الشرقية القصاب قصاصين الشرق بملك/حسام خليل على 

خليل

628 - فاطمه عبدالعزيز على العدل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16337 ورقم قيد 200132    محل رئيسى  عن مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية قصاصين 

الشرق- بملك/ صلح محمد محمد العدل

629 - رغدا محفوظ  عبدالواحد محمد  شعيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16338 ورقم قيد 200133    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية عزبة محمود صادق-ميت 

جابر-بملك/صابر عبدالحميد عرفه

630 - اشرف عبدالجليل محمد الهادى فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16339 ورقم قيد 200134    محل رئيسى  عن بقاله تموينية, بجهة محافظة الشرقية شارع المعهد الدينى 

بجوار المطحن ملك/هدى محمد احمد محمد

631 - محمد عوض محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16342 ورقم قيد 200135    محل رئيسى  عن ادوات منزليه واجهزة كهربائيه فيما عدا اجهزة الكمبيوتر 

ومشتملتها., بجهة محافظة الشرقية صان القبليه -بملك/ عوض محمد شحاته
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632 - صفاء عبدالمنعم مصطفى محمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16344 ورقم قيد 200136    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الشرقية الديدامون-بجوار 

مركز الشباب-بملك/مصطفى عبدالمنعم مصطفى محمد

633 - عبدا عيد عبدالبارى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16345 ورقم قيد 200137    محل رئيسى  عن مكتب تشطيبات وديكورات ومقاولت, بجهة محافظة الشرقية 3 

شارع داير الناحيه بجوار الملعب -ام الزين-بملك/ نورا بشير عبدالجليل سليمان

634 - شعبان ابراهيم شعبان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16346 ورقم قيد 200138    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية المسلميه 

بملك/ابراهيم شعبان ابراهيم

635 - اسلم جمال على عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16347 ورقم قيد 200139    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة الشرقية عزبة سليمان البردعى-

صان البحرية-بملك/عبدالحميد جمال على عبدالعاطى

636 - مكتب رشا عمرى عبدالعظيم سيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 16348 ورقم قيد 200140    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية تلبانه بملك/يوسف احمد طاهر ادم يوسف

637 - ابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم دويدار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16349 ورقم قيد 200141    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريد مواد بناء, بجهة محافظة الشرقية 

القطاويه بملك/سعديه محمد عطيه

638 - احمد فتحى شعبان عبدالفتاح جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16351 ورقم قيد 200143    محل رئيسى  عن معرض موبيليا, بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالفتاح جاد 

بملك/فتحى شعبان عبدالفتاح حسن جاد

639 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 16353 ورقم قيد 200145    محل رئيسى  عن مستودع لتجارة انابيب الغاز, بجهة محافظة الشرقية قرية 

الطويلة بملك/نورا عبدالرحمن محمد

640 - محمد علء محمد حفنى عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

16354 ورقم قيد 200146    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية سندنهور بملك/نبيل علء محمد حفنى

641 - مكتب اية زكريا عيسى محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16385 ورقم قيد 200148    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

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

كرديده ملك/زكريا عيسى محمد عامر

642 - نداء سمير عبدالسلم نصار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16387 ورقم قيد 200149    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية شارع البوسطه القطاويه 

ملك/السيد احمد محمد

643 - مكتب هيثم محمد السيد محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16394 ورقم قيد 200150    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية ش عبدالغنى يوسف بك ملك / محمد السيد محمد

Page 53 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

644 - نوال كامل جمعه ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16406 

ورقم قيد 200151    محل رئيسى  عن مخبز طباقى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية خلوه الشعراوى ملك / 

سارة , احمد ابراهيم بولية والداتهم

645 - ابراهيم شحته ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16422 ورقم قيد 200152    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه وتوكيلت تجارية واستصلح 

واستزراع الراضى عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية قرية خالد بن الوليد ملك / 

شحته ابراهيم حسن

646 - هانى محمود عبدالعزيز عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 16433 ورقم قيد 200153    محل رئيسى  عن بقالة جملة, بجهة محافظة الشرقية شارع هندسة الرى 

خلف التأمينات الجتماعية ملك / محمود عبدالعزيز عبداللطيف

647 - عبدالرازق محمد عبدالشفيع منصور على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 16438 ورقم قيد 200154    محل رئيسى  عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية البلشون ملك / محمد عبدالشفيع منصور

648 - هانى عبدالحميد هليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16439 ورقم قيد 200155    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الشرقية ب السماعيلية ملك/هبا 

السيد حماد

649 - حسين ابراهيم ابراهيم محمد الزرزمونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 16440 ورقم قيد 200156    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية العدليه ملك / سحر حسين محمد محمد

650 - كامل السيد جمال سليمان عفيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16441 ورقم قيد 200157    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية الخيوة بملك/

السيد جمال سليمان

651 - احمد نور الدين عبدالحليم عبدالحليم فرحات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 16442 ورقم قيد 200158    محل رئيسى  عن مواشى حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

جمعية مكة ملك / نورالدين عبدالحليم عبدالحليم

652 - مصطفى عبدالرحمن مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 16443 ورقم قيد 200159    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الشرقية شارع المركز ملك/

لطفى محمود على

653 - منال سليمان مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16444 ورقم قيد 200160    محل رئيسى  عن معلف تربية مواشى حلب وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عمريط بملك/السيد سعيد السيد

654 - يوسف  عبد الرحمن عبد الظاهر ابراهيم أبو زيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 16445 ورقم قيد 200161    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد 

العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية 23 شارع ابراهيم البطريق خلف شرطة بلبيس بملك/ فايزة 

فتحى عبد الخالق محمد

655 - محمود عليوه عبدا عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16447 ورقم قيد 200162    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية العصلوجى ملك/

محمد عليوه عبدا عثمان
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656 - طارق عبدالحفيظ ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16448 ورقم قيد 200163    محل رئيسى  عن معلف مواشى تسمين وحلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة 

الشرقية عليم ملك / عبدالحفيظ ابراهيم يوسف

657 - هشام صالح محمد طنطاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16449 ورقم قيد 200164    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الوحده - شارع 

النتاج - بملك محمد جوده حميد سالم

658 - محمود امين عبدالمنعم امين حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 16450 ورقم قيد 200165    محل رئيسى  عن تجارة كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة الشرقية م العباسة 

بملك/محمد امين عبدالمنعم امين

659 - فتحى فتحى انيس سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16451 ورقم قيد 200166    محل رئيسى  عن تجارة ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية كفر محمد 

جاويش بجوار مسجد النور ملك/سحر محمد حسن محمد

660 - ايمان محمد محمد غنيم طه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16452 ورقم قيد 200167    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية بناحية كفر شلشلمون ملك / السيد على محمد ايوب المكاوى

661 - محمد يوسف محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16453 ورقم قيد 200168    محل رئيسى  عن تجارة تقاوى ومبيدات ومخصبات, بجهة محافظة الشرقية طهره 

حميد بملك/صفاء محمد عتريس

662 - عمرو ربيع محمد عامر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16454 

ورقم قيد 200169    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية 17شارع عبدالحميد هنون 

المتفرع من طريق بلبيس العدلية الزراعى-بندر بلبيس بملك/عبدالحميد محمود هنون

663 - محمد مجاهد محمد عبدالعزيز البيلى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 16455 ورقم قيد 200170    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية ش النور المحمدية ملك / احمد محمد سليم عطيه

664 - السيد محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16456 

ورقم قيد 200171    محل رئيسى  عن تجارة خضراوات وفاكهه بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية سعود القبلية 

بملك/ عماد طلب محمد فرجانى

665 - محمود عبدالعزيز ابراهيم محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 16457 ورقم قيد 200172    محل رئيسى  عن مكتب للتوريدات واعمال النظافة عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته والدويه., بجهة محافظة الشرقية 1 ش الخلص -المساكن التعاونيه - بملك/ عبدالعزيز 

ابراهيم محمد

666 - مكتب صبيره السيد محمد قطب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16458 ورقم قيد 200173    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ميت 

ابو على ملك / سامى عبدالستار حسن

667 - مكتب عايده محمد مصطفى ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16459 ورقم قيد 200174    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية الملك بملك/ محمد السيد عبد الرحمن
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668 - اسلم عبدالحكيم عبدالفتاح سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16460 ورقم قيد 200175    محل رئيسى  عن محل بويات, بجهة محافظة الشرقية ش عبددا موسى بملك/

عبدالحكيم عبدالفتاح سليمان

669 - محمد صلح السيد احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16461 ورقم قيد 200176    محل رئيسى  عن تجارة كاميرات مراقبه السلكيه وانظمه المان والتيار الخفيف., 

بجهة محافظة الشرقية برج طيبه ش الغشام -بملك/ نجوى لطفى كمال

670 - محمد عبدالحميد فتحى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16462 ورقم قيد 200177    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية البكارشه ملك / عبدالحميد فتحى 

ابراهيم

671 - احمد محمد عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16463 ورقم قيد 200178    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة البرنس الحو الطويل ملك/ماهر عبدا محمد

672 - مبارك ابراهيم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16464 ورقم قيد 200179    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عمومية وتوكيلت تجارية وستصلح 

واستزراع الراضى عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية قرية الزدهار جمعية مكة 

بملك/ابراهيم محمد عبدا

673 - عبدا عبدالعزيز مصطفى البكرى خضر تاجر فرد  رأس ماله 120,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 16465 ورقم قيد 200180    محل رئيسى  عن تجاره وبيع زيوت وشحومات, بجهة محافظة الشرقية 

الطريق الزراعى- الديدامون- بملك/ عبدالعزيز مصطفى البكرى

674 - حامد سليمان حامد اسلم عبده تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16466 ورقم قيد 200181    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية 39 شارع عبد القادر _ قسم الحكماء بملك/ السيد محمد السيد سلمة

675 - محمد ناصر عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16467 

ورقم قيد 200182    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول الدوية واللقاحات البيطرية على ال يزاول النشاط ال 

بعد الحصول على الترخيص اللزم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى ل 

يجيز انشاء مؤسسة صيلية ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية حى الشهداء صان الحجر ملك / محمد عمار 

عبدالباسط عطيه

676 - السيد فرج الشوادفى شحاته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16468 ورقم قيد 200183    محل رئيسى  عن تربية المواشى الحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

ابوشميس سعود البحريه ملك/فرج الشوادفى شحاته هليل

677 - انور محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16469 

ورقم قيد 200184    محل رئيسى  عن محل توزيع مواد غذائية وتوكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية سعود 

البحرية - بملك صباح عبدالعليم عبدالمقصود ابراهيم

678 - مكتب السيد عبدالفتاح محمد ابوالليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 16470 ورقم قيد 200185    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب - بملك/ عبدا عبدالفتاح محمد

679 - الجوهرى للهندسة والمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16471 ورقم قيد 200186    محل رئيسى  عن مكتب هندسة ومقاولت, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة 

سراج بملك/محمد عبدالحميد احمد الجوهرى
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680 - احمد قطب سليم حسن عماره تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

16472 ورقم قيد 200187    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية الطعايمه ملك /  

قطب سليم حسن عماره

681 - حماده محمد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16477 

ورقم قيد 200188    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية شارع المستشفى العام 

ملك / محمد محمود ابوالمجد

682 - احمد عبدالنبى محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16478 ورقم قيد 200189    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك / 

فارس فهمى محمد على

683 - محمود العشماوى محمود العشماوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 16483 ورقم قيد 200190    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه 10 صنعاء ملك / ايمان صبرى محمد مصطفى

684 - اسماء صبرى عطيه سليمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16485 ورقم قيد 200191    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك 

/ محمد عطيه عبدالفتاح

685 - عادل شعيب محمد نصحى عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 16492 ورقم قيد 200192    محل رئيسى  عن ورشة نجاره بسيطه, بجهة محافظة الشرقية بيشة قايد 

ملك/محمد شعيب محمد

714 - زينب احمد محمد بندارى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16594 ورقم قيد 200223    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية صان الحجر 

ملك/السيد محمد محمد محمد

715 - عبدا محمد غياتى محمد تركى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16596 ورقم قيد 200224    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفة ملك / عيد 

محمد غياتى محمد

686 - مكتب ولء وجيه شحته السعيد عبدالهادى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16508 ورقم قيد 200193    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية ش العجمى ملك/اشرف عبدالعزيز السيد

687 - رضا عبدالمنعم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16509 ورقم قيد 200194    محل رئيسى  عن ورشة رخام, بجهة محافظة الشرقية ميت يزيد ملك / عبدالمنعم 

عبدالفتاح محمد

688 - محمد احمد عكاشة عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16517 ورقم قيد 200195    محل رئيسى  عن ورشه المونتال, بجهة محافظة الشرقية بيشه قايد ملك / اكرام 

سامى محمد سعيد

689 - اسماء محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16519 

ورقم قيد 200196    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية القرين-بملك/ محمد السيد احمد 

مصطفى

690 - اسلم جمال عبدالحميد سالم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16521 ورقم قيد 200197    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية كفر الصعيدى ملك / عبدالحيد 

جمال عبدالحيد
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691 - احمد عبدالعزيز حسن سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16527 ورقم قيد 200198    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة واستشارات هندسيه, بجهة محافظة 

الشرقية شارع حسين جاب ا ملك/عبدالعزيز حسن سليم

692 - محمد احمد عثمان ابوالعزم الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 16529 ورقم قيد 200199    محل رئيسى  عن محل ملبس واحذيه, بجهة محافظة الشرقية كفر نشوة -

بملك/ محمود احمد عثمان

693 - رائد عمر على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16530 

ورقم قيد 200200    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية الربعماية بملك/على محمد 

حسن محمد

694 - محمد سعد سعد السيد رشيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16533 ورقم قيد 200202    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة الشرقية كفر المنشيه ملك / احمد سعد 

سعد السيد

695 - احمد محمد احمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16536 ورقم قيد 200203    محل رئيسى  عن تجارة العلف والحبوب, بجهة محافظة الشرقية شنبارة 

الميمونة ملك/محمد احمد عبدالحميد

696 - هانى محمد على محمد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16539 ورقم قيد 200204    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الشرقية المساعدة بملك/ محمد هانى 

محمد

697 - ايمن مدحت محمد معوض اللبودى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 16540 ورقم قيد 200205    محل رئيسى  عن ملبس حريمى عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية عقار 64 شارع جمال عبدالناصر ملك/عمرو عبدالسلم اسماعيل

698 - حسام محمد حسن عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16541 ورقم قيد 200206    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابوحزين-

كفر عياد بملك/عمر عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

699 - عمر السيد عبدالرحمن مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16542 ورقم قيد 200207    محل رئيسى  عن مخبز سياحى, بجهة محافظة الشرقية ش المركز ملك / 

عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن

700 - احمد محمد حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16547 

ورقم قيد 200208    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية عرب شمس بملك/محمد 

حسن يوسف

701 - عارف محمد ابوالفتوح محمود على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 16548 ورقم قيد 200209    محل رئيسى  عن تجارة وحلج اقطان, بجهة محافظة الشرقية الشغابنه بجوار 

المخبز ملك/عبدالظاهر محمد عيسى

702 - سبيله امين ابراهيم مسيحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16549 ورقم قيد 200210    محل رئيسى  عن توريدات عامة ومقاولت عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية 4 شارع صالح ابو رحيل ملك / اسعد سعد اسعد

703 - احمد على عبدالعزيز على عطية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16551 ورقم قيد 200211    محل رئيسى  عن بقالة وتجارة المياه المعبأة, بجهة محافظة الشرقية تل مرداس -

السدية بملك/على عبدالعزيز على عطية
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704 - رأفت رمضان عبدا محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16552 ورقم قيد 200212    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

منشيه النور-كفرالعزازى-بملك/رمضان عبدا محمد حسن

705 - عبدالمنعم محمد محمد برى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16553 ورقم قيد 200213    محل رئيسى  عن تجارة بقالة جملة, بجهة محافظة الشرقية طريق سامى سعد 

قصاصين الشرق ملك / هانى محمد محمد

706 - محمد احمد سليمان السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 16561 

ورقم قيد 200214    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 171 برج جودى شارع السيد 

زاهر تقسيم المعلمين ملك / سليمان احمد سليمان السيد

707 - احمد أشرف أحمد السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16562 ورقم قيد 200215    محل رئيسى  عن تجارة وبيع الجرارات واللت الزراعية, بجهة محافظة الشرقية 

3 شارع ابراهيم خيرى-كفر الشارة بملك/محمد اسماعيل فتحى على عبدالفتاح

708 - محمود سليم عبدالمنعم سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16564 ورقم قيد 200216    محل رئيسى  عن مكتب لخدمات بيع وشراء واستبدال وتاجير السيارات لحساب 

الغير بنظام العمولة, بجهة محافظة الشرقية الشبانات ملك / اسامة سليم عبدالمنعم سليم

709 - محمد السيد السيد الشراعى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16565 ورقم قيد 200217    محل رئيسى  عن مشغل ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

شارع المدرسة-طيبة بملك/حسين عباس عطية عباس

710 - عبدالواحد محمد محمد عبدالواحد تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16566 ورقم قيد 200218    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية تلبانه ملك/سعد رفاعى 

عبدالواحد درويش

711 - هانى حامد محمود عامر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

16567 ورقم قيد 200220    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة الشرقية قشا بملك/

رفعت حامد محمود عامر

712 - محمد احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16573 

ورقم قيد 200221    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية بيشة عامر ملك / احمد 

حسن محمد عبدا

713 - مكتب ذكى رضا جوده السيد متولى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16586 ورقم قيد 200222    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله ملك/رضا جودة السيد متولى

716 - حماده محمد متولى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16598 

ورقم قيد 200225    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل ملك/محمد 

متولى احمد

717 - احمد سمير السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16600 ورقم قيد 200226    محل رئيسى  عن توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية 10 ش عربيه الصيادين ملك / اسماعيل محمد عبدالعزيز

718 - محمد رمضان محمد احمد شرفيه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16605 ورقم قيد 200227    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عامة عدا توريد العمالة وتوريد الحاسب 

اللى, بجهة محافظة الشرقية شارع عثمان بن عفان فلل الجامعة ملك / اشرف محمد ابراهيم
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719 - خيرى احمد فؤاد غريب محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16606 ورقم قيد 200228    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن 

الخطاب فلل الجامعه ملك/عادل سيد على حسان

720 - ربيع محمد سند محمود السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16612 ورقم قيد 200229    محل رئيسى  عن محل بقاله ومواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية ش/الزهراء تبع 

الطحاويه ملك/على احمد دهشان

721 - رمضان صبحى رمضان ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16620 ورقم قيد 200230    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس, بجهة محافظة الشرقية ش المدينه المنورة 

حى مبارك ملك/زينب صبحى رمضان

722 - ابراهيم اسماعيل عبدالسلم اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16630 ورقم قيد 200231    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش سعد 

زغلول ملك / شعبان احمد السيد موسى

723 - السيد عبدالمنعم سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16637 ورقم قيد 200232    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية سواده ملك/فاطمه عليوه 

خليل

724 - شعبان حسين السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16642 ورقم قيد 200233    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى ملك/فوزى 

حسين السيد

725 - ريم سليم عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16644 ورقم قيد 200234    محل رئيسى  عن توريد ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

العباسة ملك/السيد حسن حسن على القصاص

726 - حسين محمود حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16653 

ورقم قيد 200235    محل رئيسى  عن بيع البن, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش طريق 39 بملك/ايمن حسن 

منصور عامر

727 - احمد محسن احمد عطيه الشامى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16657 ورقم قيد 200236    محل رئيسى  عن صاله لللعاب الرياضيه بالجر, بجهة محافظة الشرقية شارع 

العروبه ملك/رفعت عبدالحميد زعزوع

728 - يوسف ابراهيم خليل الكحكانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16664 ورقم قيد 200237    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة المنيا بملك/ 

نهى محمد عبداللطيف

729 - خالد على جوده مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16665 

ورقم قيد 200238    محل رئيسى  عن محل عصير, بجهة محافظة الشرقية 6 شارع جمال عبدالناصر ملك/

شريف محمد فكرى

730 - ياسمين محمد سعد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16666 ورقم قيد 200239    محل رئيسى  عن ورشة نجارة وتصنيع الكونتر, بجهة محافظة الشرقية خلف برج 

حمام شعبان فالوجى-امام السنترال  انشاص الرمل بملك/محمد سعد محمد محمد

731 - ياسر عليوة حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16667 

ورقم قيد 200240    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى والدوية, 

بجهة محافظة الشرقية سنهوا بملك/ياسر السيد سليمان
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732 - مكتب عزه وحيد عبدالحليم جاب ا للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16668 ورقم قيد 200241    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية دهمشا ملك/رافت عابدين عطيه سليم

733 - هبة السيد حسن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16670 

ورقم قيد 200242    محل رئيسى  عن معلف مواشى تتسمين و حلبة وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

العباسة الكبرى بملك/محمد السيد حسن حسن

734 - مكتب محمد يونس احمد محمد الحديدى للرحلت الداخلية ونقل عمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16673 ورقم قيد 200243    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل 

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

الخيوة بملك/ فاطمة سباعى محمود محمد الحديدى

735 - محمد لطفى متولى متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16674 ورقم قيد 200244    محل رئيسى  عن ورشة كهربائى سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش هندسة الرى 

بملك/نادية عبدالحليم عبدالعزيز

736 - قاسم محمد صالح جمعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16676 

ورقم قيد 200245    محل رئيسى  عن بيع المنظفات والمنتجات الورقية )مناديل وحفاضات(, بجهة محافظة 

الشرقية بساتين السماعيلية بملك/شريف قاسم محمد صالح

737 - محمد احمد ماهر احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16677 

ورقم قيد 200246    محل رئيسى  عن كافية, بجهة محافظة الشرقية 1 ش مرسى والرحمة / الغشام بملك/ 

زهيرة محمد فتحى

738 - علء السيد عبدالعال احمد علوى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16678 ورقم قيد 200247    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب 

اللى والدوية, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الشرق بملك/امارة احمد محمد ابراهيم

739 - منى محمد محمد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16679 ورقم قيد 200248    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه بالجمله, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع متفرع 

من شارع الغشام ملك/محمد سمير حسين

740 - مكتب محمد فؤاد أحمد متولى غنيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16680 ورقم قيد 200249    محل رئيسى  عن مكتب 

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

محافظة الشرقية الخيوه بملك/ علء فؤاد أحمد متولى غنيم

741 - احمد السيد احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16681 ورقم قيد 200250    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية ش ابو النصر بملك/محمد 

فرج محمد

742 - محمد سليمان السيد راشد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16682 

ورقم قيد 200251    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية قريه الدوامه ملك / هبه احمد 

عبدالعال سليم

743 - محمد فتحى السيد عبدالعال رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16683 ورقم قيد 200252    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى, بجهة محافظة الشرقية عزبة المناجاة الكبرى بملك/فتحى السيد عبدالعال رضوان
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744 - احمد محمد عبدالحميد تهامى سالم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16685 ورقم قيد 200253    محل رئيسى  عن توريد وتركيب وصيانة أجهزة انذار الحريق والطفاء 

وكاميرات المراقبة السلكية والتوكيلت التجارية عدا الكاميرات اللسلكية, بجهة محافظة الشرقية ش عمر بن 

الخطاب من ش العروبة بملك/جمعة عليوة عبدالنبى

745 - كريمه مصطفى عبدالسلم المهدى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 16686 ورقم قيد 200254    محل رئيسى  عن قطع غيار موتسيكلت, بجهة محافظة الشرقية شارع 

ابوبكر الصديق شارع وادى النيل قسم حسن صالح ملك/محمد على لطفى

746 - اسماء محمد سليمان حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16688 

ورقم قيد 200255    محل رئيسى  عن ورشة نجارة بدون محرك, بجهة محافظة الشرقية العزيزية بملك/ خالد 

سالم عليوه قنديل

747 - اسلم محمد عطية محمد نجيده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

16689 ورقم قيد 200256    محل رئيسى  عن تصنيع اثاث وديكور, بجهة محافظة الشرقية عزبة الحبشى _

طريق الطيبة بملك/ مصطفى مجاهد السيد بدوى

748 - مكتب زينب نبوى ابراهيم الشافعى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 16691 ورقم قيد 200257    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية ش مصطفى كامل بملك/ فكرى عبدالفتاح محمد
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فروع الفراد

1 - امال الشافعى احمد السيد سويلم  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   14580 ورقم قيد   162719  محل 

فرعى  عن ورشه المونتال  بجهة محافظة الشرقية الجعفرية ملك / رمضان محمد مصطفى

2 - تامر محمود احمد القصاص  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   14649 ورقم قيد   199607  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 ( وتوريد الورق البيض وقص و تحويل الورق 

)A3 A4 و جميع مقاسات الورق(  بجهة محافظة الشرقية اضافة فرع بالعنوان / ق 37 منطقة العاشرة - بساتين 

السماعيلية - انشاص

3 - تامر محمود احمد القصاص  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   14649 ورقم قيد   199607  محل فرعى  

عن الستيراد والتصدير ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 و 19 ( وتوريد الورق البيض وقص و تحويل الورق 

)A3 A4 و جميع مقاسات الورق(  بجهة محافظة القاهرة قطعه 15 بلوك 14 برج الياسمين شقة 104 حى الواحه

4 - رحاب محمد سويفي عبدالعال  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   14830 ورقم قيد   199672  محل 

فرعى  عن معرض بيع مطابخ الوميتال  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان// برج سما امام قاعه البطل-ملك//

اسلم فتحي سليمان

5 - رحاب محمد سويفي عبدالعال  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع   14830 ورقم قيد   199672  محل 

فرعى  عن معرض بيع مطابخ الوميتال  بجهة محافظة القليوبية 4ش سند أرض نوبار-ملك/ليلي سعيد ابراهيم ياسين

6 - مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع   

14946 ورقم قيد   176951  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه 

وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 31 ام سى 2 مول بينكو 

الوحدة رقم 18 دور اخير ملك / هيثم رشاد السيد

7 - دعاء غنيمى جمال الدين عبدالهادى  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   15238 ورقم قيد   182163  

محل فرعى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية  بجهة محافظة الشرقية الغفارية ملك / محمد نجيب عبدالحميد محمد سلوع

8 - محمود سليمان عبد القادر علي عيش  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   15247 ورقم قيد   199792  

محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة الشرقية عزبة الشبكات - كفر الحمام

9 - محمود سليمان عبد القادر علي عيش  قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع   15247 ورقم قيد   199792  

محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات  )وذلك دون توريد العماله وبعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(  بجهة محافظة القليوبية وحده 401 -  عقار76 - جنة العبور - 

ملك/محمد سعد حسين

10 - رحاب محمد محمد عبدالسميع  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   15596 ورقم قيد   151229  محل 

فرعى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الشرقية مول عصام _الدور الثالث بملك/ عصام عبد 

العزيز عبد الهادى

11 - هانى عباس احمد على  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15758 ورقم قيد   123163  محل فرعى  

عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة الشرقية شارع الطويله ملك/عصام عبداللطيف محمد

12 - هانى عباس احمد على  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15763 ورقم قيد   123163  محل فرعى  

عن مزرعة دواجن  بجهة محافظة الشرقية شارع العزازى الصالحيه الجديدة ملك/عماد ابراهيم عبدالرحمن

13 - خالد احمد اسماعيل احمد  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15800 ورقم قيد   183571  محل فرعى  

عن مكتب نقل بضائع داخلى ومقاولت عموميه بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة 

الشرقية 2 بكفر العزازى ملك/احمد اسماعيل احمد بدوى

14 - مريهان عادل عطيه سلمه  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15793 ورقم قيد   193754  محل 

فرعى  عن بقالة  بجهة محافظة الشرقية حارة الخرسى شارع بورسعيد ملك / عبير احمد محمد سلمه

15 - محمود صبحى جوده محمود  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15798 ورقم قيد   196928  محل 

فرعى  عن مزرعة دواجن وتربية دواجن  بجهة محافظة الشرقية مزرع رقم 2 كفر الزقازيق القبلى ملك / صبحى 

جوده محمود مرسى
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16 - محمد عبد السلم عبد النبى البياع  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15742 ورقم قيد   199954  

محل فرعى  عن مصنع مكملت غذائية  بجهة محافظة البحيرة برج الجامع بشارع الجمهوريه بملك / سهير محمد 

عباسيه

17 - محمد عبد السلم عبد النبى البياع  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   15742 ورقم قيد   199954  

محل فرعى  عن مصنع مكملت غذائية  بجهة محافظة الشرقية دور اول علوى _ القطعه 1 بلوك ص _ منطقه 

توسعات 80 فدان بملك/ مؤمن صلح عبد الفتاح محمد

18 - محمد عبدالسلم محمود خليل بدوى  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   15809 ورقم قيد   157117  

محل فرعى  عن تموين  بجهة محافظة الشرقية الصوة ملك/عادل احمد على مصطفى

19 - جابر عبدا عبدالعليم محمد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   15886 ورقم قيد   180670  محل 

فرعى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه  بجهة محافظة الشرقية محل 2 

شارع الصحافه العمومى الصحافه ملك/شاكر محمد شاكر بيومى

20 - ابراهيم امين عبدالبارى الصادق  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   15891 ورقم قيد   181696  محل 

فرعى  عن ورشه تصنيع موبليا  بجهة محافظة الشرقية ش الريان -مشيه السادات -بملك/ نبيله محمد احمد محمد

21 - محمد عادل محمد صابر عبدالمجيد  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   15889 ورقم قيد   187277  

محل فرعى  عن معرض سيارات  بجهة محافظة الشرقية 2 شارع سعيد شميس طريق ابوحماد ملك/سعيد عبدالرحمن 

عبدالعزيز شميس

22 - محمد عبدالحميد ابراهيم عفيفى  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   15903 ورقم قيد   190307  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط /تعبئه مياه  بجهة محافظة الشرقية 10 ش الترعة الجديدة - بملك/ حنان غالى السيد السيد

23 - عبدا لطفى حسن محمد عبدالمجيد  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   15936 ورقم قيد   62487  

محل فرعى  عن  بقاله ودخان وسجاير والمياه الغاذيه  بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد ميدان المحطه ملك/

ضيف ا زناتى خضر سلمة

24 - محمد سمير احمد عبدا  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   15997 ورقم قيد   111442  محل فرعى  

عن اتصالت وخدمات محمول عدا النترنت والكمبيوتر  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2-5شارع الشافعى سلمه 

الكونت شديد ملك/احمد محمد جوده عبدا

25 - محمد عبدالسميع محمد محمد سالم السلمى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   16004 ورقم قيد   

143154  محل فرعى  عن مصنع ملبس تصميم وخياطه  بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله ملك/نورا صبرى بدر 

احمد سمره

26 - سامح عبدالدايم عبدالسميع عطية  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   15980 ورقم قيد   149851  محل 

فرعى  عن تم اضافة نشاط/مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الشرقية شارع 119-الدور 

الثانى علوى-المنطقة الصناعية 28

27 - سماح حسن صلح حسن  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   16001 ورقم قيد   192535  محل فرعى  

عن مغسلة سيارات  بجهة محافظة الشرقية محل2 شارع الجلء ملك/محمد حسن صلح حسن

28 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   16127 ورقم قيد   127943  

محل فرعى  عن بيع سجاد وموكيت  بجهة محافظة الشرقية 4 ش سعد زغلول النظام ملك / عبدالمجيد ذكى محمد 

ابراهيم

29 - محمد محمد محمد عطوه  قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع   16038 ورقم قيد   169287  محل فرعى  

عن اضافة / معلف مواشى تسمين وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية التلين ملك / وليد محمد محمد عطوة

30 - دعاء عبدالفتاح محمد محمد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   16186 ورقم قيد   156944  محل 

فرعى  عن صيدليه  بجهة محافظة الشرقية كفر شلشلمون بملك/محمد كامل محمد خيرة

31 - بسمه محمود محمد السيد عبيد  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   16212 ورقم قيد   194588  محل 

فرعى  عن تصنيع وتجميع ساعات  بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحية بحر البقر ملك / محمد السيد حسين

32 - احمد محمد عبدالرازق محمد عزب  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   16323 ورقم قيد   178122  

محل فرعى  عن اضافة نشاط / معرض لتجارة السيارات.  بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 2 -ام رماد - بملك/ 

محمد عبدالرازق محمد
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33 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سيد احمد  قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع   16331 ورقم قيد   

199968  محل فرعى  عن اضافة نشاط/ معرض ستائر واقمشه.  بجهة محافظة الشرقية ش/ التحاته -بملك/ السيد 

على السيد

34 - هدير احمد محمد احمد عويس  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   16397 ورقم قيد   181313  محل 

فرعى  عن تقديم المشروبات والعصائر  بجهة محافظة الشرقية شارع بروتيكس واحمد عبدالمطلب امتداد كوبرى 

الجامعة بملك/محمود محمد رضوان

35 - محمد سعيد عبدالعال السيد عامر  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   16560 ورقم قيد   72327  محل 

فرعى  عن مصنع لتصنيع الثلوج  بجهة محافظة الشرقية الصنافين البحريه ملك/عبدالمحسن عبدالعال السيد عامر

36 - محمد السعيد حافظ حسانين  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   16571 ورقم قيد   151783  محل 

فرعى  عن تجارة وتوزيع بطاريات جافة  بجهة محافظة الشرقية ش رشيد بجوار مدرسة الصنايع بملك/عبدا السعيد 

حافظ حسانين

37 - عبدالحميد محمد طه عبدالحميد احمد النجار  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   16499 ورقم قيد   

171817  محل فرعى  عن مصنع لصناعة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الشرقية كفر اكياد 

ملك/ابراهيم محمود عبدالوهاب سيد احمد

38 - مكتب نجلء السيد ابو سبيبه عبدالوهاب للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع   16614 ورقم قيد   154270  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية ش موقف الغار ملك / السيد رمضان 

عبدالحميد سالم

39 - سعيد احمد السيد محمد  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   16696 ورقم قيد   154356  محل فرعى  

عن اضافة تعبئة وتغليف المواد الغذائية  بجهة محافظة الشرقية جمعية المهندسين العرب قطعة 47 ب 1 ملك/ضياء 

الدين عبدالعزيز حسين شحاته

40 - رياض محمد احمد عبدا  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   16641 ورقم قيد   162862  محل فرعى  

عن اضافة / مدشة حبوب  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 ميت سهيل ملك / محمد احمد محمد عبدا

41 - محمد عاطف ابراهيم السبحى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   16693 ورقم قيد   178635  محل 

فرعى  عن ورشة تصنيع ملبس عدا الملبس العسكريه  بجهة محافظة الشرقية كفر الحرار ملك / عادل عاطف 

ابراهيم السبحى
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قيود الشركات

1 - شركة محمد عبدالباسط عبدالفتاح متولى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    14481 ورقم قيد  199565    مركز عام  عن مكتب توريدات عامه عدا توريد 

العمالة ومجالت الحاسب اللى  بجهة محافظة الشرقية قرية الشباروة ملك / عبدالباسط عبدالفتاح متولى

2 - شركة عفاف طه سيد احمد وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    14652 ورقم قيد  199608    مركز عام  عن تجارة وتوزيع انابيب البوتجاز  بجهة محافظة الشرقية 

قرية الشغانبة ملك /خالد محمد عبدالعزيز مصيلحى

3 - شركة/احمد ماهر هاشم السيد وشريكة محمد ماهر هاشم السيد شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    15314 ورقم قيد  199811    مركز عام  عن تأسيس اعمال شبكات النترنت 

وانظمة التيار الخفيف وانظمة شبكات النترنت وحمايتها وكاميرات المراقبة ونظام الصوتيات ونظام انذار 

الحريق ونظام الكسس كنترول والبواب اللكترونية وتجهيز اجهزة الكمبيوتر والسيرافرات للشركات والنتركم 

واجهزة البصمة والدش المركزى واجهزة تقوية شبكات المحمول وانظمة التتبع GPS  بجهة محافظة الشرقية 

ش مسجد الصابرين متفرع من الطريق الدائرى الجديد بجوار ورشة النعناعى بملك/ماهر هاشم السيد محمد

4 - حسن نبيل عزيز عبدالعظيم وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    15684 ورقم قيد  199949    مركز عام  عن توريدات عموميه وتجهيزات مصانع عدا توريد 

العماله والكمبيوتر ومشتملته والدويه.  بجهة محافظة الشرقية دهمشا

5 - شركة شريف عبدا محمد وشريكيه شركة  رأس مالها 9,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    15713 ورقم قيد  199953    مركز عام  عن التوريدات العموميه عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه  بجهة محافظة الشرقية بهنباى ملك/حسام السيد محمد محمد

6 - شركه اسلم محمد احمد ابراهيم المراسى وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    15779 ورقم قيد  199960    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة 

الشرقية شارع الشيخ ابوحماد بجوار التامينات الجتماعيه بملك / محمد مصطفى ابراهيم مصطفى المراسى

7 - معامل عبدالعظيم منصور وشركائه للتحاليل الطبيه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    15918 ورقم قيد  199999    مركز عام  عن معمل تحاليل طبيه  بجهة 

محافظة الشرقية الدور الثانى علوى بالعقار الكائن شارع المعاهدة الرئيسى الصالحية القديمة ملك / سيد محمد 

المصيلحى

8 - شركة سعيد عثمان محمد فؤاد وشركاه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    16350 ورقم قيد  200142    مركز عام  عن بيع وتجارة الدراجات الناريه والبخاريه وبيع سكوترز 

وقطع غيار سكوترز  بجهة محافظة الشرقية برج بانوراما المنشية بشارع زين العابدين شارع المدير ملك/حازم 

عثمان محمد فؤاد

9 - شركة فاطمه الزهراء عمر محمد السيد الدالى وشريكتها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    16352 ورقم قيد  200144    مركز عام  عن اقامة وادارة معامل التحاليل 

الطبيه  بجهة محافظة الشرقية الدور الول- عقار 30 شارع عثان بن عفان -فلل الجامعة
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فروع الشركات

1 - سانفكس لتصنيع مستحضرات التجميل المحلية والمكملت الغذائية والدوية لدى الغير   قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    14566 ورقم قيد   160516   فرعى  عن  تصنيع مستحضرات التجميل المحليه 

والمكملت الغذائيه و الدوية لدى الغير  بجهة محافظة الشرقية شارع العشرين الحناوى اعلى ماركت ابو السعود 

ملك / مصطفى فاروق ابراهيم

2 - شركه احمد ربيع وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    14566 ورقم قيد   160516   فرعى  

عن  تصنيع مستحضرات التجميل المحليه والمكملت الغذائيه و الدوية لدى الغير  بجهة محافظة الشرقية شارع 

العشرين الحناوى اعلى ماركت ابو السعود ملك / مصطفى فاروق ابراهيم

3 - شركه ياسر محفوظ ابراهيم و شريكته   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    15280 ورقم قيد   

186764   فرعى  عن مقر ادارى  بجهة محافظة الشرقية شارع 6 اكتوبر -رمسيس- بملك/ جمال الدين 

عبدالغنى محمود ابراهيم

4 - شادى محمد السيد غندر و شركاه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    15481 ورقم قيد   199850   

فرعى  عن انشاء واداره معامل التحاليل الطبيه  بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 3 - 2 ش عبد ا بن مسعود 

منشيه السادات - الزقازيق

5 - شادى محمد السيد غندر و شركاه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    15481 ورقم قيد   199850   

فرعى  عن انشاء واداره معامل التحاليل الطبيه  بجهة محافظة بورسعيد تعديل العنوان ليصبح /شقه رقم 1 الدور 

الول العلوى عقار رقم 32 شارع محمود صدقى والنصر -قسم الشرق ويستخدم كمقر ادارى لكافه الفروع

6 - شركة سبيل للتجارة والستيراد والصناعات الكميائية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    16531 

ورقم قيد   200201   فرعى  عن  الستيراد والتصدير عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وتجارة 

الكيماويات النسيجيه والمطهرات والتوريدات العموميه في مجال نشاط الشركه المصرح بها قانونا وبعد استصدار 

التراخيص اللزمه  بجهة محافظة الشرقية جمعية المهندسين العرب - قطعه رقم 41/ ب بوابه رقم 7 - انشاص 

الرمل

7 - عبده البلح وشركاه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    16531 ورقم قيد   200201   فرعى  عن  

الستيراد والتصدير عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وتجارة الكيماويات النسيجيه والمطهرات 

والتوريدات العموميه في مجال نشاط الشركه المصرح بها قانونا وبعد استصدار التراخيص اللزمه  بجهة محافظة 

الشرقية جمعية المهندسين العرب - قطعه رقم 41/ ب بوابه رقم 7 - انشاص الرمل

8 - عبده البلح وشركاه   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    16531 ورقم قيد   200201   فرعى  عن  

الستيراد والتصدير عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وتجارة الكيماويات النسيجيه والمطهرات 

والتوريدات العموميه في مجال نشاط الشركه المصرح بها قانونا وبعد استصدار التراخيص اللزمه  بجهة محافظة 

القليوبية تعديل العنوان الى / الوحده رقم 165 الدور الثالث مبنى الحجاز مول - الحى الول

9 - شركة سبيل للتجارة والستيراد والصناعات الكميائية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    16531 

ورقم قيد   200201   فرعى  عن  الستيراد والتصدير عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 وتجارة 

الكيماويات النسيجيه والمطهرات والتوريدات العموميه في مجال نشاط الشركه المصرح بها قانونا وبعد استصدار 

التراخيص اللزمه  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / الوحده رقم 165 الدور الثالث مبنى الحجاز مول - 

الحى الول
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 محو - شطب

1 - نفيسة احمد احمد احمد الشلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   63150 قيد فى 01-03-2003 برقم ايداع  1024 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

2 - نفيسه احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   63150 قيد فى 25-07-1989 برقم ايداع  3684 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

3 - مصباح الشحات محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91363 قيد فى 24-01-2001 برقم ايداع  576 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

4 - روحية امين عزب موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   129197 قيد فى 19-10-2011 برقم ايداع  9137 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

5 - سحر جلل عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   137761 قيد فى 02-12-2013 برقم ايداع  

9818 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

6 - احمد عبدالعال ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146133 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع  

8631 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

7 - احمد ممدوح عبدالرحمن السيد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   181927 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  

8391 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

8 - عمرو وحيد حسن عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   189779 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

10039 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

9 - هانى حافظ فاروق عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   189805 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  10092 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الغى بسبب الستغناء عنه

10 - اسراء عبد الرازق شعلن سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   191135 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

13334 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

11 - رمضان رمضان عبدالحميد احمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   139270 قيد فى 2014-04-15 

برقم ايداع  2873 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

12 - نجوى السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   142584 قيد فى 04-01-2015 برقم ايداع  74 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

13 - حسينى محمد عبدالرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   160110 قيد فى 06-11-2017 برقم ايداع  

14664 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

14 - هشام سريع يونس سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   172547 قيد فى 20-06-2019 برقم ايداع  9486 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

15 - امانى عادل عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   177322 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع  

5126 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

16 - منال فتحى على احمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   186510 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع  

1681 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب  بسبب اعتزالها  التجاره نهائيا

17 - عبدالرازق فرحان عبدالرازق عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   189116 قيد فى 2021-06-01 

برقم ايداع  8344 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

18 - ابراهيم محمد الهادى محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   149412 قيد فى 25-11-2018 برقم 

ايداع  17663 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

19 - عطاء حمدى يحيى بسطويسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   159470 قيد فى 08-10-2017 برقم ايداع  

12922 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

20 - سعيد صابر سعيد عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم   161755 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع  

2720 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

21 - محمد مجدى فتحى رباح  تاجر فرد سبق قيده برقم   168381 قيد فى 22-11-2018 برقم ايداع  

17592 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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22 - وليد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   180690 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع  5822 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

23 - صباح عبدالمحسن مسلم معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم   187561 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع  

4470 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

24 - ثروت زكى على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   190595 قيد فى 03-08-2021 برقم ايداع  12069 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

25 - نشوه ابراهيم حسين سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   197217 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع  

6712 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

26 - محمد ابراهيم عمارة جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم   48524 قيد فى 26-01-1984 برقم ايداع  357 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة

27 - خالد مصطفى حسنى عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   89989 قيد فى 24-09-2000 برقم ايداع  

7014 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

28 - عيسى ابو العل عبدا نابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   157698 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع  

8238 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

29 - محمد حمدى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   164297 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

1407 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

30 - حسن محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169135 قيد فى 18-12-2018 برقم ايداع  19445 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

31 - سعيد محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   172975 قيد فى 12-05-2019 برقم ايداع  7800 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

32 - محمد سليمان عبدا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   177022 قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  

17688 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

33 - مكتب احمد ماهر عبدالعظيم على للرحلت الرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   198685 قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع  11509 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب 

السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

34 - مجدى محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129960 قيد فى 01-01-2012 برقم ايداع  31 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

35 - هانى محمد نجيب فهمى محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   133141 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  

3792 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

36 - على محمد على مصطفى الجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   154196 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  

15169 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

37 - هيثم ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   162909 قيد فى 12-03-2018 برقم ايداع  

4124 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

38 - زايد عيد سليمان جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم   183598 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  12039 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

39 - امير محمد هلل حمدان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188897 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع  

7772 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

40 - زينب علي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   194153 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  

20002 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

41 - السيد فهمى محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   91373 قيد فى 27-01-2001 برقم ايداع  591 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

42 - احمد ابراهيم الشحات ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   101494 قيد فى 01-06-2004 برقم ايداع  

3144 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

43 - محمود عبدالحميد محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   110063 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع  

16839 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة
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44 - غريب عبده ابراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130765 قيد فى 29-02-2012 برقم ايداع  

2077 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

45 - منى رافت فتحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   145938 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع  8204 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

46 - جيهان فاضل عطيه عصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   164809 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع  

8827 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا

47 - ياسر محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   165204 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  9831 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

48 - محمود السيد عبدالغفار على  تاجر فرد سبق قيده برقم   165781 قيد فى 02-08-2018 برقم ايداع  

11164 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

49 - لمياء السيد محمود شملول  تاجر فرد سبق قيده برقم   171097 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع  

3516 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

50 - احمد وحيد رشاد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   184199 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  

13298 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

51 - احمد محمد السيد احمد بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم   189441 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  

9130 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا

52 - هند شوقى احمد محمد السعدنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   192080 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  

15538 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

53 - على ابراهيم على صبرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   193047 قيد فى 03-11-2021 برقم ايداع  

17566 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

54 - عزيزة يوسف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   52768 قيد فى 07-11-1985 برقم ايداع  4732 وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة

55 - محمد عرفه عطيه ابراهيم الموافي  تاجر فرد سبق قيده برقم   74134 قيد فى 03-12-1995 برقم ايداع  

5293 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاه

56 - ثروت مأمون امبن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116381 قيد فى 21-09-2008 برقم ايداع  7414 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

57 - عطيه محمود جاد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   125302 قيد فى 26-12-2010 برقم ايداع  

9842 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

58 - ياسمين سالم عطوه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   149041 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع  1455 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

59 - عمرو عادل عزت فرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   150608 قيد فى 27-04-2016 برقم ايداع  

5556 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

60 - مكتب رحلت هانى عطيه السعيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   154112 قيد فى 01-12-2016 برقم 

ايداع  14955 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

61 - محمد ابراهيم عبدالرحمن نجدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   162825 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع  

3914 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالب التجارة نهائيا

62 - محمد السيد عبدا محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   163486 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  

5463 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التاجارة نهائيا

63 - احمد اسماعيل عبدالفتاح محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   186305 قيد فى 25-01-2021 برقم 

ايداع  1253 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل اعتزال التجارة نهائيا

64 - السيدة محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107599 قيد فى 14-06-2006 برقم ايداع  

4446 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

65 - احمد جابر عبدالمجيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   126860 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  

3385 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه
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66 - محمد عبدالكريم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   128506 قيد فى 25-08-2011 برقم ايداع  

7434 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

67 - محمد عادل اسماعيل احمد اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   147856 قيد فى 29-11-2015 برقم ايداع  

12564 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

68 - رانده محمد حسين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   147991 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع  

12864 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

69 - احمد عمر عبدالدايم احمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   156595 قيد فى 19-04-2017 برقم 

ايداع  5223 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

70 - محمد بدوى محمد درويش عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   159173 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

12132 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

71 - احمد محمد ابراهيم الدسوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   159980 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع  

14322 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

72 - محمد عبدالهادى عبدالعاطى الغريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   180337 قيد فى 11-03-2020 برقم 

ايداع  4547 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

73 - سعيد محمد على عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   183956 قيد فى 02-11-2020 برقم ايداع  12777 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

74 - محمد السيد محمد محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   192318 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

16023 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

75 - محمد على محمد فكرى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   196780 قيد فى 16-03-2022 برقم 

ايداع  5352 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

76 - محمود عبدالدايم عبدالحميد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   196819 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع  

5455 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

77 - عزب سعد عزب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   50805 قيد فى 27-01-1985 برقم ايداع  464 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

78 - احمد ابراهيم ابوالمعاطى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   79084 قيد فى 20-12-1997 برقم ايداع  

7450 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

79 - مصباح صلح مصطفى فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   97796 قيد فى 29-12-2002 برقم ايداع  

7316 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

80 - احمد عبدالمنعم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   139239 قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  

4468 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

81 - محمد محمد رفعت عوده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156418 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع  

4477 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

82 - حماده عبدالستار عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   157476 قيد فى 11-06-2017 برقم ايداع  

7656 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

83 - ربيع وحيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   167973 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع  

16444 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

84 - عادل السيد عبدالعزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   173338 قيد فى 30-05-2019 برقم ايداع  

8643 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

85 - نادر محمود زكريا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   189931 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  

10482 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

86 - جمال اسماعيل سليمان مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   190819 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع  

12600 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

87 - احمد عبد الرحمن عطيه السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192842 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

17122 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
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88 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138171 قيد فى 19-05-2016 برقم ايداع  

6571 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

89 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138171 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع  

3702 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

90 - عبير ابراهيم احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   152746 قيد فى 08-09-2016 برقم ايداع  

11348 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

91 - هبه الشحات عبدالحميد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   156396 قيد فى 09-04-2017 برقم ايداع  

4717 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

92 - ابراهيم السيد السيد ابراهيم طراره للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   158015 قيد فى 

19-07-2017 برقم ايداع  9009 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال 

التجارة نهائيا

93 - احمد محمد عبدالعال عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   173043 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  

1633 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شط للستغناء عنة

94 - احمد سعيد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   174590 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع  

11854 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

95 - نصر محمد نصر مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   180984 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  6350 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

96 - ابراهيم السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182466 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  9596 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

97 - عاطف محمد عبدالهادى كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67718 قيد فى 16-09-1991 برقم ايداع  

4664 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

98 - احلم رمزي زكي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   71868 قيد فى 04-06-1994 برقم ايداع  3249 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

99 - محمد عبدالعزيز عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76311 قيد فى 26-08-1999 برقم ايداع  5482 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنة

100 - فكرية ابوالعل ابوالعل عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87591 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع  

10762 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

101 - زينب عبدالمغيث عبدالبديع حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   103023 قيد فى 28-12-2004 برقم 

ايداع  7526 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لتعزال التجارة نهائيا

102 - محمد فتحى عبد العزيز جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   113554 قيد فى 03-02-2008 برقم ايداع  

793 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

103 - محمد الشبراوى جمعة محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   134802 قيد فى 07-02-2013 برقم 

ايداع  1054 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا للوفاة

104 - داليا مدحت خيرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152121 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع  

9812 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

105 - احمد جمال الدين حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   163433 قيد فى 04-04-2018 برقم ايداع  

5308 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

106 - علياء ايمن طلعت احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   177684 قيد فى 09-12-2019 برقم 

ايداع  19424 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

107 - يوسف القطب عبدالحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   190944 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  

12909 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

108 - محمد صلح خليل عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   191809 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  

14926 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

109 - سعيد عبد الهادى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53611 قيد فى 01-03-1986 برقم ايداع  

1000 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا
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110 - عماد ابراهيم حسن سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   136158 قيد فى 30-05-2013 برقم ايداع  

5462 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

111 - محمد عبدالعزيز سليمان مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم   145523 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع  

7303 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

112 - اكرام امين عزيز يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   156043 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  

3757 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

113 - عبدالحميد صالح عبدالرحمن يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   183118 قيد فى 01-10-2020 برقم 

ايداع  10960 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

114 - عبدالحليم احمد عبدالحليم موسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   196171 قيد فى 20-02-2022 برقم 

ايداع  3348 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

115 - مصطفى السيد حسن على زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم   196251 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

3633 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

116 - عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   47630 قيد فى 1983-08-13 

برقم ايداع  2828 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

117 - بشرى سعد ابراهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   108972 قيد فى 29-10-2006 برقم ايداع  

7782 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

118 - على محمد السعيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   123018 قيد فى 17-05-2010 برقم ايداع  

3962 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

119 - وائل احمد شورى ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم   124676 قيد فى 25-10-2010 برقم ايداع  

8249 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

120 - نجيب جمال نجيب احمد خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   189428 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع  

9095 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

121 - على متولى عطوة فودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   99975 قيد فى 09-11-2003 برقم ايداع  6060 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

122 - على محمد عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم   100149 قيد فى 14-12-2003 برقم ايداع  

6587 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارى نهائيا

123 - محمد على محمد على ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   128235 قيد فى 31-07-2011 برقم ايداع  

6777 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

124 - عبدالرحمان محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   128997 قيد فى 05-10-2011 برقم 

ايداع  8634 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

125 - فاطمة صبحى عبدالمطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   143280 قيد فى 19-02-2015 برقم ايداع  

1821 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا

126 - خالد السيد عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   162422 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  

2934 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

127 - منال السيد محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   175249 قيد فى 02-09-2019 برقم ايداع  

13333 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

128 - محمد جهاد عبدالظاهر على  تاجر فرد سبق قيده برقم   184752 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

14482 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

129 - عمر حسين عطيه محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   185631 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

17489 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

130 - عبدا ماهر عبدالبديع سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   189033 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع  

8121 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

131 - محمد عادل احمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   198628 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع  

11304 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

Page 73 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

132 - ايسم عمر محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   120664 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع  12286 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

133 - عبدالعزيز سعد عطيوة عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم   134472 قيد فى 08-01-2013 برقم ايداع  

185 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

134 - هانم حمدى احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   134562 قيد فى 17-01-2013 برقم ايداع  425 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

135 - محمد السيد سمير عبدالرحمن بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   135436 قيد فى 31-03-2013 برقم 

ايداع  2725 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة

136 - دعاء السيد محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   144373 قيد فى 26-04-2015 برقم ايداع  

4622 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

137 - حاتم ربيع صلح عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   169832 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع  

701 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

138 - اسلم جمال سعيد على عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   179082 قيد فى 29-01-2020 برقم ايداع  

1725 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

139 - مريم عبدالرحمن محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   186928 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

2881 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

140 - طلعت عز الرجال عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   190547 قيد فى 01-08-2021 برقم 

ايداع  11960 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

141 - سعاد عيسى احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   192486 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  

16347 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

142 - اسماعيل عبدالوهاب ابراهيم خشانه  تاجر فرد سبق قيده برقم   198515 قيد فى 08-06-2022 برقم 

ايداع  10972 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

143 - ازهار محمد عبدالعزيز عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94836 قيد فى 01-01-2002 برقم 

ايداع  5 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

144 - سمير عيسى اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103160 قيد فى 17-01-2005 برقم ايداع  

341 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

145 - شعبان محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   116639 قيد فى 19-10-2008 برقم ايداع  

8040 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا للوفاة

146 - احمد محمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   119142 قيد فى 18-05-2009 برقم ايداع  3893 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل لعتزال التجاره نهائيا

147 - احمد على عبدالمنعم جلهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   120602 قيد فى 07-10-2009 برقم ايداع  

7366 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

148 - محمد احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   136319 قيد فى 19-06-2013 برقم ايداع  

5972 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

149 - نادر السيد ابراهيم اسماعيل الشنوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   150211 قيد فى 04-04-2016 برقم 

ايداع  4375 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

150 - احسان احمد احمد عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   164503 قيد فى 23-05-2018 برقم ايداع  

8007 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

151 - احمد صالح صديق شحتو  تاجر فرد سبق قيده برقم   195972 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع  

2783 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

152 - رباب عبده محمد احمد عرفات  تاجر فرد سبق قيده برقم   198156 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع  

9847 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

153 - عاطف حلمى عبدالصمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   113545 قيد فى 31-01-2008 برقم ايداع  

767 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة تهائيا
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154 - محمد محمد عبده جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   116893 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع  8616 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

155 - السيد محمد السيد الزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   126381 قيد فى 12-04-2011 برقم ايداع  2710 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

156 - احمد محمود السيد عطية قورة  تاجر فرد سبق قيده برقم   128910 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع  

8442 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

157 - تامر سعيد حسن عليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   129888 قيد فى 26-12-2011 برقم ايداع  

10906 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

158 - طلعت محمد محمد محمد عبدالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142550 قيد فى 31-12-2014 برقم 

ايداع  11507 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

159 - محمود محمد اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   162146 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع  

13598 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لغتزاله التجاره نهائيا

160 - محمود محمد اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   162146 قيد فى 11-02-2018 برقم ايداع  

2219 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

161 - ياسر فتحى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197021 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع  6097 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

162 - رضا عبدالرحمن السيد خليفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   197490 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

7518 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

163 - مؤسسة عامر للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم   105788 قيد فى 21-12-2005 برقم 

ايداع  7430 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

164 - محمد عبدالجليل محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   128421 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع  

7241 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

165 - سحر عطيه فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156066 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  3825 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

166 - احمد سيد سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   162742 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع  3724 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

167 - احمد جوده السيد محمد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   169891 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع  

832 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

168 - ابراهيم يحيى فريد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   181219 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  

6887 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

169 - ابوبكر محمود السيد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   54348 قيد فى 20-05-1986 برقم ايداع  

2492 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

170 - ايمان عزت عبدالمعبود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104281 قيد فى 07-06-2005 برقم ايداع  

3339 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

171 - السيد احمد احمد عبدالغفار عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147841 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع  

12507 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

172 - ناصر محمد محمد سعيد عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   164798 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع  

8810 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

173 - مجدى ابراهيم السيد شوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   170319 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  

1778 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجارة نهائيا

174 - بلل احمد ذكى حسونه  تاجر فرد سبق قيده برقم   176614 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع  

16664 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

175 - شيماء محمد عبدالرحمن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   184528 قيد فى 19-11-2020 برقم ايداع  

14025 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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176 - عبدالمنعم عبدالفتاح محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   199678 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع  

14844 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

177 - محمود محمدى محمد عجوة  تاجر فرد سبق قيده برقم   59662 قيد فى 28-12-2008 برقم ايداع  

9977 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب  للستغناء عنة

178 - ابتسام السيد احمد طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   70631 قيد فى 13-07-1993 برقم ايداع  3014 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

179 - حسين ابراهيم الشبراوى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   87438 قيد فى 26-03-2000 برقم ايداع  

1950 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

180 - فهمى عبدالقادر عبدالمولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95620 قيد فى 06-06-2021 برقم 

ايداع  8635 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

181 - فهمى عبدالقادر عبدالمولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95620 قيد فى 02-04-2002 برقم 

ايداع  2036 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

182 - روحية محمود عبدالحميد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   125709 قيد فى 27-01-2011 برقم 

ايداع  903 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

183 - محمد مهدى امام منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   127910 قيد فى 10-07-2011 برقم ايداع  

5988 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة

184 - عبده عبدالجليل زايد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148178 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع  

13295 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للعتزال التجارة نهائيا

185 - وفاء اسماعيل على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   148532 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع  190 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

186 - كوثر عبدالعظيم ابراهيم الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149700 قيد فى 07-03-2016 برقم 

ايداع  2995 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة

187 - محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   159406 قيد فى 21-12-2017 برقم 

ايداع  17287 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

188 - زينب محمد منير السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   166724 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع  

13455 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

189 - محمد عبدالهادى محمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   166992 قيد فى 27-09-2018 برقم 

ايداع  14000 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

190 - احمد محمد محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   168692 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع  

18447 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

191 - صلح عبدالباسط على عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   179747 قيد فى 19-02-2020 برقم 

ايداع  3179 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

192 - زكريا سليم محمود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185482 قيد فى 21-12-2020 برقم ايداع  

17132 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

193 - ولء على احمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   193264 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  

18020 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

194 - معتز صلح الدين عبدالحميد حسن حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   196360 قيد فى 2022-02-27 

برقم ايداع  3965 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

195 - سناء حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   81415 قيد فى 17-09-1998 برقم ايداع  5597 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

196 - احمد السيد خليل نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   104967 قيد فى 29-08-2005 برقم ايداع  5219 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للوفاة

197 - احمد السيد خليل نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   104967 قيد فى 13-07-2011 برقم ايداع  6196 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة
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198 - ناهد عيد شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   105518 قيد فى 19-11-2005 برقم ايداع  6677 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

199 - نجاة عبد الكريم سعيد غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم   114170 قيد فى 19-03-2008 برقم ايداع  

2263 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

200 - ياسر السيد محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   119615 قيد فى 01-07-2009 برقم ايداع  5091 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

201 - السيد محمد محمد محمد ابراهيم للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   158120 قيد فى 

26-07-2017 برقم ايداع  9250 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة 

نهائيا

202 - عبدالحميد زكى محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   161206 قيد فى 27-12-2017 برقم ايداع  

17642 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة

203 - اسماء مجدى محمد احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   166270 قيد فى 28-08-2018 برقم ايداع  

12269 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

204 - محمود عبدالوهاب محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   173100 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع  

8069 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

205 - محمود عبدالوهاب محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   173100 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  

13261 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

206 - اشرف ميخائيل زكى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   178169 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع  

20623 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

207 - ايهاب رمضان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   181521 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  

7550 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

208 - اشرف محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   104156 قيد فى 24-05-2005 برقم ايداع  3043 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

209 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   126097 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع  

777 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

210 - عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   130917 قيد فى 11-03-2012 برقم 

ايداع  2448 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

211 - يحيى عبدالواحد سعد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم   136038 قيد فى 21-05-2013 برقم ايداع  

5157 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

212 - محمد سعيد طحيمر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146307 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع  

9023 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

213 - رامى عاطف عزت عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   183883 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  

12616 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

214 - غاده على مصطفى على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   188066 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع  

5817 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

215 - عايد فهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   106641 قيد فى 15-03-2006 برقم ايداع  1863 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة للوفاة

216 - عوض سعد محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   111825 قيد فى 15-08-2007 برقم ايداع  

5804 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

217 - ليلى محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   112282 قيد فى 26-09-2007 برقم ايداع  6840 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

218 - ليلى محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   129673 قيد فى 06-12-2011 برقم ايداع  10349 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

219 - محمود محمد احمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131942 قيد فى 30-05-2012 برقم ايداع  

4894 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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220 - سلطان سليم ثابت سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   154797 قيد فى 15-01-2017 برقم ايداع  572 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

221 - مايسه سمير عبدالفتاح محمد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   165638 قيد فى 29-07-2018 برقم 

ايداع  10840 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

222 - اشرف عادل السيد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   165685 قيد فى 30-07-2018 برقم ايداع  

10952 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

223 - محمد ابراهيم محمد محمد مرسي العجوز  تاجر فرد سبق قيده برقم   197748 قيد فى 2022-04-27 

برقم ايداع  8295 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه
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رأس المال

1 - ابراهيم محمد المهدى نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   106215 قيد فى 09-02-2006 برقم ايداع   

801 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

2 - اسماعيل احمد على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   113854 قيد فى 26-02-2008 برقم ايداع   1502 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

3 - اوسامة محمد عبداللطيف يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   182478 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   

9618 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

4 - هانى حافظ فاروق عقل تاجر فرد سبق قيده برقم   189805 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   2182 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

5 - مكتب اشرف على للمقاولت العامة والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم   194004 قيد فى 

02-12-2021 برقم ايداع   19653 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

150,000.000

6 - مروة ابراهيم علي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   197971 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع   9023 

فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

7 - اشرف عبد الرحمن احمد ابراهيم سمرى تاجر فرد سبق قيده برقم   75671 قيد فى 01-10-1996 برقم 

ايداع   5164 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

8 - ماجد سعيد محمد عطية حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم   129597 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع   

10151 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

9 - شعبان ابراهيم الدسوقى عطيه طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   145470 قيد فى 25-06-2015 برقم 

ايداع   7190 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - حماده محمد عبد ا حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم   148774 قيد فى 21-01-2016 برقم ايداع   

814 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - احمد على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم   166150 قيد فى 16-08-2018 برقم ايداع   12024 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

12 - مكتب أمانى عادل عبد العزيز محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

177322 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   18447 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000.000

13 - محمود عيد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   193200 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   17893 

فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - رضا مصطفى اسماعيل جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   196224 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع   

3504 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

15 - مؤسسة الشافعى للفول السودانى تاجر فرد سبق قيده برقم   75081 قيد فى 17-06-1996 برقم ايداع   

2629 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

16 - عبدالسلم متولى منصور متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   106558 قيد فى 08-03-2006 برقم ايداع   

1661 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  7,000,000.000

17 - محمد احمد صلح محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   118956 قيد فى 03-05-2009 برقم ايداع   

3371 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

18 - يوسف احمد رافت محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   151119 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع   

8684 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - امال الشافعى احمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم   162719 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع   

3664 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - بيشوى داود نظيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم   170898 قيد فى 19-02-2019 برقم ايداع   3080 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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21 - محمد رفعت ابوالعزم عبدالشكور تاجر فرد سبق قيده برقم   193329 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع   

18179 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

22 - ابراهيم عبد النبى زكى محمد البنهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   112608 قيد فى 04-11-2007 برقم 

ايداع   7681 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

23 - السيد على عبدالحى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   141104 قيد فى 22-09-2014 برقم ايداع   

7759 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

24 - حسن فتحى حسن مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم   158659 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع   

10686 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

25 - مصطفى لطفى مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   178028 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع   

20333 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

26 - مكتب صباح السيد عبدالهادى محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

180656 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع   5750 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000.000

27 - لطفى على شحاته احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   194064 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع   19796 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

28 - ناديه عبدا محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   199143 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع   12993 

فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

29 - نصر عليوه نصر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم   114281 قيد فى 30-03-2008 برقم ايداع   2511 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

30 - هانى محمد نجيب فهمى محجوب تاجر فرد سبق قيده برقم   133141 قيد فى 16-09-2012 برقم ايداع   

7595 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - نبيل كمال لطفى صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   156148 قيد فى 26-03-2017 برقم ايداع   4014 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

32 - حسام احمد محمد محمود ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   179691 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   

3059 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

33 - جمال رمضان بيومى وهبه تاجر فرد سبق قيده برقم   196567 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع   

4650 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - محمود عبد الحميد محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم   110063 قيد فى 26-02-2007 برقم ايداع   

1294 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - امجد عاطف بلل محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   142536 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع   

1187 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - امجد عاطف بلل محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   142536 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع   

11468 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - ابراهيم عبدالسلم منصور الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم   148656 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع   

502 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

38 - رحاب محمد محمد عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم   151229 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع   

7197 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - سعد لقطع غيار السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم   174361 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع   

11316 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - عطيه محمد عطيه عيسى عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم   174707 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع   

12145 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

41 - ايمان جمال حسين عطيه الجابرى تاجر فرد سبق قيده برقم   188180 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع   

6044 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

42 - د ايهاب محمد على مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم   87368 قيد فى 20-03-2000 برقم ايداع   1784 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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43 - محمد حمدى السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   154582 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع   9 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

44 - مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

176951 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع   17485 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  2,000,000.000

45 - ابراهيم محمد عبدالكريم نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   181783 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   

8098 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - عائشة على محمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   104522 قيد فى 06-07-2005 برقم ايداع   

4030 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - بسام السيد حمدان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   129402 قيد فى 03-11-2011 برقم ايداع   

9629 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

48 - محمد عبدالمعبود محمد الحملوى تاجر فرد سبق قيده برقم   139882 قيد فى 09-06-2014 برقم ايداع   

4544 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

49 - سعيد صبحى محمد عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم   140121 قيد فى 25-06-2014 برقم ايداع   

5221 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - سمر الهندى اسماعيل منصور اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   147710 قيد فى 17-11-2015 برقم 

ايداع   12218 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - احمد محمد عطيه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   168658 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع   

18358 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - مؤسسة مشروم عبدون تاجر فرد سبق قيده برقم   178694 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع   796 فى 

تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

53 - جهاد سعيد عيسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   181133 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع   6678 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,250,000.000

54 - محمد امبابى زكير محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   191000 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع   

13021 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

55 - حنان محمد احمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   194683 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع   

21205 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

56 - احمد عبدا سليمان السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   199412 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع   

13912 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

57 - وائل احمد محمد امان تاجر فرد سبق قيده برقم   199443 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع   14056 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

58 - فارس السيد متولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   103893 قيد فى 20-04-2005 برقم ايداع   2351 

فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

59 - عصام جمعه سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   158729 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع   

10904 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - ايهاب محمد الصغير حسن سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   159199 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع   

12198 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

61 - حسام حسن محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم   186711 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع   

2199 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

62 - صباح محمد عطيه رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   190759 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع   

12447 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

63 - محمد محمد محمد عبدالمجيد شوالى تاجر فرد سبق قيده برقم   197622 قيد فى 20-04-2022 برقم 

ايداع   7939 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

64 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   138171 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع   

211 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000
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65 - اسلم عرفان السيد على مقداد تاجر فرد سبق قيده برقم   140838 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع   

13409 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

66 - احمد محمد عبدالعال عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   173043 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع   

7946 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

67 - محمد فرج عبدالمقصود انور تاجر فرد سبق قيده برقم   186468 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع   

1573 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

68 - الهام اسماعيل عبدالرؤف عبدالمنعم جمال الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   198913 قيد فى 

23-06-2022 برقم ايداع   12265 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

69 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم   119846 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع   

5818 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

70 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم   119846 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع   

5613 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

71 - المؤسسه السعداويه للمقاولت )احمد منصور السعداوى ابوبكر( تاجر فرد سبق قيده برقم   121002 قيد 

فى 11-11-2009 برقم ايداع   8414 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

250,000.000

72 - يحيى احمد كامل سلم سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   139002 قيد فى 26-03-2014 برقم ايداع   

2131 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

73 - محمد حسن السيد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   156090 قيد فى 22-03-2017 برقم ايداع   

3877 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

74 - بسمة مصطفى محمد احمد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   179469 قيد فى 2020-02-11 

برقم ايداع   2597 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

75 - محمد السيد محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   191281 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع   

13687 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

76 - سوزان عبدالظاهر السيد الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم   106614 قيد فى 13-03-2006 برقم ايداع   

1788 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

77 - عشماوى خليل محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   132944 قيد فى 04-09-2012 برقم ايداع   

7186 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - محمد السيد محمد محمد يوسف حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم   136124 قيد فى 28-05-2013 برقم 

ايداع   5369 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

79 - محمد السيد محمد محمد يوسف حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم   136124 قيد فى 21-06-2016 برقم 

ايداع   7888 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - سهير رزق على عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   178720 قيد فى 15-01-2020 برقم ايداع   

845 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

81 - محمود السيد احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   189024 قيد فى 27-05-2021 برقم ايداع   

8110 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

82 - تامر منصور عبدالستار منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   192093 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع   

15589 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

83 - تامر مرسى احمد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   199166 قيد فى 05-07-2022 برقم ايداع   

13060 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

84 - محمد احمد احمد محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   199577 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   

14537 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

85 - مكتب اسامة سعيد عبداللطيف احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم   

114390 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع   2782 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000.000
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86 - محمد احمد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   115643 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع   

5766 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

87 - رمضان حسين احمد احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   130302 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع   

864 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

88 - مؤسسه البغدادى للمقاولت العامه وتجارة وتوريد مواد البناء والتشطيبات تاجر فرد سبق قيده برقم   

147729 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع   12251 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  200,000.000

89 - احمد فرج السيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم   151008 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع   6616 فى 

تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - محمد صبحى عبدالرحمن عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   198792 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع   

11854 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

91 - مكتب هشام عبدالخالق احمد على للمقاولت والتوريدات ونقل العمال الداخلى والشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم   106660 قيد فى 16-03-2006 برقم ايداع   1934 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

92 - محمد احمد سالم عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   125134 قيد فى 13-12-2010 برقم ايداع   

9442 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

93 - احمد عوض ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   153050 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع   

12149 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - عبدالرحمن محمد حسين على المردنلى تاجر فرد سبق قيده برقم   157993 قيد فى 18-07-2017 برقم 

ايداع   8973 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

95 - محمد حسن عبدالعزيز السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   171790 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   

5118 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - باسم سمير جرجس اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   194671 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   

21179 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - محمد دسوقى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   90379 قيد فى 18-10-2000 برقم ايداع   7658 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

98 - ايمن عبدالغفار محمد رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم   97895 قيد فى 18-01-2003 برقم ايداع   272 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

99 - كمال على السيد احمد كيلنى تاجر فرد سبق قيده برقم   109568 قيد فى 28-12-2006 برقم ايداع   

9440 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

100 - حافظ اسماعيل حافظ سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   124194 قيد فى 06-09-2010 برقم ايداع   

6979 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

101 - عبدالرحمن كرم محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   154177 قيد فى 06-12-2016 برقم ايداع   

15124 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000,000.000

102 - اشرف ابراهيم قاسم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   169336 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع   

19908 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

103 - كمال محمد محمد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   192336 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع   

16052 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

104 - مريهان عادل عطية سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم   193754 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   

19099 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

105 - محمود صبحى جوده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   196928 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

5811 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

106 - حسام محمود منصور احمد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   112827 قيد فى 21-11-2007 برقم 

ايداع   8206 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000
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107 - ابراهيم احمد محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   127718 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع   

5566 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

108 - احمد فتحى قطب حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم   132385 قيد فى 15-07-2012 برقم ايداع   

6000 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

109 - هبه محمد على راوى تاجر فرد سبق قيده برقم   165569 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع   10697 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

110 - جابر عبدا عبدالعليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   180670 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع   

5776 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

111 - محمد ثروت سالم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   180784 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع   

5991 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

112 - هبه مجدى خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   197707 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   8177 

فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

113 - عبداللطيف طلبه عبداللطيف حلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   198785 قيد فى 19-06-2022 برقم 

ايداع   11842 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

114 - سامح حبيب الشحات حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   121607 قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع   

482 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

115 - محمود مصطفى حافظ أحمد الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم   128180 قيد فى 27-07-2011 برقم 

ايداع   6650 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

116 - محمد كمال رضوان عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم   145030 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع   

6113 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

117 - سامح عبدالدايم عبدالسميع عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   149851 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع   

3416 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

118 - اميره ابراهيم عبدالمنعم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   189844 قيد فى 28-06-2021 برقم ايداع   

10222 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

119 - خيرى صديق عبدالعزيز حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   77941 قيد فى 10-08-1997 برقم ايداع   

4353 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

120 - خيرى صديق عبدالعزيز حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   77941 قيد فى 10-01-2010 برقم ايداع   

201 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

121 - مصطفى وجيه مصطفى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   124353 قيد فى 27-09-2010 برقم ايداع   

7415 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

122 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   127943 قيد فى 11-07-2011 برقم ايداع   

6068 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

123 - ولء يوسف عبدالمعبود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   146193 قيد فى 20-08-2015 برقم ايداع   

8782 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

124 - محمد سعيد حسينى نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   154352 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع   

15636 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

125 - احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم حشيش تاجر فرد سبق قيده برقم   165117 قيد فى 05-07-2018 برقم 

ايداع   9629 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

126 - محمد محمد محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم   169287 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع   

19815 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  42,000.000

127 - احمد حسن رفاعى عبدالحميد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم   193421 قيد فى 15-11-2021 برقم 

ايداع   18387 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

128 - نجوى ابراهيم سعيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   198101 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

9476 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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129 - محمود ثروت احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   199001 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع   

12537 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

130 - خلود احمد عطية احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   199856 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع   

15497 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

131 - سامح محمد ابراهيم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   95962 قيد فى 08-05-2002 برقم ايداع   

2813 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

132 - مصنع السلمي للملبس تاجر فرد سبق قيده برقم   143154 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع   1505 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

133 - ايمن عبدالبارى ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   143407 قيد فى 01-03-2015 برقم ايداع   

2142 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

134 - هانى حافظ فاروق عقل تاجر فرد سبق قيده برقم   189805 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع   2182 

فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

135 - اسلم صبحى فؤاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   190226 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع   

11209 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

136 - بسمه محمود محمد السيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم   194588 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع   

20995 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  220,000.000

137 - فهد غريب عنتر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   198291 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع   

10223 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

138 - محمد يسرى ابراهيم عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   134717 قيد فى 29-01-2013 برقم ايداع   

804 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

139 - مكتب عوض عثمان عبدا عثمان ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم   163976 قيد فى 

30-04-2018 برقم ايداع   6740 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

140 - عبدالرحمن محمد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   167407 قيد فى 16-10-2018 برقم ايداع   

15005 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

141 - ياسمين محمد عبدالمنعم سكران عوده تاجر فرد سبق قيده برقم   168188 قيد فى 30-11-2020 برقم 

ايداع   14773 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

142 - عبدا محمد الحسينى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   174569 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع   

11810 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

143 - اميمة امام محمد فتحى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   182884 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع   

10489 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

144 - محمود محمد الحلبى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   187712 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع   

4925 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

145 - يسرى مصطفى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   197745 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

8284 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

146 - احمد محمد عبدالحليم رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   116249 قيد فى 08-09-2008 برقم ايداع   

7145 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

147 - ازهار عبدالوهاب حسين عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   126478 قيد فى 19-04-2011 برقم 

ايداع   2919 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

148 - سامح ماهر ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   135333 قيد فى 21-03-2013 برقم ايداع   

2432 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

149 - جهاد محمد عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   145119 قيد فى 04-06-2015 برقم ايداع   

6307 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  22,000.000

150 - هدير احمد محمد احمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم   181313 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع   

7099 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000
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151 - عامر للصناعة والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم   72327 قيد فى 13-10-1994 برقم ايداع   5339 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  85,000.000

152 - وليد محمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   112793 قيد فى 18-11-2007 برقم ايداع   8117 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

153 - محمد كمال ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   118115 قيد فى 22-02-2009 برقم ايداع   

1339 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,100,000.000

154 - محمد السعيد حافظ حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   151783 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع   

8964 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

155 - معرض سيارات محمد طه صديق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   190338 قيد فى 2021-07-25 

برقم ايداع   11472 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

156 - حسن محمد حسن عمر خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   51963 قيد فى 01-07-1985 برقم ايداع   

2955 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

157 - صبحى عبده محمد نجيده تاجر فرد سبق قيده برقم   96950 قيد فى 08-09-2002 برقم ايداع   5165 

فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

158 - احمد محمد السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   146462 قيد فى 03-09-2015 برقم ايداع   

9392 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

159 - رضا سعيد عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   150935 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع   

6409 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

160 - محمد سمير متولى عليوة على تاجر فرد سبق قيده برقم   153881 قيد فى 17-11-2016 برقم ايداع   

14285 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

161 - نجلء السيد ابو سبيبه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم   154270 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع   

15375 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

162 - سعيد احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   154356 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع   

15643 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

163 - محمود محمد صلح عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   157794 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع   

8491 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

164 - رياض محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   162862 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع   

3992 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  62,000.000

165 - نسمه اكرم احمد محمد هريسه تاجر فرد سبق قيده برقم   167809 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع   

16068 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

166 - محمد رضا محمد منصور عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   171073 قيد فى 25-02-2019 برقم 

ايداع   3459 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

167 - محمد على عبدالقادر احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   191914 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع   

15154 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  255,000.000
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العناوين 

1 - ابراهيم محمد المهدى نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم    106215 قيد فى 09-02-2006 برقم ايداع    

801 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/كفر المدينة -منشاة ابو 

عمر-بملك/محمود فؤاد محمد محمد

2 - احمد محمد محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    149906 قيد فى 17-03-2016 برقم ايداع    

3576 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 21 ش /الخشاب _

القوميه ثان _الزقازيق بملك/ راويه محمد سالم على

3 - ابتسام اسماعيل فهمى سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    168360 قيد فى 22-11-2018 برقم ايداع    

17535 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/بجوار مدرسة الوادى 

الغربى   بملك/ايهاب اسماعيل فهمى سليم

4 - احمد حسن عبدا حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    188966 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    7943 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/كفر شلشلمون بملك/محمد محمد 

عوض ا الهالوصى

5 - هانى حافظ فاروق عقل تاجر فرد سبق قيده برقم    189805 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    2182 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 36 منطقه بلبيس الصناعيه  طريق 

بلبيس

6 - هانى حافظ فاروق عقل تاجر فرد سبق قيده برقم    189805 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع    2182 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 306 جنوب غرب أ6 الروبيكى _

المؤجر ياسر بدر عبد الفتاح محمد

8 - احمد احمد عبدالمجيد حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    199185 قيد فى 06-07-2022 برقم ايداع    

13140 وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 القراقرة ملك / 

احمد عبدالمجيد حجازى

9 - محمد على كامل محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    110345 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

2038 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش/سيد مرعى بملك/

اشرف على كامل محمد

10 - رامى ابراهيم احمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    129188 قيد فى 18-10-2011 برقم ايداع    

9122 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المركزمقابل الساحة-بملك/

ثابت عبدالستار عبدالجواد

11 - عبدالمنعم محمود عبدالمنعم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    134392 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع    

10551 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى امام المسجد المبارك 

_العدلية بملك/ طارق احمد الهلوى

12 - محمد السيد ابراهيم مكاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    139426 قيد فى 30-04-2014 برقم ايداع    

3278 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ميدان الكوبرى الجديد 

_بجوار صيدلية امرا بملك/ عماد غريب عبدا

13 - هشام سريع يونس سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    172547 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    6877 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر

14 - مكتب أمانى عادل عبد العزيز محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

177322 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    18447 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر للستغناء عنة

15 - مكتب أمانى عادل عبد العزيز محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

177322 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    18447 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل الى محل رقم 2 هريه رزنه ملك/ السيد علء الدين السيد سعيد
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16 - محمد عادل اسماعيل موسى عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    180061 قيد فى 14-06-2022 برقم 

ايداع    11486 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى الجعفريه 

بملك/ محمد محمود احمد ابراهيم

17 - محمد عادل اسماعيل موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    180061 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى الجعفرية بملك/ محمد 

محمود احمد ابراهيم

18 - علء ايمن طلعت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    192244 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع    

15877 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق الرست -كفر عياد-بملك/

صبحى محمود محمد سليم

19 - رضا مصطفى اسماعيل جبر تاجر فرد سبق قيده برقم    196224 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3504 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ابوغرارة_البيروم 

بملك/ محمود فؤاد حسن السيد

20 - عبدالسلم متولى منصور متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    106558 قيد فى 08-03-2006 برقم ايداع    

1661 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش-الخشاب-خلف 

المبرة بملك/محمد عاطف محمد زين العابدين

21 - صبرى السيد ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    148359 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع    

13718 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ واحد بحر البقر 

بملك/ محمود محمد جلل

22 - ابراهيم محمد الهادى محمود حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    149412 قيد فى 23-02-2016 برقم 

ايداع    2360 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم المحو للستغناء عنة

23 - سعيد صابر سعيد عبدالوهاب على تاجر فرد سبق قيده برقم    161755 قيد فى 24-01-2018 برقم 

ايداع    1294 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم المحو للستغناء عنه

24 - امال الشافعى احمد السيد سويلم تاجر فرد سبق قيده برقم    162719 قيد فى 06-03-2018 برقم ايداع    

3664 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجعفرية ملك / رمضان محمد 

مصطفى

25 - رشا عبدالسلم عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    181315 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

7103 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش/ مستشفى الصدر 

بملك/ كريمه السيد محمد عيسوى

26 - مكتب هبه محمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    186300 

قيد فى 25-01-2021 برقم ايداع    1243 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية تعدل الى الحسانيه بملك/ جمعه محمد محمد طلبه

27 - محمد سعيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    192686 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع    

16776 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة نايل الحجازيه 

بملك/ سعيد محمود محمد البستاوى

28 - عبدالعظيم اسماعيل عطيه عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    196475 قيد فى 03-03-2022 برقم 

ايداع    4333 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى العزازى 

الجديدة العلوية قصاصين الشرق بملك/ عبد العظيم اسماعيل عطيه عبد الرحمن

29 - ابراهيم عبد النبى زكى محمد البنهاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    112608 قيد فى 04-11-2007 برقم 

ايداع    7681 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع البطريق-بملك/ 

محمد جميل امين عامر.

30 - زينب عيد ابراهيم صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم    135997 قيد فى 19-05-2013 برقم ايداع    

5074 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المجازر - بملك عبدالحليم شعبان 

شعبان
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31 - مصطفى محمود السيد محمد محمد البردينى تاجر فرد سبق قيده برقم    147432 قيد فى 2015-11-03 

برقم ايداع    11654 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 1ش باب السلم-

المساكن التعاونيه-طريق موقف المنصورة -بملك/ كريم احمد عبدالعزيز محمد النبوى.

32 - حسن فتحى حسن مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم    158659 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    

10686 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ش/النافوره بملك 

هشام عبدالسلم عبدالجليل

33 - محمد حمدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    164297 قيد فى 14-05-2018 برقم ايداع    

7514 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع للستغناء عنه

34 - عبيد محمد عبيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    168415 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    

17700 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل عنوان الرئيسى الخر 

المودع برقم 8964 فى 2021/6/9 ليصبح / عزبة ام يوسف - فاقوس - بملك زينب محمد عبدالعال

35 - عبيد محمد عبيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    168415 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    

8964 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبة ام يوسف بملك/ 

زينب محمد عبدالعال

36 - احمد بدوى احمد بدوى خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    179703 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3084 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية صفط الحنه ملك / السيد بدوى 

احمد بدوى

37 - عمرو صلح على حلحل تاجر فرد سبق قيده برقم    196014 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع    

2889 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة الدوار الجديد الزوامل ملك 

/ صلح على على حلحل

38 - نصر عليوه نصر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    114281 قيد فى 30-03-2008 برقم ايداع    

2511 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الصنافين البحرية بملك/

محمد مكى عامر شاهين

39 - ايمن سعيد السيد ابراهيم سيداحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    117645 قيد فى 15-01-2009 برقم ايداع    

255 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الصناعية طريق بلبيس 

العاشر القطعة رقم 6

40 - محمد احمد محمد على حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    136481 قيد فى 09-07-2013 برقم ايداع    

6374 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/شارع المحكمة القديمة 

بملك/احمد محمد على حسانين

41 - احمد محمد عبدالعزيز الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    153904 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع    

14360 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة  الثالثة القطعة رقم34 

المنطقة الصناعية بساتين السماعيلية بملك/يحى محمد عبدالعزيز الشيخ

42 - محمد عيد سليم محمد خضرى تاجر فرد سبق قيده برقم    163401 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    

5239 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شلشلمون ملك/حازم عيد سليم 

محمد خضرى

43 - عماد فوزى فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    165652 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    

10872 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش صفوت فهمى ملك/فوزى 

ابراهيم احمد

44 - بسام حربى بخيت محمد وافى تاجر فرد سبق قيده برقم    176626 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع    

16691 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة 9 ضمن قطعة15 

المنطقة الصناعيه -بساتين السماعيليه -انشاص الرمل-بملك/محمد محمد سعدالدين السيد.

45 - حسام احمد محمد محمود ندا تاجر فرد سبق قيده برقم    179691 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3059 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى العقار رقم 8-4 شارع 

عبدالعظيم فراج امام هايبر ملك/انوار على سليمان
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46 - نصار ابراهيم عسران محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    186644 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

3984 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهره الجديده 33 أ عمارات 91 

الدلياش ش 91 التجمع الول

47 - نصار ابراهيم عسران محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    186644 قيد فى 15-08-2018 برقم ايداع    

3984 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الشارع العام السطوحيه بملك 

مدحت عطيه عبده عبدالقادر

48 - فرج عويمر سليمان نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم    196775 قيد فى 16-03-2022 برقم ايداع    

5336 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/جمعية البساتين 

قصاصين الشرق بملك/محمد محمد اسماعيل شحاتة

49 - محمود عبد الحميد محمد غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    110063 قيد فى 26-02-2007 برقم ايداع    

1294 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم 16839 ف 2018/11/12 للستغناء عنة

50 - عبدالعزيز فتوح عبدالعزيز بهنسى ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم    155704 قيد فى 2017-03-02 

برقم ايداع    2868 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية النعامنه ملك/هانى 

فتوح عبدالعزيز بهنسى

51 - سليمان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    162369 قيد فى 20-02-2018 برقم 

ايداع    2807 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع النتاج امام مسجد 

العباسيه- بملك/ شرين صبرى السيد احمد

52 - عطيه محمد عطيه عيسى عسكر تاجر فرد سبق قيده برقم    174707 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع    

12145 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع جمال عبدالناصر بجوار 

الساحة- بملك/ محمد محمد عطيه عيسى.

53 - كريمه احمد متولى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    199519 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

14356 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 سندنهور ملك/

مصطفى محمد عبدالعظيم

54 - رأفت محمد محمود خليل دنيا تاجر فرد سبق قيده برقم    141217 قيد فى 29-09-2014 برقم ايداع    

8002 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / شارع المغرب متفرع 

من شارع خالد بن الوليد ملك / رأفت محمد محمود خليل دنيا

55 - امير ايمن محمد لطفى عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    167290 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع    

14704 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع النصر امام محلت ابو 

عمار ملك / نجيب عبدالرحيم رشوان

56 - احمد يحيى حسين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    173384 قيد فى 03-06-2019 برقم ايداع    

8753 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الشيماء من شارع الدوكار 

ملك / يحيى حسين رضوان مصطفى

57 - مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

176951 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع    17485 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية قطعة رقم 31 ام سى 2 مول بينكو الوحدة رقم 18 دور اخير ملك / هيثم رشاد السيد

58 - محمود محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    180308 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    

4512 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل نشاط الرئيسى اخر الى 

مكتب رحلت داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

59 - ضاحى احمد عامر محمد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم    193352 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

18217 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر شلشلمون ـ ملك/ حماده 

السيد احمد غنام

60 - احمد رضا محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    197963 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    9004 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سلمنت ملك / رضا محمد ياسين السيد
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61 - احمد رضا محمد ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    197963 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    9004 

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 2 سلمنت ملك / رضا محمد ياسين

62 - اسماء عبدا ابراهيم على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    160407 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع    

15501 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى طريق الشوبك بملك/ 

مجدى احمد محمد لكوظ

63 - احمد محمد عطيه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    168658 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

18358 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى العباسة الكبرى بملك/ 

شيرين جمال احمد خليل

64 - نورا ناصر السيد الشربينى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    190090 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع    

10881 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى بجوار جامع فياض 

رمسيس بملك/ احمد صلح الدين محمد احمد شعبان

65 - حنان محمد احمد ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    194683 قيد فى 26-12-2021 برقم 

ايداع    21205 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 8ش كمال 

الدين اباظه_منشيه اباظه بملك/ جيهان فوزى سعيد

66 - محمد ابراهيم رشدى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    70394 قيد فى 15-05-1993 برقم ايداع    

2170 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن ب 15 شارع 

ابو داود الظاهرى المنطقة السادسة المقيد برقم 386462 بسجل تجارى القاهرة المميز

67 - احمد عبدالمنعم محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    139239 قيد فى 13-04-2014 برقم ايداع    

2793 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم 4468 فى 2019/3/12 للستغناء عنه

68 - مصطفى على عبدالمقصود على تاجر فرد سبق قيده برقم    174403 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع    

11419 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى كفر عبد النبر بملك/ 

صباح عبدا نبوى محمد

69 - رغدة السيد العربى عبدالعزيز محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    176304 قيد فى 2019-10-13 

برقم ايداع    15881 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 3 شارع 

الدكتور احمد سعيد حسانين - عزبة عبداللطيف - بملك محمد حسن السيد هاشم

70 - صلح محمد مفتاح سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    182431 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    

9530 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع النتاج بجوار 

حضانة النور المنشية ملك/عبدالرحمن محمود محمد

71 - زكريا طايل زكريا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    196762 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

5302 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى بساتين السماعيلية 

الشارع الرئيسى بملك/ عبدا سليمان الشاذلى

72 - جمال محمد محمد حفنى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    112383 قيد فى 09-10-2007 برقم ايداع    

7080 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل عنوان الفرع المودع برقم 

12971 الى / محل رقم 5 بجوار الوحدة المحلية انشاص الرمل ملك / محمد محمد حفنى سليمان

73 - جمال محمد محمد حفنى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    112383 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع    

12971 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / محل رقم 5 بجوار 

الوحدة المحلية انشاص الرمل ملك / محمد محمد حفنى سليمان

74 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    138171 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ ع الزند-الزنكلون-بملك/

احمد عزب حسن بلطة

75 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    138171 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم 3702 بتاريخ 2016/3/21 للستغناء عنة
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76 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    138171 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    

211 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم 6571 بتاريخ 2016/5/19 للستغناء عنة

77 - احمد محمد عبدالعال عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    173043 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

7946 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ محل رقم 2 عرب 

الفدان بملك/محمد محمد محمد على

78 - احمد محمد عبدالعال عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    173043 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

7946 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم 1633 للستغناء عنة

79 - دعاء غنيمى جمال الدين عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم    182163 قيد فى 01-09-2020 برقم 

ايداع    8918 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغفارية ملك / محمد 

نجيب عبدالحميد محمد سلوع

80 - محمد فرج عبدالمقصود انور تاجر فرد سبق قيده برقم    186468 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع    

1573 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تقسيم المطار عقار 14 ش 

14 طريق المطار منخفض التكاليف عمارة 2 بملك / احمد ابو الوفا ابو المجد

81 - عبدالعال عبدالسلم سالم شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    191993 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

15332 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/عزبة الربعين بملك/

عبدالعال عبد السلم سالم شحاته

82 - محمد عبدالعزيز عيسوى تاجر فرد سبق قيده برقم    76311 قيد فى 24-12-1996 برقم ايداع    7272 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسى الخر المودع 

برقم5482 للستغناء عنة

83 - فكرية ابو العل ابو العل عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    87591 قيد فى 09-04-2000 برقم ايداع    

2316 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 10762 

للستغناء عنه

84 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم    119846 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع    

5613 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منشية العباسة الغوارنة ملك / 

قاسم سيد احمد عطيه

85 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم    119846 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    

5818 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / الغوارنة ملك / محمد 

احمد موسى

86 - المؤسسه السعداويه للمقاولت )احمد منصور السعداوى ابوبكر( تاجر فرد سبق قيده برقم    121002 قيد 

فى 11-11-2009 برقم ايداع    8414 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

االدايدامون ملك / سامية مسلم احمد مسلم

87 - هانى عزت عزيز زكى تاجر فرد سبق قيده برقم    145024 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع    6101 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش التحاد -قسم اول-بملك/ حسن عامر 

حسن.

88 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    153581 قيد فى 03-11-2016 برقم ايداع    

13503 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/مفارق المطار-

قصاصين الشرق-بملك/نفيسه محمد البكرى محمد محمد

89 - عمرو عبدالعزيز سمير البدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    188349 قيد فى 21-04-2021 برقم ايداع    

6437 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول بعد الرضى رقم 7 

مدخل شمال بالعقار رقم 1 شارع الفسقيه )حسن مراد سابقا ( جاردن سيتى.

90 - حسام رجب رمضان شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    112824 قيد فى 21-11-2007 برقم ايداع    

8203 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/عزبة 6الجديدة كوبرى 

الحاج احمد بملك/رجب رمضان شعبان
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91 - احمد محمد السعيد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    165770 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع    

11147 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية خط 13 طريق بنها بلتان

92 - عبدالحافظ احمد محمود قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    79877 قيد فى 26-03-1998 برقم ايداع    

1760 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط العامرى ملك / محمود احمد 

محمود قناوى

93 - محمد احمد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    115643 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع    

5766 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/كفر الجراية بملك/محمد 

احمد محمد محمد سالم

94 - احمد فرج السيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم    151008 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    6616 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش هندسه الرى -بملك/ احمد خيرى السيد 

احمد بندارى

95 - رحاب محمد محمد عبدالسميع تاجر فرد سبق قيده برقم    151229 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع    

7197 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مول عصام _الدور الثالث بملك/ 

عصام عبد العزيز عبد الهادى

96 - احمد عوض ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    153050 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع    

12149 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/شارع النتاج مقابل 

محطة موبيل بملك/ابراهيم حسين محمد

97 - عبدالرحمن احمد مصطفى عبدا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    194199 قيد فى 2021-12-09 

برقم ايداع    20100 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش بور 

سعيد بجوار ابو عزب بملك/عصام محمد علوان حرب

98 - السيد السيد عبدالعزيز عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    198195 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

9910 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 66 عمارة 17 حى 

الحريه - مساكن بنك السكان والتعمير -بملك/ السيد السيد عبدالعزيز

99 - هيام حامد شاكر اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    90124 قيد فى 01-10-2000 برقم ايداع    

7225 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى\كفر  عتيق  نشوه  ملك 

محمد سعيد فؤاد صالح

100 - هانى عباس احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    123163 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الطويله ملك/عصام 

عبداللطيف محمد

101 - هانى عباس احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    123163 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع العزازى الصالحيه الجديدة 

ملك/عماد ابراهيم عبدالرحمن

102 - سامى محمد السيد عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم    136683 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    

13055 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى\مفارق ابو نصار 

القصاصين الشرق بملك\محمد محمود سعيد ابراهيم

103 - احمد سمير محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    166928 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع    

13846 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى\القراقره بملك\اسامه 

عبدالغني عامر

104 - اشرف ابراهيم قاسم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    169336 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع    

19908 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ابو خليفة القنطره غرب 

بملك / فكرى محمد على

105 - خالد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    183571 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    

11975 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 2 بكفر العزازى ملك/احمد 

اسماعيل احمد بدوى
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106 - مريهان عادل عطية سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    193754 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

19099 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حارة الخرسى شارع بورسعيد 

ملك / عبير احمد محمد سلمه

107 - محمود صبحى جوده محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    196928 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

5811 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مزرع رقم 2 كفر الزقازيق القبلى 

ملك / صبحى جوده محمود مرسى

108 - ضياء محمد السعدى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132305 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    

5784 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/المناجاه الصغرى 

الخيوه بملك/حليمه محمود السيد محمد

109 - مى السيد عبدالمقصود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    147379 قيد فى 01-11-2015 برقم ايداع    

11543 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح/شارع المحكمة 

القديمة بملك/على غريب على

110 - محمد عبدالسلم محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    157117 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع    

6635 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصوة ملك/عادل احمد على 

مصطفى

111 - مكتب السيد سعيد محجوب محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

160664 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    16219 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل الى/بنى شبل بملك/جميل محمد عوض خليل

112 - جابر عبدا عبدالعليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    180670 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5776 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 2 شارع الصحافه العمومى 

الصحافه ملك/شاكر محمد شاكر بيومى

113 - ابراهيم امين عبدالبارى الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم    181696 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    

7894 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الريان -مشيه السادات -بملك/ 

نبيله محمد احمد محمد

114 - محمد عادل محمد صابر عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    187277 قيد فى 09-03-2021 برقم 

ايداع    3796 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 2 شارع سعيد شميس 

طريق ابوحماد ملك/سعيد عبدالرحمن عبدالعزيز شميس

115 - محمد عبدالحميد ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    190307 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

11401 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 10 ش الترعة الجديدة - بملك/ 

حنان غالى السيد السيد

116 - عبدالسلم محمد عبده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    195021 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/المناجاه الكبرى-اليمن-

بملك/عوض عبده محمد على

117 - عبدا لطفى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    62487 قيد فى 12-04-1989 برقم ايداع    

2039 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع بورسعيد ميدان المحطه 

ملك/ضيف ا زناتى خضر سلمة

118 - محمد سمير احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    111442 قيد فى 05-07-2007 برقم ايداع    

4752 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2-5شارع الشافعى 

سلمه الكونت شديد ملك/احمد محمد جوده عبدا

119 - عادل محمد السيد محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    111569 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع    

5102 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ابوخليل القصاصين الشرق ملك 

خيرى صلح محمد حسين

120 - سامح حبيب الشحات حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    121607 قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع    

482 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الميرة فاديه -قسم النظام- 

بملك/ احمد يحيى احمد
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121 - محمود مصطفى حافظ أحمد الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم    128180 قيد فى 27-07-2011 برقم 

ايداع    6650 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/1ش الصفا 

والمروة حى السلم بملك/نادية عبدالعليم عبدالهادى

122 - مصنع السلمي للملبس تاجر فرد سبق قيده برقم    143154 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع    

1505 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شبرا النخله ملك/نورا صبرى بدر 

احمد سمره

123 - سامح عبدالدايم عبدالسميع عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    149851 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع    

3416 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع 119-الدور الثانى علوى-

المنطقة الصناعية 28

124 - محمود محمد محمود طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    157795 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    

8494 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع مدرسه الصنايع -المنشيه 

الجديدة- بملك/ محمد ابراهيم عبدالرحمن العطار

125 - سماح حسن صلح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    192535 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

16464 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل2 شارع الجلء ملك/محمد 

حسن صلح حسن

126 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    127943 قيد فى 11-07-2011 برقم 

ايداع    6068 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 4 ش سعد زغلول النظام 

ملك / عبدالمجيد ذكى محمد ابراهيم

127 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    127943 قيد فى 11-07-2011 برقم 

ايداع    6068 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / ش ترعة 

العوجة م من ش هارون الرشيدى الشارة بملك / ايمن مسلم عوض ابراهيم

128 - عبدالحميد عبدالغفار محمد عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    130487 قيد فى 08-02-2012 برقم 

ايداع    1360 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/شلشلمون بملك/

محمد جودة محمود جفلنة

129 - محمد على عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم    141718 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع    9289 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل عنوان الفرع المودع برقم 5272 

الى /  26 شارع المشير احمد اسماعيل المساكن التعاونية القومية ملك /  طارق عبدالمنعم حسن خورشيد

130 - محمد على عبده على تاجر فرد سبق قيده برقم    141718 قيد فى 03-04-2018 برقم ايداع    5272 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى /  26 شارع المشير احمد 

اسماعيل المساكن التعاونية القومية ملك /  طارق عبدالمنعم حسن خورشيد

131 - محمد محمد محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم    169287 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

19815 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية التلين ملك / وليد محمد محمد 

عطوة

132 - محمد جمال سالم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    180844 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

6119 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/قطعة رقم 14 المنطقة 

الولى-*بساتين السماعيلية بملك/احمد عبدالفتاح السيد

133 - حسانين عبدالعظيم عبدالعزيز حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    180916 قيد فى 12-07-2020 برقم 

ايداع    6240 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعد الى/المناجاة الكبرى 

بملك/صاحب الشأن-حسانين عبدالعظيم عبدالعزيز

134 - اشرف محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    198280 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

10144 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ميت ردين - بملك 

محمد عبدالعزيز محمد

135 - سامح محمد ابراهيم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    95962 قيد فى 08-05-2002 برقم ايداع    

2813 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع الحريه ملك/

تغريد مصطفى بكرى
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136 - محمد سمير هاشم عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    152452 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع    

10623 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/10كوبرى ميت يزيد 

بملك/احمدعبدا فياض محمد

137 - دعاء عبدالفتاح محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    156944 قيد فى 10-05-2017 برقم ايداع    

6119 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر شلشلمون بملك/محمد كامل 

محمد خيرة

138 - احمد عبدالحميد رمضان عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    175191 قيد فى 29-08-2019 برقم 

ايداع    13169 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/مول داون 

تاون-الصالحية الجديدة بملك/زينب صالح فكرى احمد

139 - بسمه محمود محمد السيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم    194588 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

20995 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية واحد الصالحية بحر البقر ملك / 

محمد السيد حسين

140 - محمود محمدى محمد عجوة تاجر فرد سبق قيده برقم    59662 قيد فى 01-03-1988 برقم ايداع    

1122 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/الشارة الزقازيق بملك/

السيد حسن وعزة حسن محمد غنيم

141 - مكتب محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

159406 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع    12737 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الغاء الرئيسى اخر المودع برقم 17287 بتاريخ 2017/12/21

142 - الفت جلل مرسى على الطنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    164015 قيد فى 02-05-2018 برقم 

ايداع    6847 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/حى ناصر 

بجوار الشئون الجتماعية بملك/صبرى محمد على محمود الشريف

143 - ياسمين محمد عبدالمنعم سكران عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    168188 قيد فى 15-11-2018 برقم 

ايداع    17062 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الرئيسى الخر 

الى خارج زمام بساتين السماعيليه - بملك/ رشيدة السيد السيد عبدالحافظ

144 - ياسمين محمد عبدالمنعم سكران عوده تاجر فرد سبق قيده برقم    168188 قيد فى 30-11-2020 برقم 

ايداع    14773 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية خرج زمام بساتين 

السماعيليه .بملك/ رشيدة السيد السيد عبد الحافظ

145 - شريف احمد صابر محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    169819 قيد فى 14-01-2019 برقم 

ايداع    669 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى محل رقم 11 

المنطقة الصناعية - بملك محمد احمد فتحى احمد

146 - احمد محمد عبدالرازق محمد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    178122 قيد فى 24-12-2019 برقم 

ايداع    20530 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العقار رقم 2 -ام رماد 

- بملك/ محمد عبدالرازق محمد

147 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    199968 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع    15788 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش/ التحاته -

بملك/ السيد على السيد

148 - رافت عبد السلم محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    111622 قيد فى 25-07-2007 برقم ايداع    

5255 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفارع الكائن بناحية / 

48ش عبدالحميد رضوان ك 18 ابو يوسف - العجمى

149 - عراقى للمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم    152359 قيد فى 18-08-2016 برقم ايداع    

10412 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القاهرة الجديدة-26ش زهرة 

الندلس

150 - هدير احمد محمد احمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم    181313 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

7099 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع بروتيكس واحمد 

عبدالمطلب امتداد كوبرى الجامعة بملك/محمود محمد رضوان
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151 - احمد محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    185571 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

17344 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المناجاة الصغرى 

بملك/ فتحى محمد محمد حسن

152 - نجوى ابراهيم اسماعيل عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم    193609 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

18767 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى المناجاه الصغرى 

بملك/ حمامه حلمى محمد سلمه

153 - محمد سعيد محمد تهامى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    198225 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    

9997 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محمد سليمان -بملك/ سعيد محمد 

تهامى السيد

154 - نورا محمود احمد حسن الرماح تاجر فرد سبق قيده برقم    199057 قيد فى 29-06-2022 برقم ايداع    

12749 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر عياد -بملك/ محمد السيد 

السيد احمد

155 - عامر للصناعة والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم    72327 قيد فى 13-10-1994 برقم ايداع    

5339 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصنافين البحريه ملك/

عبدالمحسن عبدالعال السيد عامر

156 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    126097 قيد فى 16-03-2011 برقم ايداع    

1987 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شطب للستغناء عنه

157 - خالد محمد النور احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    140941 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع    

7385 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/منشأة ابو عمر بملك/

نهلة حمد اسماعيل مجاهد

158 - عطا ا السمر تايه سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    141964 قيد فى 23-11-2014 برقم ايداع    

9912 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة عطاا السمر - ترعة 

السلم - رمسيس - بملك محمد عطا ا السمر تايه سلمه

159 - محمد السعيد حافظ حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    151783 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    

8964 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش رشيد بجوار مدرسة الصنايع 

بملك/عبدا السعيد حافظ حسانين

160 - عصام محمد محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    164800 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    

8813 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى سنهوا ملك/عماد محمد 

محمد بيومى

161 - عبدالحميد محمد طه عبدالحميد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم    171817 قيد فى 2019-03-21 

برقم ايداع    5197 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر اكياد ملك/

ابراهيم محمود عبدالوهاب سيد احمد

162 - هانى فهمى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    184896 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع    

14806 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/سعود القبلية بملك/

سعيد سعداوى ابراهيم هيكل

163 - هانم الشحات ابراهيم البيلى تاجر فرد سبق قيده برقم    184932 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع    

14866 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/السعدية بملك/

عبدالحميد محمود عباس حنفى

164 - احمد عبدالراضى على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79351 قيد فى 21-01-1998 برقم ايداع    

344 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى رقم 4 مجمع ج المنطقه 

الصناعية المجمعات الصناعيه الصغيره والمتوسطه الجنوبيه -العاشر -بملكه

165 - حسين احمد عبدالعزيز احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    132501 قيد فى 26-02-2017 برقم 

ايداع    2525 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/1ش سعد 

زغلول-برج النور بملك/حاتم احمد عبدالعزيز احمد
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166 - حسين احمد عبدالعزيز احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132501 قيد فى 29-07-2012 برقم ايداع    

6296 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل عنوان الرئيسى الخر 

الىالمودع برقم 2525 ليصبح /1ش سعد زغلول-برج النور بملك/حاتم احمد عبدالعزيز احمد

167 - احمد محمد السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    146462 قيد فى 03-09-2015 برقم ايداع    

9392 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حنانه-بملك/مشيرة السيد ابراهيم

168 - نجلء السيد ابو سبيبه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم    154270 قيد فى 13-12-2016 برقم 

ايداع    15375 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش موقف الغار ملك / 

السيد رمضان عبدالحميد سالم

169 - سعيد احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    154356 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع    

15643 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جمعية المهندسين العرب قطعة 

47 ب 1 ملك/ضياء الدين عبدالعزيز حسين شحاته

170 - رياض محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    162862 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

3992 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 ميت سهيل ملك / 

محمد احمد محمد عبدا

171 - احمد السيد عامر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    165285 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع    

10010 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى/ش متفرع من ش 

المكتبات بملك/ يحى اسماعيل محمد اسماعيل

172 - محمد عاطف ابراهيم السبحى تاجر فرد سبق قيده برقم    178635 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    

659 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر الحرار ملك / عادل عاطف 

ابراهيم السبحى

173 - محمد على عبدالقادر احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    191914 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

15154 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عرب جهينه شبين القناطر ملك 

/ محمود محمدين محمد صالح

174 - محمد ابراهيم محمد محمد مرسى العجوز تاجر فرد سبق قيده برقم    197748 قيد فى 2018-07-02 

برقم ايداع    2062 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر عزازي -ابو 

حماد- الشرقيه -بملك// رمضان عبد المقصود عبدالخالق

175 - محمد ابراهيم محمد محمد مرسى العجوز تاجر فرد سبق قيده برقم    197748 قيد فى 2018-07-02 

برقم ايداع    2062 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الحماده , بملك 

// محمد عبدالسلم حسن
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النشاط

1 - ابراهيم محمد المهدى نور الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  106215 قيد فى 09-02-2006 برقم ايداع    

801وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ فراكة ارز

2 - مكتب احمد السيد حسن هليل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  130699 قيد 

فى 23-02-2012 برقم ايداع    1894وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

3 - مكتب عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140376 قيد فى 22-07-2014 برقم ايداع    5897وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

4 - مكتب عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140376 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    4143وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

5 - مكتب هناء على محمد الطيب حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144864 قيد فى 20-05-2015 برقم ايداع    5742وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

6 - مكتب ليلى الشحات مهدى عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  146796 

قيد فى 22-09-2015 برقم ايداع    10142وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الدولى والداخلى

7 - مكتب احمد فؤاد عبدالحميد عبدالصبور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

175329 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع    13514وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

8 - مكتب فاطمة محمد عبدالعاطى ابومسلم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178586 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    553وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

9 - مكتب محمود عبدالعزيز جمعه محجوب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181532 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع    7567وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الدولى والداخلى.

10 - مكتب معتمد عبدا احمد السيد شلبى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181977 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    8522وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

11 - مكتب محمد لفى محمد محمود الجعفرى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182926 قيد فى 27-09-2020 برقم ايداع    10588وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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12 - مكتب اشرف على للمقاولت العامة والتوريدات العمومية تاجر فرد سبق قيده برقم  194004 قيد فى 

02-12-2021 برقم ايداع    19653وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/مكتب 

مقاولت عامة وتوريدات عمومية عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى

13 - غاده حنفى مصطفى حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  197843 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

8652وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة اعمال نظافة

14 - محمد على كامل محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  110345 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

2038وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى

15 - رامى ابراهيم احمد محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  129188 قيد فى 18-10-2011 برقم ايداع    

9122وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/معرض ايجار سيارات وتجارة السيارات

16 - ماجد سعيد محمد عطية حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  129597 قيد فى 29-11-2011 برقم ايداع    

10151وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ورشة نجارة لتصنيع الخشاب

17 - عبدالمنعم محمود عبدالمنعم بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  134392 قيد فى 30-12-2012 برقم ايداع    

10551وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى جزارة ومطعم مشويات

18 - مكتب ابراهيم نبوى ابراهيم عبد الحميد سويلم للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  143093 قيد فى 09-02-2015 برقم ايداع    1340وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

19 - مكتب بديعه محمد السيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  157931 

قيد فى 17-07-2017 برقم ايداع    8865وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

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

والدولى

20 - مكتب حسام الدين محمد عبدالمعطى علم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166004 قيد فى 09-08-2018 برقم ايداع    11656وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

21 - احمد على السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  166150 قيد فى 16-08-2018 برقم ايداع    12024

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة المواشى ومنتجاتها

22 - هشام سريع يونس سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  172547 قيد فى 18-04-2019 برقم ايداع    6877

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة توريدات عامة

23 - مكتب أمانى عادل عبد العزيز محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177322 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع    18447وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

24 - مكتب محمد عبده احمد مرسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  180999 

قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    6391وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

25 - مكتب احمد سالم السيد عوض ا زيدان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181916 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    8368وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

26 - فتحيه عبدالعظيم حامد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  188749 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    

7371وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مخصبات زراعية

Page 100 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

27 - ايمن عاطف محمد يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  191037 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

13109وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مزرعة تربية وتسمين دواجن

28 - عبدالعال عصام عبدالعزيز السيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  193176 قيد فى 07-11-2021 برقم 

ايداع    17838وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/معرض 

موتوسيكلت وسيارات وسيارات ذوى الحتياجات الخاصه.

29 - رضا مصطفى اسماعيل جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  196224 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3504وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة اعلف

30 - مكتب نبيلة السيد بدران ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  128055 

قيد فى 18-07-2011 برقم ايداع    6364وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

31 - مكتب محمد السيد عبدالحميد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

155831 قيد فى 09-03-2017 برقم ايداع    3228وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

32 - مكتب يوسف جمال عبدالرحمن عطيه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157211 قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع    6922وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

33 - مكتب شحته محمد محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157880 قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع    8736وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

34 - مكتب شحته محمد محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157880 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع    138وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

35 - ادهم ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  160830 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع    

16637وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى جمع ونقل المخلفات الخطره والصلبه 

والغير خطره بنفس العنوان

36 - مكتب محمد صلح عبدالحميد محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

174988 قيد فى 22-08-2019 برقم ايداع    12721وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

37 - نبيل عبدالحميد محمد على النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  179620 قيد فى 16-02-2020 برقم ايداع    

2902وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح / معرض الحذية للجمله

38 - مكتب نفين ميخائيل سليمان ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180070 قيد فى 03-03-2020 برقم ايداع    3916وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

39 - مكتب احمد حامد سليمان حامد للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  180892 

قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع    6204وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى
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40 - مكتب مؤمن عوض عبدالعاطى عبدالعزيز للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181072 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع    6540وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى

41 - رشا عبدالسلم عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  181315 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

7103وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بقاله جمله

42 - مكتب شيماء محمد صباح نوفل محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181415 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    7316وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى

43 - مكتب هبه محمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  186300 قيد 

فى 25-01-2021 برقم ايداع    1243وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

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

44 - مكتب شادى جمال صابر عنانى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

190380 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع    11560وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

45 - ايمن صلح مصليحى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196602 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

4751وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة وتعبئة زيوت طعام ومواد غذائية

46 - عماد ابراهيم حسن عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  199011 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

12557وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب توريد ونقل داخلى عمال للشركات

47 - عماد ابراهيم حسن عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  199011 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع    

12557وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب توريد ونقل داخلى عمال للشركات

48 - مكتب عمرو عيد زيدان محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  123119 

قيد فى 26-05-2010 برقم ايداع    4229وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

49 - مكتب احلم محمد شعبان محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125898 قيد فى 28-02-2011 برقم ايداع    1449وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

50 - مكتب سعد عبدالغفار ابراهيم سعد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

136665 قيد فى 06-08-2013 برقم ايداع    6836وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

51 - مكتب خالد محمد حسن عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

151729 قيد فى 14-07-2016 برقم ايداع    8508وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

52 - مكتب عبده محمد عبده السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  157875 

قيد فى 13-07-2017 برقم ايداع    8724وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى

53 - حسن فتحى حسن مصباح تاجر فرد سبق قيده برقم  158659 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    

10686وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مطعم بروست
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54 - مكتب عطيه جمال عطيه حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  171416 

قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع    4175وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

55 - مكتب ماجده عطيه عبدالحليم موسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

173885 قيد فى 03-07-2019 برقم ايداع    10132وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

56 - مصطفى لطفى مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  178028 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع    

20333وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط الى / تصنيع ملبس والتصدير عدا 

الملبس العسكريه وعدا تصدير المواد المشعه لمنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه

57 - مكتب صباح السيد عبدالهادى محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180656 قيد فى 01-07-2020 برقم ايداع    5750وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

58 - مكتب السيد الحسينى متولى راشد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

184389 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    13737وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

59 - كريم سلمه على عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  188901 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع    

7781وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح / مكتب توريدات عموميه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه

60 - نصر عليوه نصر شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  114281 قيد فى 30-03-2008 برقم ايداع    2511

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ بيع ثلج

61 - مكتب مصطفى سليمان محمد عطا ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

142348 قيد فى 18-12-2014 برقم ايداع    10951وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

62 - مكتب احمد سيد محمود محمد محمود للرحلت الداخلية الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  144139 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع    4076وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

63 - مكتب احمد سيد محمود محمد محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

144139 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    10985وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

64 - مكتب محمد ناجى محمد محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

168902 قيد فى 11-12-2018 برقم ايداع    18937وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

65 - حسام احمد محمد محمود ندا تاجر فرد سبق قيده برقم  179691 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع    

3059وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مقاولت عامه وتركيب وصيانة المصاعد

66 - مكتب زينب السيد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  181687 

قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    7884وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى
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67 - مكتب محمد سليم ابراهيم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  185560 

قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    17325وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

68 - محمد محمد ابوزيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  195339 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع    1116

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى توريدات عامة ومقاولت عامة

69 - مكتب اسماء اشرف على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  166638 

قيد فى 13-09-2018 برقم ايداع    13163وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

70 - محمد الشوادفى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  173083 قيد فى 16-05-2019 برقم ايداع    

8028وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/توريدات عامة عدا توريد العمالة ومجالت 

الحاسب اللى

71 - مكتب سلوى حلمى فهمى الشوينى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185019 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    15057وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الدولى والداخلى.

72 - مكتب داليا عبدا على حسين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  191092 

قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    13241وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

73 - محمد حمدى السيد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  154582 قيد فى 01-01-2017 برقم ايداع    9

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق 

الدش وبيع سجاير الى النشاط الصلى مطعم وكافيتريا السكريه فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه بموافقة امنية رقم 3851 بتاريخ 2022/7/18

74 - مكتب عبدالحميد فكرى عبدالحميد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157326 قيد فى 30-05-2017 برقم ايداع    7234وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

75 - امال مسعد بيومى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  158225 قيد فى 30-07-2017 برقم ايداع    9463

وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مواد غذائية

76 - مكتب رندا محمد فكرى عبدالستار على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158439 قيد فى 08-08-2017 برقم ايداع    10020وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى 

الداخلى والدولى

77 - مكتب هويدا عبدالفتاح عليوه عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

171102 قيد فى 26-02-2019 برقم ايداع    3537وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

78 - مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176951 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع    17485وفى تاريخ  09-08-2022  تم 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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79 - مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176951 قيد فى 01-03-2020 برقم ايداع    3737وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

80 - مكتب محمود محمد محمود محمد نوح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180308 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    4722وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

81 - حسام حسن محمد محمد عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  186711 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

2199وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى محطة تموين وخدمة سيارات ومقاولت 

نقل مواد بترولية بنفس العنوان بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

82 - مكتب سمير محمد مصباح مهدى للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  190273 

قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    11311وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

83 - ضاحى احمد عامر محمد فوده تاجر فرد سبق قيده برقم  193352 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع    

18217وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع حدايد و بويات و مستلزمات المعمار

84 - مكتب احمد جوده محمد عطوه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  195092 

قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع    444وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

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

85 - احمد جابر عبدالمجيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  126860 قيد فى 23-05-2011 برقم ايداع    

3876وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير عدا المواد المشعة والمواد 

ذات الطبيعة الشعاعيه.

86 - بسام السيد حمدان مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  129402 قيد فى 03-11-2011 برقم ايداع    

9629وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط اعمال المحاجر

87 - عبدا حسن احمد محمد صبح تاجر فرد سبق قيده برقم  132296 قيد فى 05-07-2012 برقم ايداع    

5769وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير عدا المواد المشعة والمواد 

ذات الطبيعة الشعاعيه والتسويق عدا التسويق اللكترونى.

88 - احمد السيد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  150071 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع    4030

وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مكتب تأجير سيارات

89 - مكتب رافت شحته مغاورى غيضان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

153083 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع    12250وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

90 - احمد محمد عطيه مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  168658 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع    

18358وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى معرض ادوات كهربائية

91 - مكتب نهى ممتاز السيد نصر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  173816 

قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع    9958وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

92 - مكتب هانى احمد رفاعى السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  175559 

قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع    14189وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى 

والداخلى.
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93 - خالد عبدالعاطى عبدا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  177766 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    

15469وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مركز تجميع وتصنيع البان ومواد غذائية

94 - مؤسسة مشروم عبدون تاجر فرد سبق قيده برقم  178694 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    796وفى 

تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التنمية الزراعية والستيراد فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 عدا المواد المشعه وذات الطبيعه الشعاعية

95 - مكتب فتحى السيد فتح الدين نور مسلم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

181061 قيد فى 15-07-2020 برقم ايداع    6508وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

96 - محمد محمود احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  193639 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع    

18843وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ منظفات ومستحضرات تجميل 

محلية.

97 - محمد صبحي يوسف دياب تاجر فرد سبق قيده برقم  198956 قيد فى 26-06-2022 برقم ايداع    

12438وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تصنيع فرش سيارات

98 - فارس السيد متولى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  103893 قيد فى 20-04-2005 برقم ايداع    2351

وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى صيانة شبكات مياه وصرف صحى وصيانة 

ونظافة مبانى وتوريدات عامة

99 - مكتب محمد السيد حسين محمود حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

108908 قيد فى 12-10-2006 برقم ايداع    7640وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات  عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

100 - مكتب عاطف محمد عطية النجار للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

118059 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

101 - مكتب سعيد رضوان مهدى سيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125447 قيد فى 05-01-2011 برقم ايداع    161وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

102 - مكتب ايناس محمد محمد غريب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

138128 قيد فى 05-01-2014 برقم ايداع    84وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

103 - مكتب عبدالقادر رضوان مهدى سيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146255 قيد فى 24-08-2015 برقم ايداع    8923وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

104 - مكتب احمد ناجى عبد الجليل عبد العال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157970 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    8932وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

105 - مصطفى على عبدالمقصود على تاجر فرد سبق قيده برقم  174403 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع    

11419وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تصنيع الواح خشب كونتر
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106 - مكتب سعيد عبدالفتاح مصطفى عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

185489 قيد فى 22-12-2020 برقم ايداع    17151وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

107 - مكتب عبد السلم صلح محمد فرج ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  186655 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    2031وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

108 - يسرى السيد محمد ابراهيم غرابيل تاجر فرد سبق قيده برقم  124284 قيد فى 21-09-2010 برقم ايداع    

7241وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات عامه عدا توريد العمالة 

والحاسب اللى ومجالته والدويه.

109 - مكتب ايهاب محمد صلح ابراهيم صالح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125843 قيد فى 20-02-2011 برقم ايداع    1242وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

110 - مكتب عبدالناصر صالح عبدالجليل صالح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

137216 قيد فى 09-10-2013 برقم ايداع    8363وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

111 - عبدالبر محمد عبدالسلم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  138171 قيد فى 09-01-2014 برقم ايداع    

211وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/مقاولت عمومية ورصف طرق

112 - محمد رجب محمد هلل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  141109 قيد فى 22-09-2014 برقم ايداع    

7768وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/بيع وتجارة ادوات كهربائية

113 - مكتب محمد الجابرى محمد قطب عجمى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150262 قيد فى 06-04-2016 برقم ايداع    4495وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

114 - مكتب رضا على عبدالوهاب مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150559 قيد فى 24-04-2016 برقم ايداع    5408وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى

115 - مكتب هانى احمد يوسف السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

153131 قيد فى 11-10-2016 برقم ايداع    12358وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

116 - اميره عباس محمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  166105 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

8750وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ محطة خدمة وتموين السيارات بنزين 

وغاز طبيعى.

117 - احمد محمد عبدالعال عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  173043 قيد فى 15-05-2019 برقم ايداع    

7946وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/بيع الواح جبس ومستلزماته

118 - مكتب رضا فتحى احمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177143 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    17999وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى
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119 - مكتب صلح محمد رمزى محروس للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180563 قيد فى 28-06-2020 برقم ايداع    5558وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

120 - مكتب محمد محمود عبدالحميد محمود للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181950 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع    8442وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

121 - حسنى محمد حسنى حسين سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  194603 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

21023وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ تصنيع وتجارة وتسويق العلف.

122 - تامر محمد نجيب السيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  196880 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

5633وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح /تصنيع حلويات.

123 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  119846 قيد فى 21-07-2009 برقم ايداع    

5613وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مكتب استيراد ومقاولت وتسويق عقارى 

عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة 6

124 - محمد قاسم سيد احمد حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  119846 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    

5818وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت

125 - احمد عبدالهادى محمد محمد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  126896 قيد فى 25-05-2011 برقم 

ايداع    3954وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/تجارة خردوات

126 - مكتب فاتن نصيف جرجس عبدالملك للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146570 قيد فى 09-09-2015 برقم ايداع    9619وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

127 - ايمان على محمد عبدا النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  155731 قيد فى 05-03-2017 برقم ايداع    

2936وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / توريدات عمومية عدا توريد العمالة 

ومجالت الحاسب اللى

128 - مكتب محمود محمد عبدالغنى امين مطر للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

157433 قيد فى 06-06-2017 برقم ايداع    7502وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

129 - مكتب محمد الشوادفى منصور بندارى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159727 قيد فى 19-10-2017 برقم ايداع    13644وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى 

الداخلى والدولى

130 - ايمان صلح عبدا على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  161925 قيد فى 04-02-2018 برقم ايداع    

1727وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع اجهزة طبيه وتوريد مستلزمات طبيه.عدا توريد 

العماله والحاسب اللى والدويه.

131 - مكتب سامح شافعى محمد السيد محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

175631 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع    14368وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى 

الداخلى والدولى

132 - مكتب هانى محمد شرف نوح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  183643 

قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى 

والخارجى
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133 - مكتب عطوة سعد عطوة سعد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  183869 

قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع    12591وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

134 - محمد جمعة السيد مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  186697 قيد فى 09-02-2021 برقم ايداع    

2147وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / ملبس عدا الملبس العسكريه

135 - مكتب محمد راضى ابراهيم عبدربه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

190313 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    11418وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

136 - مكتب بكر ابراهيم عبدالمنعم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

121813 قيد فى 07-02-2010 برقم ايداع    1078وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

137 - مكتب تامر فتحى محمد سليمان داود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125120 قيد فى 13-12-2010 برقم ايداع    9409وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

138 - سعاد صالح محمد العوضى تاجر فرد سبق قيده برقم  125224 قيد فى 20-12-2010 برقم ايداع    

9665وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التوكيلت التجاريه.

139 - عشماوى خليل محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  132944 قيد فى 04-09-2012 برقم ايداع    

7186وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/وكالة خضار بالتجزئة

140 - مكتب خالد محمد احمد عطيه ديبان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149378 قيد فى 22-02-2016 برقم ايداع    2280وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

141 - عبدالحميد محمود محمد عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم  171384 قيد فى 06-03-2019 برقم ايداع    

4118وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مخصبات زراعيه.

142 - مكتب محمد محمد عزت عبدالعزيز محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182791 قيد فى 22-09-2020 برقم ايداع    10278وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

143 - محمد احمد احمد محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  199577 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    

14537وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة/ بيع وشراء اخشاب

144 - عبدالحافظ احمد محمود قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم  79877 قيد فى 26-03-1998 برقم ايداع    

1760وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تضاف نقل بضائع على سيارات الغير بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى وتوريدات عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته والدوية

145 - مكتب اسامة سعيد عبداللطيف احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

114390 قيد فى 07-04-2008 برقم ايداع    2782وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/ مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

146 - محمد احمد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  115643 قيد فى 20-07-2008 برقم ايداع    

5766وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/بقالة تموينية
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147 - مؤسسه البغدادى للمقاولت العامه وتجارة وتوريد مواد البناء والتشطيبات تاجر فرد سبق قيده برقم  

147729 قيد فى 18-11-2015 برقم ايداع    12251وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مقاولت عامه وتجارة وتوريد مواد البناء والتشطيبات.عدا توريد العماله والحاسب اللى ومجالته

148 - احمد فرج السيد حنفى تاجر فرد سبق قيده برقم  151008 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    6616

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/تجارة العطور ومستحضرات التجميل المحليه.

149 - رفعت السيد محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  175363 

قيد فى 08-09-2019 برقم ايداع    13613وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح 

/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى 

والداخلى.

150 - مكتب محمد فتحى احمد محمد عبدالباقى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180299 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع    4465وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

151 - مكتب زينب السيد محمد موسى عبد الهادى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  183367 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    11512وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

152 - سناء عبدالمجيد هنداوى على تاجر فرد سبق قيده برقم  105804 قيد فى 24-12-2005 برقم ايداع    

7467وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/معرض بيع مستلزمات دواجن ومركز 

وبيع وتداول الدوية اللقاحات البيطرية

153 - مكتب هشام عبدالخالق احمد على للمقاولت والتوريدات ونقل العمال الداخلى والشركات تاجر فرد سبق 

قيده برقم  106660 قيد فى 16-03-2006 برقم ايداع    1934وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الى/مكتب مقاولت وتوريدات عامة ونقل عمال الشركات عدا توريد العمالة ومجالت الحاسب اللى 

وبعد موافقة جهاز تنظيم النقا البرى الداخلى والدولى

154 - مكتب ياسر كامل السيد محمد مطر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

126538 قيد فى 26-04-2011 برقم ايداع    3060وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات الداخلية ونقل عمال الشركات

155 - مكتب ايمن محمد حطب ا الصادق للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

139891 قيد فى 10-06-2014 برقم ايداع    4571وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

156 - احمد عوض ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  153050 قيد فى 05-10-2016 برقم ايداع    

12149وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/ اسقف معلقة

157 - مكتب جهاد محمد عبدالسلم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166900 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع    13785وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

158 - محمد ممدوح احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  195197 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    

753وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة وتوزيع الخشاب وصناعة الموبيليا

159 - مكتب هيثم ابوخليل محمد عبدربه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

118809 قيد فى 21-04-2009 برقم ايداع    3047وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

160 - هانى عباس احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  123163 قيد فى 31-05-2010 برقم ايداع    4359

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مزرعة دواجن
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161 - مكتب ولء وجيه خاطر السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  129159 

قيد فى 17-10-2011 برقم ايداع    9060وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والخارجى

162 - مكتب بندق ابراهيم مسلم محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

142878 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    829وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى 

والدولى

163 - سعيد رزق سعد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  145361 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع    6962

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى\توكيلت تجارية وتوريد صاج

164 - احمد سمير محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  166928 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع    

13846وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تكسير وغسيل تخريز البلستيك ) تدوير (

165 - مكتب سامى محمد احمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

174052 قيد فى 11-07-2019 برقم ايداع    10576وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى\مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلي والدولي

166 - خالد احمد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  183571 قيد فى 19-10-2020 برقم ايداع    

11975وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط مكتب نقل بضائع داخلى ومقاولت 

عموميه بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

167 - ناديه مصطفى عبدالوهاب الهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  187387 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

4072وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى\مخبز طباقى نصف الي

168 - ولء محمد عبدالرحمن ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  190690 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع    

12270وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  ثلجه مواد غذائيه لبيع اليس كريم

169 - مريهان عادل عطية سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  193754 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

19099وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / بقالة

170 - محمود رشاد محمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  107355 قيد فى 23-05-2006 برقم ايداع    

3862وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/مقاولت عامة

171 - مكتب نرفانة صبحى احمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

116513 قيد فى 07-10-2008 برقم ايداع    7676وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

172 - علء متولى مصطفى السيد عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  133599 قيد فى 16-10-2012 برقم ايداع    

8596وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ مكتب مقاولت عامه.

173 - مكتب نجوى فوزى محمد ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

145746 قيد فى 16-07-2015 برقم ايداع    7767وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت الداخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة ججهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

174 - اسماعيل صالح اسماعيل محمد بدران تاجر فرد سبق قيده برقم  148298 قيد فى 24-12-2015 برقم 

ايداع    13583وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/استيراد فيما عدا المجموعة 

19 والفقرة 36 من المجموعة 6 وقطع غيار سيارات وتوكيلت تجارية وعدا المواد المشعه

175 - مكتب سحر محمد محمود منجى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

153961 قيد فى 23-11-2016 برقم ايداع    14521وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى

176 - محمد عبدالسلم محمود خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  157117 قيد فى 18-05-2017 برقم ايداع    

6635وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة تموين
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177 - مكتب مصطفى فاروق محمد عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158884 قيد فى 05-09-2017 برقم ايداع    11332وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلي والدولى

178 - مكتب السيد سعيد محجوب محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

160664 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع    16219وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

179 - هند صالح عمر عباس تاجر فرد سبق قيده برقم  163295 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    5021

وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/تجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة 

انواعها وتوزيعها

180 - جابر عبدا عبدالعليم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  180670 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع    

5776وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توريدات عمومية عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه

181 - ابراهيم امين عبدالبارى الصادق تاجر فرد سبق قيده برقم  181696 قيد فى 16-08-2020 برقم ايداع    

7894وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / ورشه تصنيع موبيليا

182 - مكتب هشام السيد عبدالسيد عبدالعزيز للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

181836 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع    8212وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى

183 - محمد عبدالحميد ابراهيم عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  190307 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

11401وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط /تعبئه مياه

184 - مكتب ثناء عيسى جوده محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  191401 

قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    13953وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ 

مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى 

والداخلى.

185 - عبداللطيف طلبه عبداللطيف حلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  198785 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع    

11842وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل النشاط ليصبح / معمل لبيع المخللت 

والزيتون

186 - عبدا لطفى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  62487 قيد فى 12-04-1989 برقم ايداع    2039

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة بقاله ودخان وسجاير والمياه الغاذيه

187 - محمد سمير احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  111442 قيد فى 05-07-2007 برقم ايداع    4752

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة اتصالت وخدمات محمول عدا النترنت والكمبيوتر

188 - سامح حبيب الشحات حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  121607 قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع    

482وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح /مركز تنميه وتدريب كمبيوتر.بعد موافقه 

امنيه رقم2808 بتاريخ2022/5/18.

189 - مكتب فوزى سليمان عطوة فرير للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات. تاجر فرد سبق قيده برقم  

134559 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع    417وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الدولى والداخلى

190 - سامح عبدالدايم عبدالسميع عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  149851 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع    

3416وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط/مصنع ملبس جاهزة عدا الملبس 

العسكرية
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191 - مكتب محمود محمد احمد محمد للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

152773 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع    11430وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت الساحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الدولى و 

الداخلى

192 - محمود محمد محمود طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  157795 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    

8494وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ بيع مستحضرات تجميل محليه

193 - مكتب نوره محمد عبدالمطلب احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158844 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع    11235وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى

194 - مكتب محى جاب ا عبدالخالق جاب ا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

188416 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع    6601وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

195 - سماح حسن صلح حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  192535 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع    

16464وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مغسلة سيارات

196 - ايناس امين عطيه بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  196840 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    5532

وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تصنيع وتعبئة المواد الغذائية

197 - مكتب جاب ا عبدالخالق جاب ا عيسى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

125982 قيد فى 06-03-2011 برقم ايداع    1668وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

198 - مكتب مصطفى يسرى محمد قاسم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

140723 قيد فى 26-08-2014 برقم ايداع    6852وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى 

الداخلى والدولى

199 - مكتب احمد شوقى ابراهيم احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

150371 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع    4863وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهازتنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

200 - مكتب ابراهيم عمادالدين ابراهيم ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166254 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع    12226وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدوالى

201 - مكتب عصام ربيع محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166359 قيد فى 30-08-2018 برقم ايداع    12486وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

202 - محمد محمد محمد عطوه تاجر فرد سبق قيده برقم  169287 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    

19815وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / معلف مواشى تسمين وبيع منتجاتها

203 - محمد جمال سالم محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  180844 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع    

6119وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء نشاط تصنيع المراتب وتعدل الى/تصنيع 

الثاث
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204 - مكتب السيد عاطف السيد عبدالعاطى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

190733 قيد فى 09-08-2021 برقم ايداع    12379وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

205 - عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  198157 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع    9849وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تجارة وتركيب شكمانات

206 - اشرف محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  198280 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

10144وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى محل جزارة

207 - سامح محمد ابراهيم متولى تاجر فرد سبق قيده برقم  95962 قيد فى 08-05-2002 برقم ايداع    

2813وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة وتوزيع  اسماك طازجة ومجمدة

208 - مصنع السلمي للملبس تاجر فرد سبق قيده برقم  143154 قيد فى 11-02-2015 برقم ايداع    1505

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط الستيراد والتصدير فيما عدا المجموعة19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 وعدا المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية

209 - مكتب رامى عاطف عبدالمسيح نوار للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

169299 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع    19834وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

210 - احمد عبدالحميد رمضان عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  175191 قيد فى 29-08-2019 برقم 

ايداع    13169وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط استصلح واستزراع 

اراضى

211 - مكتب امل فتحى الشيخ احمد محمد للرحلت  الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

183333 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع    11438وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

البداخلى والخارجى

212 - اسلم صبحى فؤاد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  190226 قيد فى 13-07-2021 برقم ايداع    

11209وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/مكتب استيراد فيما عدا المجموعة 19 

والفقرة 36 من المجموعة 6 وتصدير موتوسيكلت

213 - بسمه محمود محمد السيد عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  194588 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

20995وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / تصنيع وتجميع ساعات

214 - مكتب عبدا عبدالجليل محمد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

107818 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع    4935وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

215 - رضا مصطفى الصادق ابوحطب للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

141336 قيد فى 13-10-2014 برقم ايداع    8311وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

216 - مكتب محمد محروس محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146020 قيد فى 10-08-2015 برقم ايداع    8383وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح /مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

217 - مكتب هانى لشين محمد عبدالحميد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

151319 قيد فى 08-06-2016 برقم ايداع    7448وفى تاريخ  28-08-2022  تم 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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218 - مكتب محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159406 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع    12737وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

219 - مكتب عوض عثمان عبدا عثمان ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  163976 قيد فى 

30-04-2018 برقم ايداع    6740وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت داخليه 

ونقل عمال شركات

220 - مكتب ناهد عمر محمد منصور للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

165562 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع    10684وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

221 - احمد محمد عبدالرازق محمد عزب تاجر فرد سبق قيده برقم  178122 قيد فى 24-12-2019 برقم 

ايداع    20530وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / معرض لتجارة السيارات.

222 - مكتب عمرو عبدالباقى السيد عبدالعظيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

178142 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    20571وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

223 - مكتب احمد احمد ابراهيم سلكه للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

190709 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    12334وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

224 - محمد علء الشحات زكى جبر تاجر فرد سبق قيده برقم  197289 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

6923وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/توريد مواد بناء

225 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199968 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع    15788وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ معرض ستائر واقمشه.

226 - مكتب على عبد الحافظ احمد عبد الحافظ للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

97128 قيد فى 25-09-2002 برقم ايداع    5575وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

227 - مكتب عبدالعزيز خيرى محمد منصور للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

129429 قيد فى 14-11-2011 برقم ايداع    9706وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

228 - رضا احمد حسين رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  133342 قيد فى 30-09-2012 برقم ايداع    

8032وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريدات عامه

229 - مكتب جوده محمد محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  136919 

قيد فى 08-09-2013 برقم ايداع    7518وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

230 - مكتب هاشم اسماعيل عبدالجليل محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

139962 قيد فى 15-06-2014 برقم ايداع    4796وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى
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231 - مكتب رشا سعيد محمد خليفه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  146765 

قيد فى 21-09-2015 برقم ايداع    10085وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

232 - مكتب نجلء عبدالمنعم محمد عامر للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

152316 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع    10317وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلي والدولى

233 - مكتب دلل مسلم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

165281 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع    10003وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل ليصبح/مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الدولى والداخلى.

234 - هدير احمد محمد احمد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  181313 قيد فى 27-07-2020 برقم ايداع    

7099وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط/تقديم المشروبات والعصائر

235 - احمد محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  185571 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

17344وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب نقل عمال

236 - نجوى ابراهيم اسماعيل عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  193609 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    

18767وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة قطع غيار سيارات

237 - مكتب حماده محمد عبدالفتاح محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

193846 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    19295وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى 

الداخلى والدولى

238 - محمد سعيد محمد تهامى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  198225 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع    

9997وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مزرعه فراخ تسمين وبيع منتجاتها

239 - محمد السيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  199806 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع    

15301وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى صناعات هندسيه

240 - عامر للصناعة والتجارة تاجر فرد سبق قيده برقم  72327 قيد فى 13-10-1994 برقم ايداع    5339

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مصنع لتصنيع الثلوج

241 - وليد محمد محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  112793 قيد فى 18-11-2007 برقم ايداع    8117

وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/تصنيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية

242 - محمد كمال ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  118115 قيد فى 22-02-2009 برقم ايداع    

1339وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعد الى/ مقاولت عامة

243 - مكتب ميشيل سليمان سور سليما ن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

145344 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع    6941وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/ مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السشياحيه وبعد موافقه جهاز النقل البرى 

الداخلى والخارجى

244 - محمد السعيد حافظ حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  151783 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    

8964وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة وتوزيع بطاريات جافة

245 - مكتب محمد رفعت علوان ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

152277 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع    10217وفى تاريخ  30-08-2022  تم 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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246 - مكتب فتحيه سعيد مصلحى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

158740 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    10932وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

247 - عصام محمد محمد بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم  164800 قيد فى 11-06-2018 برقم ايداع    

8813وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تربية وتسمين الدواجن

248 - عبدالحميد محمد طه عبدالحميد احمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  171817 قيد فى 2019-03-21 

برقم ايداع    5197وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مصنع لصناعة الملبس 

الجاهزة عدا الملبس العسكريه

249 - علء عبدالهادى حسانين عبدالبارى اللفاف تاجر فرد سبق قيده برقم  179304 قيد فى 2020-02-05 

برقم ايداع    2248وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة/مواشى حلبة وبيع منتجاتها

250 - مكتب فاطمة زكريا محمود ادريس عطية للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

192420 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع    16232وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى/مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

251 - مكتب فتحى احمد حسن علن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  125468 

قيد فى 06-01-2011 برقم ايداع    225وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

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

252 - مكتب جمال صالح السيد احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  136700 

قيد فى 14-08-2013 برقم ايداع    6927وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

253 - رضا سعيد عبدالحميد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  150935 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع    

6409وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ مصنع لتصنيع وتجهيز وتشطيب 

الملبس الجاهزة.عدا الملبس العسكريه

254 - نجلء السيد ابو سبيبه عبدالوهاب تاجر فرد سبق قيده برقم  154270 قيد فى 13-12-2016 برقم ايداع    

15375وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات 

عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز التقل البرى الداخلى والدولى

255 - سعيد احمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  154356 قيد فى 18-12-2016 برقم ايداع    15643

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة تعبئة وتغليف المواد الغذائية

256 - رياض محمد احمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  162862 قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    

3992وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة / مدشة حبوب

257 - احمد السيد عامر حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  165285 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع    

10010وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/منظفات

258 - مكتب احمد كمال السيد سليم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  167308 

قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع    14740وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى/

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى

259 - رمضان احمد يوسف محمود عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  184343 قيد فى 12-11-2020 برقم 

ايداع    13635وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل ليصبح/ انشاءات معدنيه والستيراد 

فيما عدا المجموعة 19 والفقرة 36 من المجموعة6.

260 - مكتب ثابت جودة عبدالسميع احمد الجمال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

190940 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    12898وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الىمكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى
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261 - محمد على عبدالقادر احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  191914 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع    

15154وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة /  ورشة حداده سوست

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   130699 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2012  برقم ايداع 1,894.000 الى : مكتب احمد السيد حسن هليل للرحلت الداخلية ونقل عمال 

الشركات

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140376 وتم ايداعه بتاريخ   

01-03-2022  برقم ايداع 4,143.000 الى : مكتب عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

3 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140376 وتم ايداعه بتاريخ   

22-07-2014  برقم ايداع 5,897.000 الى : مكتب عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

4 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144864 وتم ايداعه بتاريخ   

20-05-2015  برقم ايداع 5,742.000 الى : مكتب هناء على محمد الطيب حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال 

الشركات

5 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146796 وتم ايداعه بتاريخ   

22-09-2015  برقم ايداع 10,142.000 الى : مكتب ليلى الشحات مهدى عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

6 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150046 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2016  برقم ايداع 3,949.000 الى : اضافة/معرض الصفا للسيارات

7 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175329 وتم ايداعه بتاريخ   

05-09-2019  برقم ايداع 13,514.000 الى : مكتب احمد فؤاد عبدالحميد عبدالصبور للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

8 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178586 وتم ايداعه بتاريخ   

12-01-2020  برقم ايداع 553.000 الى : مكتب فاطمة محمد عبدالعاطى ابومسلم للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

9 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180503 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2020  برقم ايداع 4,952.000 الى : اضافة/النور الصباح

10 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181532 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2020  برقم ايداع 7,567.000 الى : مكتب محمود عبدالعزيز جمعه محجوب للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

11 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181977 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2020  برقم ايداع 8,522.000 الى : مكتب معتمد عبدا احمد السيد شلبى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

12 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182926 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2020  برقم ايداع 10,588.000 الى : مكتب محمد لفى محمد محمود الجعفرى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

13 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194004 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2021  برقم ايداع 19,653.000 الى : مكتب اشرف على للمقاولت العامة والتوريدات 

العمومية

14 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194004 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-12-2021  برقم ايداع 19,653.000 الى : الغاء السمة التجارية

15 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199293 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-07-2022  برقم ايداع 13,476.000 الى : معصره الناصر لبذر القطن

16 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   129188 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-10-2011  برقم ايداع 9,122.000 الى : الكابتن كار
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17 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   143093 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-02-2015  برقم ايداع 1,340.000 الى : مكتب ابراهيم نبوى ابراهيم عبد الحميد سويلم للرحلت 

الداخلية ونقل عمال شركات

18 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153333 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2016  برقم ايداع 12,855.000 الى : مؤسسة النور للخشاب والطبالى

19 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157931 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2017  برقم ايداع 8,865.000 الى : مكتب بديعه محمد السيد احمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

20 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166004 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2018  برقم ايداع 11,656.000 الى : مكتب حسام الدين محمد عبدالمعطى علم للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

21 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172547 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-04-2019  برقم ايداع 6,877.000 الى : ام القرى للتوريدات العامة والتوريدات الطبية عدا 

الدوية

22 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177322 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-11-2019  برقم ايداع 18,447.000 الى : مكتب أمانى عادل عبد العزيز محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

23 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180999 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2020  برقم ايداع 6,391.000 الى : مكتب محمد عبده احمد مرسى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

24 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181916 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2020  برقم ايداع 8,368.000 الى : مكتب احمد سالم السيد عوض ا زيدان للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

25 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118956 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2009  برقم ايداع 3,371.000 الى : مكتب طيور الجنة

26 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   128055 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2011  برقم ايداع 6,364.000 الى : مكتب نبيلة السيد بدران ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

27 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   147451 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2015  برقم ايداع 11,702.000 الى : يثرب للرحلت الداخلية والنقل الجماعى

28 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155831 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-03-2017  برقم ايداع 3,228.000 الى : مكتب محمد السيد عبدالحميد سليمان للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

29 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157211 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2017  برقم ايداع 6,922.000 الى : مكتب يوسف جمال عبدالرحمن عطيه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

30 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157880 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2017  برقم ايداع 8,736.000 الى : مكتب شحته محمد محمد محمدى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

31 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157880 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2018  برقم ايداع 138.000 الى : مكتب شحته محمد محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

32 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   160830 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2017  برقم ايداع 16,637.000 الى : الهدى لجمع ونقل المخلفات الخطره والصلبه والغير 

خطره
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33 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   166803 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-09-2018  برقم ايداع 13,546.000 الى : اضافة النور للبلستيك

34 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174988 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-08-2019  برقم ايداع 12,721.000 الى : مكتب محمد صلح عبدالحميد محمود للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

35 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180070 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2020  برقم ايداع 3,916.000 الى : مكتب نفين ميخائيل سليمان ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

36 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180892 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2020  برقم ايداع 6,204.000 الى : مكتب احمد حامد سليمان حامد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال شركات

37 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181072 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2020  برقم ايداع 6,540.000 الى : مكتب مؤمن عوض عبدالعاطى عبدالعزيز للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

38 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181415 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-07-2020  برقم ايداع 7,316.000 الى : مكتب شيماء محمد صباح نوفل محمود للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

39 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186300 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-01-2021  برقم ايداع 1,243.000 الى : مكتب هبه محمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

40 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190380 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-07-2021  برقم ايداع 11,560.000 الى : مكتب شادى جمال صابر عنانى للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

41 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199011 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2022  برقم ايداع 12,557.000 الى : مكتب المل لتوريد ونقل داخلى عمال للشركات

42 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   123119 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-05-2010  برقم ايداع 4,229.000 الى : مكتب عمرو عيد زيدان محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال شركات

43 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125898 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2011  برقم ايداع 1,449.000 الى : مكتب احلم محمد شعبان محمد حسين للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

44 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136665 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2013  برقم ايداع 6,836.000 الى : مكتب سعد عبدالغفار ابراهيم سعد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات.

45 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151729 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2016  برقم ايداع 8,508.000 الى : مكتب خالد محمد حسن عبدالفتاح للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

46 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157875 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-07-2017  برقم ايداع 8,724.000 الى : مكتب عبده محمد عبده السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

47 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   168415 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-06-2021  برقم ايداع 8,964.000 الى : اللؤلؤه لتجارة المواد الغذائية

48 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171416 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-03-2019  برقم ايداع 4,175.000 الى : مكتب عطيه جمال عطيه حسن للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات
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49 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173885 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-07-2019  برقم ايداع 10,132.000 الى : مكتب ماجده عطيه عبدالحليم موسى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

50 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178028 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 20,333.000 الى : مصر تايوان

51 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180656 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-07-2020  برقم ايداع 5,750.000 الى : مكتب صباح السيد عبدالهادى محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

52 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184389 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-11-2020  برقم ايداع 13,737.000 الى : مكتب السيد الحسينى متولى راشد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

53 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199324 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2022  برقم ايداع 13,591.000 الى : مصنع الحمد للمنسوجات

54 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142348 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2014  برقم ايداع 10,951.000 الى : مكتب مصطفى سليمان محمد عطا ا للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

55 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144139 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-04-2015  برقم ايداع 4,076.000 الى : مكتب احمد سيد محمود محمد محمود للرحلت الداخلية 

الداخلية ونقل عمال شركات

56 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144139 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2015  برقم ايداع 10,985.000 الى : مكتب احمد سيد محمود محمد محمود للرحلت 

الداخلية ونقل عمال شركات

57 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   154952 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-01-2017  برقم ايداع 934.000 الى : اضافة سمة/معرض الصدق للسيارات

58 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168902 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2018  برقم ايداع 18,937.000 الى : مكتب محمد ناجى محمد محمد على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

59 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181687 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2020  برقم ايداع 7,884.000 الى : مكتب زينب السيد محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

60 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185560 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2020  برقم ايداع 17,325.000 الى : مكتب محمد سليم ابراهيم محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

61 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153084 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2016  برقم ايداع 12,252.000 الى : مكتب للسيد مخمير عبدالحميد حسين للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

62 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166638 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-09-2018  برقم ايداع 13,163.000 الى : مكتب اسماء اشرف على محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

63 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185019 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2020  برقم ايداع 15,057.000 الى : مكتب سلوى حلمى فهمى الشوينى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

64 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191092 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2021  برقم ايداع 13,241.000 الى : مكتب داليا عبدا على حسين للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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65 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157326 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-05-2017  برقم ايداع 7,234.000 الى : مكتب عبدالحميد فكرى عبدالحميد على للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

66 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158439 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2017  برقم ايداع 10,020.000 الى : مكتب رندا محمد فكرى عبدالستار على للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

67 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171102 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-02-2019  برقم ايداع 3,537.000 الى : مكتب هويدا عبدالفتاح عليوه عبدالفتاح للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

68 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176951 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-11-2019  برقم ايداع 17,485.000 الى : مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

69 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   176951 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-11-2019  برقم ايداع 17,485.000 الى : الجودة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

70 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176951 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2020  برقم ايداع 3,737.000 الى : مكتب فايزة فتحى بيومى سيد احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

71 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180308 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2020  برقم ايداع 4,722.000 الى : مكتب محمود محمد محمود محمد نوح للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

72 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190273 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2021  برقم ايداع 11,311.000 الى : مكتب سمير محمد مصباح مهدى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال شركات

73 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195092 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2022  برقم ايداع 444.000 الى : مكتب احمد جوده محمد عطوه للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

74 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   126860 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2011  برقم ايداع 3,876.000 الى : المصريه للستيراد والتصدير.

75 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   132296 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-2012  برقم ايداع 5,769.000 الى : كروكودايل للمقاولت والعمال المتكامله والشحن 

والتصدير

76 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   144572 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-05-2015  برقم ايداع 5,123.000 الى : نور اليمان لتصنيع الرنجه

77 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153083 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-10-2016  برقم ايداع 12,250.000 الى : مكتب رافت شحته مغاورى غيضان للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات.

78 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173816 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-07-2019  برقم ايداع 9,958.000 الى : مكتب نهى ممتاز السيد نصر للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

79 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175559 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-09-2019  برقم ايداع 14,189.000 الى : مكتب هانى احمد رفاعى السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات.

80 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178694 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2020  برقم ايداع 796.000 الى : مؤسسة مشروم عبدون
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81 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181061 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2020  برقم ايداع 6,508.000 الى : مكتب فتحى السيد فتح الدين نور مسلم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات.

82 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199242 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-07-2022  برقم ايداع 13,311.000 الى : مؤسسة الصفوه لتوريد المستلزمات الطبية

83 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   108908 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2006  برقم ايداع 7,640.000 الى : مكتب محمد السيد حسين محمود حسين للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

84 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   118059 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-02-2009  برقم ايداع 1,212.000 الى : مكتب عاطف محمد عطية النجار للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

85 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125447 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2011  برقم ايداع 161.000 الى : مكتب سعيد رضوان مهدى سيد احمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

86 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138128 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2014  برقم ايداع 84.000 الى : مكتب ايناس محمد محمد غريب للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

87 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146255 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2015  برقم ايداع 8,923.000 الى : مكتب عبدالقادر رضوان مهدى سيد احمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

88 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157970 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-07-2017  برقم ايداع 8,932.000 الى : مكتب احمد ناجى عبد الجليل عبد العال للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

89 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182431 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2020  برقم ايداع 9,530.000 الى : صلح محمد مفتاح سيف

90 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185489 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2020  برقم ايداع 17,151.000 الى : مكتب سعيد عبدالفتاح مصطفى عطيه للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات.

91 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186462 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2022  برقم ايداع 8,065.000 الى : التيسير لتبخير الحاصلت الزراعية

92 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186655 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2021  برقم ايداع 2,031.000 الى : مكتب عبد السلم صلح محمد فرج ابراهيم للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

93 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197622 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-04-2022  برقم ايداع 7,939.000 الى : بوزيتف positive للمقاولت العامة

94 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   124284 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2010  برقم ايداع 7,241.000 الى : مكتب اليمان للمقاولت العامه والتوريدات العامه

95 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125843 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-02-2011  برقم ايداع 1,242.000 الى : مكتب ايهاب محمد صلح ابراهيم صالح للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

96 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   137216 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2013  برقم ايداع 8,363.000 الى : مكتب عبدالناصر صالح عبدالجليل صالح للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

97 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   138171 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-01-2014  برقم ايداع 211.000 الى : مؤسسة الخلص للمقاولت العمومية ورصف الطرق
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98 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150262 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-04-2016  برقم ايداع 4,495.000 الى : مكتب محمد الجابرى محمد قطب عجمى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

99 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150559 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-04-2016  برقم ايداع 5,408.000 الى : مكتب رضا على عبدالوهاب مصطفى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

100 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153131 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2016  برقم ايداع 12,358.000 الى : مكتب هانى احمد يوسف السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

101 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   177143 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2019  برقم ايداع 17,999.000 الى : مكتب الهدى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

102 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177143 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2019  برقم ايداع 17,999.000 الى : مكتب رضا فتحى احمد اسماعيل للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

103 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180563 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-06-2020  برقم ايداع 5,558.000 الى : مكتب صلح محمد رمزى محروس للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

104 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181950 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2020  برقم ايداع 8,442.000 الى : مكتب محمد محمود عبدالحميد محمود للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

105 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   192959 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-11-2021  برقم ايداع 17,372.000 الى : معرض الشمس لتجارة السيارات

106 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194603 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2021  برقم ايداع 21,023.000 الى : مول ان ميكس لتصنيع وتجارة وتسويق العلف

107 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   54585 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-07-1986  برقم ايداع 3,020.000 الى : معرض الوشاح الذهبى لتجارة السيارات

108 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119846 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2009  برقم ايداع 5,613.000 الى : البركة للستيراد والمقاولت والتسويق العقارى

109 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119846 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-05-2017  برقم ايداع 5,818.000 الى : البركة للمقاولت

110 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   139002 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-03-2014  برقم ايداع 2,131.000 الى : ناشيونال لتجارة الدوات الكهربائية

111 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146570 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2015  برقم ايداع 9,619.000 الى : مكتب فاتن نصيف جرجس عبدالملك للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

112 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   155731 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-03-2017  برقم ايداع 2,936.000 الى : اليمان للتوريدات العمومية

113 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   157433 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2017  برقم ايداع 7,502.000 الى : مكتب محمود محمد عبدالغنى امين مطر للرحلت 

الداخليه و نقل عمال الشركات

114 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159727 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2017  برقم ايداع 13,644.000 الى : مكتب محمد الشوادفى منصور بندارى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

115 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159727 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2017  برقم ايداع 13,644.000 الى : مكتب النور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات
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116 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   173135 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2019  برقم ايداع 8,161.000 الى : مكتب ابتسام حسين زين العابدين حسين للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

117 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175631 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-2019  برقم ايداع 14,368.000 الى : مكتب سامح شافعى محمد السيد محمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

118 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175631 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-12-2021  برقم ايداع 20,983.000 الى : مكتب سامح شافعى محمد السيد محمد للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

119 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183643 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-10-2020  برقم ايداع 12,121.000 الى : مكتب هانى محمد شرف نوح للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

120 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183869 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-10-2020  برقم ايداع 12,591.000 الى : مكتب عطوة سعد عطوة سعد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

121 -  فى تاريخ    15-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190313 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-07-2021  برقم ايداع 11,418.000 الى : مكتب محمد راضى ابراهيم عبدربه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

122 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121813 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2010  برقم ايداع 1,078.000 الى : مكتب بكر ابراهيم عبدالمنعم محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

123 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125120 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2010  برقم ايداع 9,409.000 الى : مكتب تامر فتحى محمد سليمان داود للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

124 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   132944 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-09-2012  برقم ايداع 7,186.000 الى : المانة لتجارة الخضار بالتجزئة

125 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149378 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2016  برقم ايداع 2,280.000 الى : مكتب خالد محمد احمد عطيه ديبان للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

126 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182791 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-09-2020  برقم ايداع 10,278.000 الى : مكتب محمد محمد عزت عبدالعزيز محمد للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

127 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   187143 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2021  برقم ايداع 3,447.000 الى : معمار الشريف للمقاولت والتوريدات العموميه

128 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114390 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-04-2008  برقم ايداع 2,782.000 الى : مكتب اسامة سعيد عبداللطيف احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات.

129 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   126596 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2011  برقم ايداع 3,196.000 الى : مكتب محمد جلل محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

130 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136824 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2013  برقم ايداع 7,253.000 الى : تامر محمد عزيز السيد عبدالرشيد الدرندلى

131 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147729 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-11-2015  برقم ايداع 12,251.000 الى : مؤسسه البغدادى للمقاولت العامه وتجارة وتوريد 

مواد البناء والتشطيبات
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132 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   151008 وتم ايداعه 

aura fragrances بتاريخ   22-05-2016  برقم ايداع 6,616.000 الى : اورافراجرانسيس

133 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175363 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2019  برقم ايداع 13,613.000 الى : رفعت السيد محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات.

134 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180299 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2020  برقم ايداع 4,465.000 الى : مكتب محمد فتحى احمد محمد عبدالباقى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

135 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183367 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-10-2020  برقم ايداع 11,512.000 الى : مكتب زينب السيد محمد موسى عبد الهادى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

136 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199446 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2022  برقم ايداع 14,069.000 الى : هاوس فوم

137 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106660 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2006  برقم ايداع 1,934.000 الى : مكتب هشام عبدالخالق احمد على للمقاولت والتوريدات 

ونقل العمال الداخلى والشركات

138 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   126538 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2011  برقم ايداع 3,060.000 الى : مكتب ياسر كامل السيد محمد مطر للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

139 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139891 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-06-2014  برقم ايداع 4,571.000 الى : مكتب ايمن محمد حطب ا الصادق للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

140 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166900 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2018  برقم ايداع 13,785.000 الى : مكتب جهاد محمد عبدالسلم مصطفى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

141 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   118809 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-04-2009  برقم ايداع 3,047.000 الى : مكتب هيثم ابوخليل محمد عبدربه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

142 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   129159 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-10-2011  برقم ايداع 9,060.000 الى : مكتب ولء وجيه خاطر السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

143 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142878 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-01-2015  برقم ايداع 829.000 الى : مكتب بندق ابراهيم مسلم محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

144 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145361 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-06-2015  برقم ايداع 6,962.000 الى : الروضة للتوكيلت التجارية

145 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174052 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2019  برقم ايداع 10,576.000 الى : مكتب سامى محمد احمد ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال شركات

146 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188450 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-04-2021  برقم ايداع 6,676.000 الى : فرست لكاميرات المراقبه السلكيه واجهزه البصمه

147 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   116513 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-10-2008  برقم ايداع 7,676.000 الى : مكتب نرفانة صبحى احمد على للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات
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148 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125980 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2021  برقم ايداع 4,656.000 الى : المنار للبطاريات السائله والجافة

149 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125980 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2011  برقم ايداع 1,665.000 الى : المنار للبطاريات السائله والجافة

150 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125980 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2021  برقم ايداع 4,655.000 الى : المنار للبطاريات السائله والجافة

151 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   145746 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2015  برقم ايداع 7,767.000 الى : مكتب نجوى فوزى محمد ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

152 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145746 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-07-2015  برقم ايداع 7,767.000 الى : مكتب اليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

153 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146019 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2015  برقم ايداع 8,382.000 الى : مكتب محمد السيد مصلحى سليمان للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات.

154 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   153961 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2016  برقم ايداع 14,521.000 الى : مكتب سحر محمد محمود منجى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

155 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158884 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2017  برقم ايداع 11,332.000 الى : مكتب مصطفى فاروق محمد عبدا للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

156 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   160664 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-12-2017  برقم ايداع 16,219.000 الى : مكتب السيد سعيد محجوب محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

157 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   163295 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-04-2018  برقم ايداع 5,021.000 الى : الرضوان لتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة 

انواعها وتوزيعها

158 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   181836 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2020  برقم ايداع 8,212.000 الى : مكتب هشام السيد عبدالسيد عبدالعزيز للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

159 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   181836 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2020  برقم ايداع 8,212.000 الى : جولدن ستارز ترافيل

160 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188212 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2021  برقم ايداع 6,107.000 الى : مؤسسة خالد احمد عطية محمد لتوزيع المواد الغذائية 

وتجارة وبيض الجملة

161 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188212 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-04-2021  برقم ايداع 6,107.000 الى : اليمان لتوزيع المواد الغذائية وتجارة وبيض الجملة

162 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191127 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2021  برقم ايداع 13,319.000 الى : مكتب ابراهيم محمد على احمد محمد عون للمقاولت 

العامة والتوريدات العمومية

163 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   191401 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2021  برقم ايداع 13,953.000 الى : مكتب ثناء عيسى جوده محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

164 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   121607 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-01-2010  برقم ايداع 482.000 الى : acs لتنميه وتدريب الكمبيوتر
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165 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   134559 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2013  برقم ايداع 417.000 الى : مكتب فوزى سليمان عطوة فرير للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات.

166 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152773 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-09-2016  برقم ايداع 11,430.000 الى : مكتب محمود محمد احمد محمد للرحلت الداخلية و 

نقل عمال الشركات

167 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158844 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2017  برقم ايداع 11,235.000 الى : مكتب نوره محمد عبدالمطلب احمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

168 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188416 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-04-2021  برقم ايداع 6,601.000 الى : مكتب محى جاب ا عبدالخالق جاب ا للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

169 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196840 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 5,532.000 الى : السلم لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية

170 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199507 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-08-2022  برقم ايداع 14,310.000 الى : ديمورا demora للثاث

171 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125982 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-03-2011  برقم ايداع 1,668.000 الى : مكتب جاب ا عبدالخالق جاب ا عيسى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

172 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   127943 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2011  برقم ايداع 6,068.000 الى : بيت السجاد

173 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   140723 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-08-2014  برقم ايداع 6,852.000 الى : مكتب مصطفى يسرى محمد قاسم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

174 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   150371 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2016  برقم ايداع 4,863.000 الى : مكتب احمد شوقى ابراهيم احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

175 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166254 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-08-2018  برقم ايداع 12,226.000 الى : مكتب ابراهيم عمادالدين ابراهيم ابراهيم للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

176 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166359 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2018  برقم ايداع 12,486.000 الى : مكتب عصام ربيع محمد السيد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

177 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   180844 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-07-2020  برقم ايداع 6,119.000 الى : بلوماكس لتصنيع الثاث

178 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190733 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-08-2021  برقم ايداع 12,379.000 الى : مكتب السيد عاطف السيد عبدالعاطى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

179 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198101 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2022  برقم ايداع 9,476.000 الى : فاشون للملبس الجاهزة

180 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   200079 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 16,136.000 الى : بشيرعبدالعال محمدالعقباوى

181 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   200079 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2022  برقم ايداع 16,136.000 الى : مؤسسه برفكت للتجارة والتوزيع
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182 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152452 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2016  برقم ايداع 10,623.000 الى : بيور تكنولوجى  لنظمة معالجة المياه

183 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169299 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2018  برقم ايداع 19,834.000 الى : مكتب رامى عاطف عبدالمسيح نوار للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

184 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183333 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2020  برقم ايداع 11,438.000 الى : مكتب امل فتحى الشيخ احمد محمد للرحلت  الداخلية 

ونقل عمال الشركات

185 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   186468 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2021  برقم ايداع 1,573.000 الى : مكتب الحازم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

186 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186468 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2021  برقم ايداع 1,573.000 الى : محمد فرج عبدالمقصود انور

187 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   107818 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-07-2006  برقم ايداع 4,935.000 الى : مكتب عبدا عبدالجليل محمد محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

188 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   141336 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-10-2014  برقم ايداع 8,311.000 الى : رضا مصطفى الصادق ابوحطب للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

189 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146020 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-08-2015  برقم ايداع 8,383.000 الى : مكتب محمد محروس محمد احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

190 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151319 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-06-2016  برقم ايداع 7,448.000 الى : مكتب هانى لشين محمد عبدالحميد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

191 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159406 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2017  برقم ايداع 12,737.000 الى : مكتب محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

192 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   163976 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-04-2018  برقم ايداع 6,740.000 الى : مكتب عوض عثمان عبدا عثمان ونقل عمال شركات

193 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   165562 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2018  برقم ايداع 10,684.000 الى : مكتب ناهد عمر محمد منصور للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

194 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178142 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2019  برقم ايداع 20,571.000 الى : مكتب عمرو عبدالباقى السيد عبدالعظيم للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

195 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   178142 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2019  برقم ايداع 20,571.000 الى : مؤسسة السما للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

196 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190709 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-08-2021  برقم ايداع 12,334.000 الى : مكتب احمد احمد ابراهيم سلكه للرحلت الداخلية 

ونقل عمال شركات

197 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   196870 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 5,621.000 الى : وليد محمود زكريا الفضالى للمقاولت العامه 

والتوريدات والتصدير

198 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   196870 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-03-2022  برقم ايداع 5,621.000 الى : الفتح للمقاولت العامه والتوريدات والتصدير
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199 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197289 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-04-2022  برقم ايداع 6,923.000 الى : الضحى لتوريد مواد البناء

200 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198956 وتم ايداعه 

Sg for car  بتاريخ   26-06-2022  برقم ايداع 12,438.000 الى : اس جى لتصنيع فرش السيارات

cover

201 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   97128 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-09-2002  برقم ايداع 5,575.000 الى : مكتب على عبد الحافظ احمد عبد الحافظ للرحلت 

الداخلية ونقل عمال شركات

202 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   129429 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-11-2011  برقم ايداع 9,706.000 الى : مكتب عبدالعزيز خيرى محمد منصور للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

203 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133342 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-09-2012  برقم ايداع 8,032.000 الى : الرضا لنقل البضائع والتوريدات العامه

204 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136919 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-09-2013  برقم ايداع 7,518.000 الى : مكتب جوده محمد محمد احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

205 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   139962 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-06-2014  برقم ايداع 4,796.000 الى : مكتب هاشم اسماعيل عبدالجليل محمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

206 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146765 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2015  برقم ايداع 10,085.000 الى : مكتب رشا سعيد محمد خليفه للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

207 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152316 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-08-2016  برقم ايداع 10,317.000 الى : مكتب نجلء عبدالمنعم محمد عامر للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

208 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152359 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2016  برقم ايداع 10,412.000 الى : عراقى للمقاولت العامة

209 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   165281 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2018  برقم ايداع 10,003.000 الى : مكتب دلل مسلم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

210 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   175237 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2019  برقم ايداع 13,293.000 الى : مكتب منال صبحى جرجس حنا للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

211 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   184087 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-11-2020  برقم ايداع 13,053.000 الى : علء الدين لتجهيز المحلت

212 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   193846 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2021  برقم ايداع 19,295.000 الى : مكتب حماده محمد عبدالفتاح محمد للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

213 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199806 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2022  برقم ايداع 15,301.000 الى : الشمس للصناعات الهندسيه

214 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118115 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2009  برقم ايداع 1,339.000 الى : المؤسسة العالمية للمقاولت العامة

215 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140941 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2014  برقم ايداع 7,385.000 الى : معرض الرشيد للسيارات
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216 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   145344 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-06-2015  برقم ايداع 6,941.000 الى : مكتب ميشيل سليمان سور سليما ن للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

217 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   152277 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2016  برقم ايداع 10,217.000 الى : مكتب محمد رفعت علوان ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

218 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158740 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2017  برقم ايداع 10,932.000 الى : مكتب فتحيه سعيد مصلحى احمد للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

219 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190338 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-07-2021  برقم ايداع 11,472.000 الى : معرض سيارات محمد طه صديق محمد

220 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192420 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-10-2021  برقم ايداع 16,232.000 الى : مكتب فاطمة زكريا محمود ادريس عطية للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

221 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   199941 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 15,667.000 الى : رويال لصيانة وتركيب المصاعد

222 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   199941 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2022  برقم ايداع 15,667.000 الى : احمد على اسماعيل لصيانة وتركيب المصاعد

223 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125468 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-01-2011  برقم ايداع 225.000 الى : مكتب فتحى احمد حسن علن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

224 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   136700 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-08-2013  برقم ايداع 6,927.000 الى : مكتب جمال صالح السيد احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

225 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   150935 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2016  برقم ايداع 6,409.000 الى : مصنع العالميه لتصنيع وتجهيز وتشطيب الملبس 

الجاهزة

226 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   161547 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-01-2018  برقم ايداع 734.000 الى : الغزال اوتو لتجارة السيارات

227 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166305 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2018  برقم ايداع 12,367.000 الى : مصنع زايد لعادة تدوير البلستيك بولى بروبلين 

وبولى ايثين وبولى ايثلين تيرففيثاليت

228 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   167308 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-10-2018  برقم ايداع 14,740.000 الى : مكتب احمد كمال السيد سليم للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

229 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184343 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2020  برقم ايداع 13,635.000 الى : الولء للنشاءات المعدنيه والستيراد

230 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   190940 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2021  برقم ايداع 12,898.000 الى : مكتب ثابت جودة عبدالسميع احمد الجمال للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

231 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   194793 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-12-2021  برقم ايداع 21,467.000 الى : مؤسسة مصر والشام لتجارة وتوزيع الورقيات بالجملة
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الشخاص

1 - شيماء عبدالودود محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   60516 وتم ايداعه بتاريخ  1988-07-05 

برقم ايداع    3099تم التأشير فى تاريخ   05-07-1988   بــ  

2 - نادر محمد فوزى السيد جاويش  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   105804 وتم ايداعه بتاريخ  2005-12-24 

برقم ايداع    7467تم التأشير فى تاريخ   24-12-2005   بــ  

3 - مجدى عصام احمد محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   120524 وتم ايداعه بتاريخ  2009-09-30 

برقم ايداع    7186تم التأشير فى تاريخ   30-09-2009   بــ  

4 - ريهام رمضان  حسين احمد احمد خليل  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   130302 وتم ايداعه بتاريخ  

24-01-2012 برقم ايداع    864تم التأشير فى تاريخ   24-01-2012   بــ  

5 - عبد الله المتولى احمد سيد احمد عجيله  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   130302 وتم ايداعه بتاريخ  

24-01-2012 برقم ايداع    864تم التأشير فى تاريخ   24-01-2012   بــ  الغاء الوكيل المفوض

6 - زياد عصام ابوالمجد سليم نصار  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   159839 وتم ايداعه بتاريخ  

24-10-2017 برقم ايداع    13939تم التأشير فى تاريخ   24-10-2017   بــ  

7 - محمد محمود محمد عبدالعال  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   177363 وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-26 

برقم ايداع    18550تم التأشير فى تاريخ   26-11-2019   بــ  ألغاء الوكيل المفوض

8 - محمود جميل عبد الحليم فرحات  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   197523 وتم ايداعه بتاريخ  

14-04-2022 برقم ايداع    7605تم التأشير فى تاريخ   14-04-2022   بــ  

9 - محمود صبحى يوسف دياب عيسى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   198956 وتم ايداعه بتاريخ  

26-06-2022 برقم ايداع    12438تم التأشير فى تاريخ   26-06-2022   بــ  

10 - عمر رضا محمد عمر ابوهيفه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   200066 وتم ايداعه بتاريخ  

24-08-2022 برقم ايداع    16112تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

11 - بشيرعبدالعال محمدالعقباوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   200079 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-24 

برقم ايداع    16136تم التأشير فى تاريخ   24-08-2022   بــ  

12 - هبة السيد حسن حسن  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   200242 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-31 

برقم ايداع    16670تم التأشير فى تاريخ   31-08-2022   بــ  

13 - محمد لطفى متولى متولى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   200244 وتم ايداعه بتاريخ  

31-08-2022 برقم ايداع    16674تم التأشير فى تاريخ   31-08-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - عمرو السيد دسوقى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    174591 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع   

11857 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة وتصفيتها نهائيا واقر الشركاء 

باستلمهم كافة حقوقهم فى الشركة

2 - ش محمود ابراهيم عفيفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    69855 قيدت فى 09-01-1993 برقم ايداع   

144 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل شريك حقه 

ف الشركة وليست للشركة اى فروع داخل جمهورية مصر العربية

3 - شركه / محمود السيد محمد عواجه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    75415 قيدت فى 1996-08-18 

برقم ايداع   4194 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك كافة حقوقه بالشركة وليس للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

4 - شركة سامح سعيد مصطفى محمد الحديدى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    194190 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع   20087 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة 

وتصفيتها بموجب عقد فسخ شركة توصية بسيطة واستام كل شريك حقه فى الشركةى

5 - شركة ممدوح الحسينى عبداللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    64957 قيدت فى 1990-03-24 

برقم ايداع   1483 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك حقه بالشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

6 - شركه  محمد احمد عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    76121 قيدت فى 02-12-1996 برقم ايداع   

6683 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها واستلم كل شريك حقه فى 

الشركة وليست للشركه اي فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربيه

7 - انتصار مصطفى السيد مصطفى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    106761 قيدت فى 2006-03-26 

برقم ايداع   2232 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركة وتصفيتها نهائيا واستلم كل 

شريك حقه بالشركة وليست للشركة اى فروع اخرى داخل جمهورية مصر العربية

8 - اسيكو ايجبت للجهزه الكهربائية والدوات المنزلية   شركة سبق قيدها برقم    53010 قيدت فى 

14-12-1985 برقم ايداع   5279 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من 

تاريخ النتهاء و هى 2022/6/30 لمدة ثلث سنوات او التصفية النهائية ايهما اقرب

9 - هانى محمد سليمان و شريكته شيرين محمد سليمان   شركة سبق قيدها برقم    133114 قيدت فى 

13-09-2012 برقم ايداع   7528 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل حل الشركه وتصفيتها 

واسشتلم كل شريك حقه وليست للشركه اى فروع داخل ج0م0ع
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شركه احمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     160516 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

15817وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - شركه احمد محمد فهمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     164034 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع    

6892وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

3 - شركة اباظة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     180905 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع    6223وفى 

تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركه مينار للستيراد والتصدير والتجاره الدوليه محمد صالح واسامه والي وشركائهما شركة سبق قيدها برقم     

199258 قيدت فى 02-12-2021 برقم ايداع    1211521وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى القطعه رقم )15( ضمن القطعة رقم)1( المنطقه الصناعية 12 _بساتين 

السماعليه

2 - شركه احمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     160516 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

15817وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / شارع ترعة المركيزة

3 - شركه احمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     160516 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

15817وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع العشرين الحناوى اعلى 

ماركت ابو السعود ملك / مصطفى فاروق ابراهيم

4 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15  شارع كامل صدقى الفجالة

5 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 301 ش الهرام

6 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 10 بجوار الكريزى ووتر

7 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 316 بالمنطقة 

والمجاورة القطاع الثانى بمركز المدينة التجمع الخامس

8 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 18  حاليا 16  سابقا 

شارع اثر النبى  شياخة اثر النبى

9 - شركة سيراميكا كليوباترا جروب شركة سبق قيدها برقم     69634 قيدت فى 26-11-1992 برقم ايداع    

5173وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جميع محلت الدور الرضى كاملة 

بالعمارة رقم 16 مدينة زهور المعادى والمقامة بالقطعه رقم 8 الواقعه بارض الستثمار القطامية الطريق الدائرى 

بجوار كارفور المعادى

10 - شركه ياسر محفوظ ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     186764 قيدت فى 14-02-2021 برقم 

ايداع    2348وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع 6 اكتوبر -

رمسيس- بملك/ جمال الدين عبدالغنى محمود ابراهيم

11 - شركة سامح عبدالحميد حسن على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     78492 قيدت فى 1997-10-15 

برقم ايداع    5833وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل داخل وادى 

d2 دجله شيراتون منطقة

12 - شركة سليم رأفت وشركاه للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     81228 قيدت فى 1998-08-30 

برقم ايداع    5164وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / حوض 

المحمديه 1 زمام التلين ملك / سليم رأفت حسانين
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - الشركه المصريه الوطنيه للهيدروليك)هيدروليك مصر( شركة سبق قيدها برقم     56569 قيدت فى 

08-03-1987 برقم ايداع    1308 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  القيام بانتاج جميع 

انواع الهيدروليك وكذلك القيام باعمال الصلح الخاص بها وتجميعها وصيانتها . 2  القيام بتجميع جميع انواع 

معدات رصف الطرق والتشييد والبناء وكذلك معدات الزراعه والرى واستصلح الراضى وشق الترع وسيارات 

النقل بكافة انواعها وصيانتها .  3   القيام بعمليات الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه عن الفراد والشركات 

والمصانع الجنبيه والمحليه المنتجه والموزعه واعداد دراسات الجدوى والستشارات العلميه والفنيه والصناعيه 

والتجاريه والتطبيقيه بما يستهدف تنمية تنشيط التصنيع  فى حدود اغراض الشركه . 4  الدخول فى العطاءات 

والمزايدات والممارسات والتوريدات التى تطرحها جميع الجهزه الحكوميه ووحدات القطاع العام والخاص سواء 

كانت شركات ام افراد .  5  القيام بكافة انواع المقاولت والنشاءات واقامة المبانى والمصانع والورش والمعامل 

فى حدود غرض الشركه .  6  انشاء المصانع ومراكز الخدمه والصيانه والتجميع لجميع انواع المعدات واللت 

والسيارات . 7  استيراد وتصدير وشراء وبيع جميع انواع السيارات الملكى والنقل والجرارات الزراعية 

والمقطورات واللوادر والهراسات والحفارات وجميع انواع المعدات والسيارات الخرى . 8  القيام باعمال تقطيع 

وتجهيز الوايرات الصلب والقوايش حسب الحمال والطوال المطلوب توريدها بجميع مستلزماتها من اقفال 

وخطاطيف وقوايش وحلق وجميع مايلزم لعملية الرفع  . 9- صيانة معدات الحفر والوناش والمضخات البترولية 

وتقديم خدمات ما بعد البيع المتعلقة بها وخاصة المتمثلة فى الختبارات التى تتم باستخدام اجهزة الختبار الخاصة 

بنفس المجال واجهزه قياس قوة الحمال اللزمة لعمليات الرفع مع توفير قطع الغيار الخاصة بها وكذلك تقديم 

الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج والخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى . 10- ويجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها محليه واجنبيه التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه 0

2 - شركه احمد ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     160516 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

15817 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى / تصنيع مستحضرات التجميل المحليه 

والمكملت الغذائيه و الدوية لدى الغير

3 - شركه احمد جمال عبدالفتاح عبدالحميد حوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162748 قيدت فى 

06-03-2018 برقم ايداع    3749 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى / تجارة 

اعلف وتصنيعها لدى الغير والتوريدات العمومية عدا توريد العمالة ومجال الحاسب اللى

4 - ش مصطفى السيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     96376 قيدت فى 22-06-2002 برقم ايداع    

3723 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل ليصبح/ مكتب نقل ورحلت ونقل عمال 

الشركات.

5 - شركه ياسر محفوظ ابراهيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     186764 قيدت فى 14-02-2021 برقم 

ايداع    2348 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /زراعة وصيانه المسطحات 

الخضراء.) لند سكيب(

6 - شركة الصناعات المغذيه لصناعةالسيارات )طلعت غبور وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     56690 قيدت 

فى 21-03-1987 برقم ايداع    1573 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط 

الستيراد والتصدير وهى كالتى: )1(الغاء استيراد جميع المواد والبضائع والمعدات والوكالت التجاريه. )2(الغاء 

استيراد وتجارة السيارات النقل والملكى بجميع انواعها والجرارات الزراعية بجميع انواعها قطع الغيار لكل منهم 

والطارات والكاوتشوك والبطاريات والدراجات والجهزة المنزلية. )3(الغاء استيراد جميع المواد الغذائية. )4(

الغاء استيراد معدات للحرائق وملعب الجولف. )5(الغاء التصدير للخارج. )6(الغاء التصدير فى جميع ماينتج فى 

جمهورية مصر العربية
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7 - شركة الرضوان للمقاولت العموميه شركة سبق قيدها برقم     138344 قيدت فى 29-01-2014 برقم 

ايداع    601 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط رصف الطرق

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116286   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-2008 برقم ايداع    7219 الى   شركة محروس ابراهيم محمد وشريكة

2 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144528   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-05-2015 برقم ايداع    5018 الى   شركة عيسى عبدالسلم مسلم وشريكته

3 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189191   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-06-2021 برقم ايداع    8540 الى   شركه مصر لتجارة و حليج القطان

4 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 141524   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-10-2014 برقم ايداع    8676 الى   شركة د / محمد هلل محمد سالم وشريكيه

5 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152438   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2016 برقم ايداع    10593 الى   شركة محمد مصطفى محمد ابراهيم وأحمد محمد يسن 

محمد سويلم
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الشخاص

1 - رشا جمال السيد سليمان سرحه  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    47172   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-1983 برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 27-04-1983  بــ :  للعضو المنتدب الحق فى التوقيع 

عن الشركة على كافة المستندات والوراق والعقود البتدائية والنهائية ....... تعيين / رشا جمال السيد مسئول 

علقات مستثمرين ومساعد ل / احمد حاظ السيد دراز مدير علقات المستثمرين ومدير الشئون القانونية

2 - طلعت غبور ميلد غبور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    56690   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1987 برقم ايداع   1573 تم التأشير فى تاريخ 21-03-1987  بــ :  ج- تعدل حق الدارة والتوقيع : 

يحق للمهندس / طلعت غبور ميلد الشريك الول المتضامن وحده منفردا دون اللجوء الى موافقة باقى الشركاء 

الموصيين حق الدارة والتوقيع منفردا امام كافة الجهات الرسمية وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والمنقولت والسيارات لنفسه والغير و التوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية والتمثيل امام الشهر 

العقارى وكافة الجهات المختصة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر 

بتوكيلت غير قابلة لللغاء او بتوكيلت قابلة لللغاء وفقا لطبيعة التصرف

3 - طلعت غبور ميلد غبور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    56690   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1987 برقم ايداع   1573 تم التأشير فى تاريخ 21-03-1987  بــ :  ج- تعدل حق الدارة والتوقيع 

موكله للسيد المهندس /طلعت غبور ميلد الشريك الول المتضامن وحده منفردا دون اللجوء الى موافقة باقى 

الشركاء الموصيين كما له حق القتراض من البنوك باسم الشركة والبيع والشراء للعقار والمنقول وله الحق فى 

التوقيع على العقود البتدائية والنهائية والتمثيل امام الشهر العقارى وله الحق فى ان يوكل غيره فى كل او بعض 

ماتقدم

4 - يحيى  محمد عبدالرحمن محمد  مدير معين   المقيد برقم قيد    63163   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-1989 برقم ايداع   3720 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1989  بــ :  يباشر المديرين الدارة لمدة 

ثلث سنوات قابلة للتجديد , ويمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات 

للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل 

وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات ولهم 

الحق فى بيع وشراء سيارات الشركة للنفس او للغير وعمل توكيلت بيع او ادارة بذلك مجتمعين او منفردين ولهم 

فى ذلك كافة الصلحيات و حرية التعامل مع البنوك والمصارف والبريد فى سحب وايداع المبالغ باسم الشركة 

مجتمعين او منفردين . اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت 

التجارية والعقارية والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى فل يجوز اجراؤها ال بعد موافقة الجمعية 

العامة بأغلبية الشركاء الحائزه لنصف ارباح رأس المال وليكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المديرين او 

غيره من العاملين بالشركه مشفوعا بالصفه التى يتعامل بها

5 - فؤاد ابوالدهب ابوالفتوح حامد  مدير معين   المقيد برقم قيد    63163   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-1989 برقم ايداع   3720 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1989  بــ :  

6 - محمد حسنى  محمد حسن   عبدا  مدير معين   المقيد برقم قيد    63163   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-1989 برقم ايداع   3720 تم التأشير فى تاريخ 26-07-1989  بــ :  
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7 - محى الدين احمد محمود احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70718   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-1993 برقم ايداع   3365 تم التأشير فى تاريخ 08-08-1993  بــ :  مد مدة مجلس الدارة لدورة 

جديدة بنفس التشكيل الحالى وبنفس السلطات التوقيع بالنابه عن الشركه دون تغيير لمدة 3 سنوات.

8 - سليم رافت حسانين سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81228   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-30 

برقم ايداع   5164 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1998  بــ :  ج/ تعديل حق الداره والتوقيع : على الشريك 

المتضامن منفردا او بواسطة من يوكله يقوم بتسجيل هذا العقد وللشهار عنه بالطرق القانونية والتاشير بما جاء به 

من قرارات فى المحكمة والسجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب وكافة الجهات الحكومية اللزمة لذلك

9 - محمد محمود عبدالمقصود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    83073   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-1999 برقم ايداع   1128 تم التأشير فى تاريخ 24-02-1999  بــ :  ج-اضافة اختصاصات الى مدير 

الشركة بان له حق القتراض والرهن واصدار خطابات الضمان والعتمادات المستنديه واليداع والسحب لدى 

جميع البنوك وصرف الشيكات ومستحقات الشركة اينما تكون وله حق بيع وشراء اصول الشركة للنفس وللغير

28 - ندى عبدالفتاح على على متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152438   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2016 برقم ايداع   10593 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  واستلمت كافة حقوقها

10 - خالد محمد عطيه عبد ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2001 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2001  بــ :  ج-تعدل حق الدارة والتوقيع 

لتصبح الداره والتوقيع من حق الطرفين مجتمعين او منفردين )بدون اجر( وللشريكين الول والثانى كافة 

الصلحيات ومتضامنين ومن حقهما مجتمعين او منفردين التعامل مع البنوك وحسابات الشركه باليداع والصرف 

والتوقيع والتعامل مع البنوك او توكيل او تفويض اى فرد من العاملين بالشركة او الغير فى بعض او كل 

الصلحيات المخولة لهم بالسجل التجارى

11 - سعيد محمد عطيه عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2001 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2001  بــ :  

12 -  الشبراوى محمد اسماعيل مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    128599   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2011 برقم ايداع   7684 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2011  بــ :  ج / تعديل فى الدارة والتوقيع 

للشريكين) الشبراوى محمد اسماعيل مصطفى - السيد محمد اسماعيل مصطفى( حق الرهن مع البنوك باسم 

الشركه

13 - اسامه احمد ماهر عبدالغنى علوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    179153   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-01-2020 برقم ايداع   1886 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2012  بــ :  ج/ تعديل حق الدارة 

والتوقيع : يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

للشريك المتضامن / اسامة احمد ماهر عبدالغنى علوان منفردا كما له كافة الصلحيات الممكنة فى ادارة الشركة 

وتمثيلها امام القضاء والغير وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات والندماج وكذلك تعديل مواد النظام 

الساسى للشركة امام المحاكم بمختلف درجاتها والشهر العقارى وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام مصلحة 

الضرائب والتامينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وشركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ 

المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والغرفة التجارية وادارات واقسام المرور وله الحق فى 

تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام البنوك والمؤسسات المالية فى فتح الحسابات البنكية وصرف وايداع المبالغ 

المالية بالعملة المحلية والجنبية وتوقيع الشيكات وقبص ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله الحق فى 

القتراض من جميع البنوك لصالح الشركة بطريق العتمادات المستندية والقروض غير المفتوح بها اعتمادات 

مستندية منها والتوقيع على العقود والمفاوضات والتسويات والرهن والقتراض والستدانة والمشاركات وبيع 

وشراء ورهن اصول الشركة وشراء اسهم شركات اخرى والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح 

لها اعتمادات وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون لجميع الصول الثابتةوالمنقولة والمملوكة للشركة وله 

حق كفالة الغير وقبول الكفالة من الغير والتصالح واقراره وابرام حوالة الحقوق وله حق شراء وبيع جميع المهمات 

والبضائع والمنقولت وله الحق فى شراء وبيع السيارات وترخيصها وتجديدها وغيرها من اصول الشركة وله 

الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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14 - رضا فانوس  جورج  فانوس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65708   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-1990 برقم ايداع   3375 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  ج/ اضافة الى حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة : يكون للمهندس / رضا فانوس جورج فانوس , والمهندس / شريف وديع سليمان منفردين 

الحق فى بيع المركبات بجميع انواعها واللت والماكينات والمعدات للنفس او للغير والتوقيع على عقود البيع 

والمستندات الخاصة بذلك امام الشهر العقارى والمرور وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون لهما 

منفردين الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر . كما يكون للمهندس / رضا فانوس جورج فانوس , 

والمهندس / شريف وديع سليمان مجتمعين الحقفى البيع والتصرف فى اصول الشركة من اراضى ومبانى 

وعقارات للنفس او للغير والتوقيع على عقود البيع والمستندات الخاصة بذلك امام الشهر العقارى والحياء وهيئة 

المجتمعات العمرانية واجهزة المدن وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون لهما مجتمعين الحق فى 

توكيل الغير او بعضهما البعض فى كل او بعض ماذكر

29 - احمد محمد يسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152438   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2016 برقم ايداع   10593 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ج/ تعديل حق الدارة والتوقيع 

: الداره وحق التوقيع وكذلك حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وله حق التعامل مع جميع 

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

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه على ان يكونا من حق الطرف الول السيد /محمد مصطفى محمد 

ابراهيم والشريك المنضم السيد/ أحمد محمد يسن محمد سويلم مجتمعين أو منفردين

15 - مصطفى سعد زغلول على رفعت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    147690   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2015 برقم ايداع   12166 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2016  بــ :  ج/ تعديل حق الدارة 

والتوقيع : ادارة الشركة والتوقيع عنها موكول مجتمعين / مصطفى سعد زغلول على رفعت ) شريك اول متضامن 

( و بدر مسلم سليمان حسين ) شريك ثان متضامن ( بحيث يكون توقيع احدهما توقيع اول والخر توقيع ثان وهذه 

الدارة بدون اجر ويبقى باقى بند الدارة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بشرط توقيع الطرفين 

من الطراف سالفى الذكر على سبيل المثال ل الحصر الضرائب العامة والسجل التجارى والغرفة التجارية 

والتعامل مع البنوك بكافة انواعها وفتح حسابات بها والتوقيع وصرف الشيكات مع البنوك والقتراض ووضع 

السياسات الداخلية والخارجية كالتعاقدات والبيع وغيرها كما لهم الحق فى توكيل غيرهم من باقى الشركاء او من 

الغير فى كل او بعض اختصاصاته . كما يمثل / حاتم محمد حسن القصبى ) شريك رابع متضامن ( الشركة امام 

الجهات الحكومية وله الحق فى التعامل مع وزارة الدفاع والمركز الوطنى لستخدمات اراضى الدولة والهيئة 

العامة للصادرات والواردات ووزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة اتحاد الصناعات 

ومصلحة الجمارك والموانئ والتامينات واقسام الشرطة والدفاع المدنى الوحدات المحلية والدارة الهندسية 

ومجالس المدينة والمحافظة

16 - فارس متشو فارس داود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    147690   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2015 برقم ايداع   12166 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2016  بــ :  

17 - احمد اسامه محمد بدير البعل  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    159907   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   14139 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  اعفاء وانهاء مهمة / احمد 

اسامه محمد بدير البعل كمدير ادارى بالشركة

18 - عمرو مهدى احمد عطوه حرب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    160516   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   15817 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  ) ج ( يضاف لحق الداره ان 

الشريك / عمرو مهدى احمد عطوة مسئول من الناحية الطبية

19 - احمد محمد احمد محمد عزام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    176082   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   15376 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  ج/ حق الرهن والقتراض من 

البنوك للشريك المتضامن والمدير المسئول ) احمد محمد احمد محمد عزام (

20 - ادهم محمد احمد محمد عزام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    176082   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   15376 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  
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21 - زينب عبدالعظيم محمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    180905   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   6223 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  ج/ تعديل الدارة والتوقيع 

لتصبح للشركاء )السيده/ زينب عبدالعظيم محمد ابراهيم والسيد/ احمد ابراهيم محمد اباظه والسيد/ محمد ابراهيم 

محمد اباظه والسيد/ عبدالعظيم ابراهيم محمد اباظه ( مجتمعين او منفردين بالضافة الى الختصاصات السابقة 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

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

على الشيكات وفتح الحساب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم 

الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى بعض او كل ماذكر

22 - عزت ابراهيم محمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    116286   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2008 برقم ايداع   7219 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  ج/ تعديل الدارة والتوقيع 

ليصبح :الدارة والتوقيع للطرف الول الشريك المتضامن / محروس ابراهيم محمد وله كافة السلطات 

والصلحيات لتحقيق اغراض الشركه والحصول على تسهيلت اللزمه للشركه والتوقيع العام لجميع الجهات 

الحكوميه والخارجيه والتعامل مع البنوك وتنفيذ كافة العقود المبرمه مع الشركه وكما له الحق فى القتراض من 

البنوك والفراد والجهات الخرى وله فى سبيل ذلك اوسع السلطات )بدون اجر( وكذلك له الحق فى التعامل مع 

البنوك والمصارف وفتح وغلق الحسابات والرهن والقتراض والتصرف بجميع انواع صور التصرف )البيع- 

الشراء- التأجير( وله الحق فى بيع وشراء السيارات والعقارات والمعدات والخامات بجميع انواعها وكل ذلك بدون 

حدود ماليه قسوى.

23 - تهانى محمد لطفى احمد يوسف  تحميل   المقيد برقم قيد    116286   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2008 برقم ايداع   7219 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  واستلمت كافة حقوقها

24 - عبدالسلم عيسى عبدالسلم مسلم  تحميل   المقيد برقم قيد    144528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2015 برقم ايداع   5018 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  واستلم كافة حقوقه

25 - اسلم عيسى عبدالسلم مسلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2015 برقم ايداع   5018 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

26 - عيسى عبدالسلم مسلم سلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    144528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2015 برقم ايداع   5018 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تم تعديل صفته من شريك 

موصى الى شريك متضامن .... ج/ تعديل الدارة والتوقيع ليصبح / عيسى عبدالسلم مسلم هو المدير المسئول ) 

منفردا ( بدون اجر وهو المسئول امام جميع الجهات الحكومية وامام مديريه تموين الشرقية وله حق التوقيع على 

اذن الدقيق ودفع رسوم وقبض كل ما يخص الشركة من اموال طرف الحكومه

27 - يارا حلمى السيد محمد قمر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199850   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   15481 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - نفيسة احمد احمد احمد الشلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63150   قيدت فى   01-03-2003 برقم ايداع    

1024 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-28

2 - مصباح الشحات محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91363   قيدت فى   24-01-2001 برقم ايداع    

576 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

3 - ابراهيم محمد المهدى نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106215   قيدت فى   09-02-2006 برقم 

ايداع    801 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

4 - اسلم عادل حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111068   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

3852 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

5 - وجدى حامد ابراهيم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111530   قيدت فى   16-07-2007 برقم ايداع    

5017 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

6 - احمد محمد عبدالرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123860   قيدت فى   02-08-2010 برقم 

ايداع    6257 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

7 - مجدى محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129960   قيدت فى   01-01-2012 برقم ايداع    

31 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

8 - مكتب احمد السيد حسن هليل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130699   

قيدت فى   23-02-2012 برقم ايداع    1894 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-22

9 - سمير محمد سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131509   قيدت فى   24-04-2012 برقم ايداع    

3893 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

10 - عمرو سمير زكى جبر حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131985   قيدت فى   04-06-2012 برقم 

ايداع    4990 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

11 - محمود السيد محمد عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132540   قيدت فى   31-07-2012 برقم 

ايداع    6392 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

12 - سحر جلل عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137761   قيدت فى   02-12-2013 برقم 

ايداع    9818 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

13 - مؤمن نصر عبدالعزيز محمود عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137900   قيدت فى   2013-12-15 

برقم ايداع    10207 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

14 - السيد محمود محمد محمد ابو كرات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145407   قيدت فى   2015-06-22 

برقم ايداع    7055 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-21

15 - محمود السيد حسن احمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150157   قيدت فى   2016-03-31 

برقم ايداع    4238 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-30

16 - عبدا على خليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155057   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

1206 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

17 - سهير محمد محمد محروس زين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157247   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    7009 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

18 - محمد على متولى مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158085   قيدت فى   24-07-2017 برقم ايداع    

9181 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

19 - احمد عبدالعظيم حسن حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69132   قيدت فى   08-08-1992 برقم ايداع    

3288 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

20 - عبدالحميد السيد احمد نورالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70106   قيدت فى   04-03-1993 برقم 

ايداع    1066 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-03
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21 - احمد احمد محمد جمال الدين حرش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77372   قيدت فى   1997-05-29 

برقم ايداع    2870 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

22 - محمد رمضان السيد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109854   قيدت فى   05-02-2007 برقم 

ايداع    713 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

23 - محمد على كامل محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110345   قيدت فى   21-03-2007 برقم 

ايداع    2038 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

24 - طارق محمد منير محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123013   قيدت فى   17-05-2010 برقم 

ايداع    3947 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

25 - طارق محمد منير محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123013   قيدت فى   17-05-2010 برقم 

ايداع    3948 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

26 - رامى ابراهيم احمد محمد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129188   قيدت فى   2011-10-18 

برقم ايداع    9122 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

27 - محمد مسلم عليوة معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130523   قيدت فى   12-02-2012 برقم ايداع    

1460 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

28 - محمود عادل محمود عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132632   قيدت فى   08-08-2012 برقم 

ايداع    6581 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

29 - عبدالمنعم محمود عبدالمنعم بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134392   قيدت فى   30-12-2012 برقم 

ايداع    10551 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

30 - خالد السيد سليمان عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135685   قيدت فى   16-04-2013 برقم 

ايداع    3308 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

31 - نعيمة لطفى عبدالعزيز مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136014   قيدت فى   20-05-2013 برقم 

ايداع    5102 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

32 - نجوى السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142584   قيدت فى   04-01-2015 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-03

33 - كمال حماد محمد كمال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154285   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    15409 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

34 - احمد عمر عبدالدايم احمد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156595   قيدت فى   2017-04-19 

برقم ايداع    5223 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

35 - محمد حمدى محمود حلمى محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156888   قيدت فى   

08-05-2017 برقم ايداع    6008 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-07

36 - مكتب بديعه محمد السيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157931   قيدت فى   17-07-2017 برقم ايداع    8865 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-16

37 - محمد على عبدالرشيد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157995   قيدت فى   18-07-2017 برقم 

ايداع    8979 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

38 - محمد شوقى موسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158151   قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    

9323 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

39 - الفت فوزى محمد دحيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158861   قيدت فى   30-08-2017 برقم ايداع    

11276 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

40 - احمد امين منصور محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31184   قيدت فى   03-01-1995 برقم ايداع    

59 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

41 - احمد امين منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31184   قيدت فى   21-03-1973 برقم ايداع    832 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-20
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42 - متولى عبد السلم متولى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45762   قيدت فى   17-01-2008 برقم 

ايداع    414 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-16

43 - متولى عبدالسلم متولى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45762   قيدت فى   18-08-1982 برقم 

ايداع    3105 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

44 - شعبان شعبان انور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58838   قيدت فى   07-12-1987 برقم ايداع    

6454 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-06

45 - مكتب عاشور عبد المطلب عاشور للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

85823   قيدت فى   27-10-1999 برقم ايداع    7127 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-10-26

46 - عادل عبد الحميد عبد القادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87910   قيدت فى   03-05-2000 برقم 

ايداع    2954 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

47 - بشرى سعد ابراهيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108972   قيدت فى   29-10-2006 برقم 

ايداع    7782 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-28

48 - بيتر فوزى زكى يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110382   قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    

2160 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

49 - بشرى محمد عبد الصادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112512   قيدت فى   24-10-2007 برقم 

ايداع    7396 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-23

50 - السيد احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115990   قيدت فى   17-08-2008 برقم ايداع    

6571 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

51 - امانى محمود عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130869   قيدت فى   07-03-2012 برقم ايداع    

2327 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

52 - جلل محمد عبدالدايم عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132650   قيدت فى   09-08-2012 برقم 

ايداع    6615 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

53 - محمد يسرى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135268   قيدت فى   18-03-2013 برقم ايداع    

2229 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-17

54 - محمد حسينى جميل مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139172   قيدت فى   08-04-2014 برقم 

ايداع    2613 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-07

55 - اسماء عبدالباسط احمد محمد زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145586   قيدت فى   2015-07-05 

برقم ايداع    7416 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-04

56 - ناصر صابر احمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150659   قيدت فى   03-05-2016 برقم 

ايداع    5679 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

57 - يوسف احمد رافت محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151119   قيدت فى   26-05-2016 برقم 

ايداع    6914 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

58 - وليد السيد متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155803   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

3136 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

59 - مكتب محمد السيد عبدالحميد سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

155831   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    3228 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-08

60 - منال محمد سليمان زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156534   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

5086 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

61 - احمد مجدى محمد الشوادفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156691   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    5442 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

62 - محمد سالم احمد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157060   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

6437 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15
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63 - مكتب شحته محمد محمد محمدى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157880   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    8736 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-12

64 - احمد صابر ابراهيم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158032   قيدت فى   19-07-2017 برقم 

ايداع    9044 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

65 - خالد مصطفى حسنى عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89989   قيدت فى   2000-09-24 

برقم ايداع    7014 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-23

66 - عبد الباسط محمود ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107180   قيدت فى   09-05-2006 برقم 

ايداع    3412 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

67 - محمود عبد الحميد محمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110063   قيدت فى   26-02-2007 برقم 

ايداع    1294 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

68 - صبرى عبدالعظيم عبدالحليم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111464   قيدت فى   

08-07-2007 برقم ايداع    4813 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-07

69 - محمد انور على العسال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111986   قيدت فى   30-08-2007 برقم ايداع    

6188 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

70 - ابراهيم عبد النبى زكى محمد البنهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112608   قيدت فى   

04-11-2007 برقم ايداع    7681 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-11-03

71 - عبدالحميد احمد عبدالحميد خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116590   قيدت فى   14-10-2008 برقم 

ايداع    7901 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-13

72 - محمد على عبدالحميد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117997   قيدت فى   11-02-2009 برقم 

ايداع    1077 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-10

73 - ياسر صقر للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128697   قيدت فى   

15-09-2011 برقم ايداع    7924 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-14

74 - محمد عبدالوهاب بيومى عبدالوهاب عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130355   قيدت فى   

30-01-2012 برقم ايداع    990 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-29

75 - شادى عادل محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132750   قيدت فى   22-08-2012 برقم ايداع    

6797 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

76 - عبدالظاهر السيد محمد عبدالظاهر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145277   قيدت فى   

15-06-2015 برقم ايداع    6785 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-14

77 - الحسن محمد السيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152591   قيدت فى   31-08-2016 برقم ايداع    

10996 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-30

78 - على عاطف على نور الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152907   قيدت فى   27-09-2016 برقم 

ايداع    11786 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

79 - مكتب عبده محمد عبده السيد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157875   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    8724 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-12

80 - وليد عبدالرحيم عبدالرازق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158407   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    9911 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05
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81 - احمد جابر عليوه ابوزيد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158645   قيدت فى   

20-08-2017 برقم ايداع    10632 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-19

82 - عادل مصطفى محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92781   قيدت فى   03-06-2001 برقم ايداع    

3456 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-02

83 - رافت عبد السلم محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111622   قيدت فى   25-07-2007 برقم 

ايداع    5255 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

84 - العربى ابراهيم على دراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111818   قيدت فى   15-08-2007 برقم ايداع    

5796 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

85 - سامح ابو هاشم محمد محمد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113074   قيدت فى   2007-12-12 

برقم ايداع    8831 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-11

86 - صفية محمد مقيبل حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115000   قيدت فى   28-05-2008 برقم ايداع    

4253 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

87 - رمضان محمد السيد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126890   قيدت فى   25-05-2011 برقم 

ايداع    3961 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-24

88 - احمد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل نجيده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150861   قيدت فى   

12-05-2016 برقم ايداع    6230 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-11

89 - ابراهيم السيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151545   قيدت فى   26-06-2016 برقم ايداع    

8018 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-25

90 - على محمد على مصطفى الجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154196   قيدت فى   07-12-2016 برقم 

ايداع    15169 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

91 - احمد كمال امين ابراهيم يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154958   قيدت فى   22-01-2017 برقم 

ايداع    951 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-21

92 - رباب عمر محمد مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155317   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

1849 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

93 - احمد عبدا محمد عبدا شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156710   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    5503 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

94 - عاطف محمد عبدالحليم محمد خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63056   قيدت فى   1989-07-05 

برقم ايداع    3447 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

95 - احمد ابراهيم الشحات ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101494   قيدت فى   01-06-2004 برقم 

ايداع    3144 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-31

96 - محمد محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107692   قيدت فى   20-06-2006 برقم ايداع    

4641 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

97 - صلح عبدالمنعم عبدا اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111880   قيدت فى   2007-08-21 

برقم ايداع    5952 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

98 - السيد ابراهيم محمد العوضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126771   قيدت فى   16-05-2011 برقم 

ايداع    3648 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-15

99 - السيد عبدالسلم محمد محمد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129815   قيدت فى   19-12-2011 برقم 

ايداع    10737 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

100 - ياسر محمد اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130465   قيدت فى   07-02-2012 برقم 

ايداع    1297 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-06

101 - غريب عبده ابراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130765   قيدت فى   2012-02-29 

برقم ايداع    2077 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27
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102 - محمد عنبر محمد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131868   قيدت فى   23-05-2012 برقم 

ايداع    4728 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

103 - احمد محمد جمال سعد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132031   قيدت فى   07-06-2012 برقم 

ايداع    5107 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

104 - احمد السيد مصطفى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132954   قيدت فى   05-09-2012 برقم 

ايداع    7207 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

105 - محمود عبدا عبدالظاهر حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142100   قيدت فى   2014-12-02 

برقم ايداع    10264 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-01

106 - امجد عاطف بلل محمد بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142536   قيدت فى   2017-01-26 

برقم ايداع    1187 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

107 - منى رافت فتحى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145938   قيدت فى   04-08-2015 برقم ايداع    

8204 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-03

108 - صلح عبدالرازق غريب بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148457   قيدت فى   03-01-2016 برقم 

ايداع    34 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

109 - ابراهيم محمد ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153581   قيدت فى   03-11-2016 برقم 

ايداع    13503 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

110 - عبدالعزيز فتوح عبدالعزيز بهنسى ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155704   قيدت فى   

02-03-2017 برقم ايداع    2868 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-01

111 - محمد خليل سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158784   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    11080 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

112 - عزب سعد عزب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50805   قيدت فى   27-01-1985 برقم ايداع    

464 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-26

113 - عزيزة يوسف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52768   قيدت فى   07-11-1985 برقم ايداع    

4732 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

114 - سعيد عبد الهادى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53611   قيدت فى   01-03-1986 برقم 

ايداع    1000 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

115 - اشرف محيى الدين حسين اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68724   قيدت فى   1992-04-09 

برقم ايداع    1553 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

116 - خالد انور محمد البس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69170   قيدت فى   16-08-1992 برقم ايداع    

3403 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

117 - محمد عرفه عطيه ابراهيم الموافي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74134   قيدت فى   1995-12-03 

برقم ايداع    5293 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-12-02

118 - محمد عبدالغنى محمد منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96217   قيدت فى   04-06-2002 برقم 

ايداع    3383 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

119 - مجدى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96310   قيدت فى   2002-06-15 

برقم ايداع    3579 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

120 - عبد المنعم صالح عبد المنعم عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109974   قيدت فى   

18-02-2007 برقم ايداع    1056 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-17

121 - محمد فتحى عبد العزيز جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113554   قيدت فى   2008-02-03 

برقم ايداع    793 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-02

122 - ثروت مأمون امبن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116381   قيدت فى   21-09-2008 برقم ايداع    

7414 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-20
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123 - عطيه محمود جاد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125302   قيدت فى   26-12-2010 برقم 

ايداع    9842 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

124 - السيد مصطفى السيد احمد الحجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126624   قيدت فى   2011-05-04 

برقم ايداع    3277 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

125 - احمد عيد طه عليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128272   قيدت فى   02-08-2011 برقم ايداع    

6853 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

126 - مصطفى محمد عبدا عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130713   قيدت فى   2012-02-26 

برقم ايداع    1920 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

127 - احمد فتحى قطب حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132385   قيدت فى   15-07-2012 برقم 

ايداع    6000 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

128 - اسامة بهجت ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141299   قيدت فى   09-10-2014 برقم 

ايداع    8199 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-08

129 - محمد شحاته عبدالرحمن امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146555   قيدت فى   08-09-2015 برقم 

ايداع    9575 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-07

130 - ياسمين سالم عطوه سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149041   قيدت فى   04-02-2016 برقم ايداع    

1455 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-03

131 - عمرو عادل عزت فرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150608   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    5556 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

132 - محمد على ابراهيم الوردانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151238   قيدت فى   02-06-2016 برقم 

ايداع    7215 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-01

133 - احمد محمد عبدالعزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153210   قيدت فى   16-10-2016 برقم 

ايداع    12569 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

134 - مكتب رحلت هانى عطيه السعيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154112   قيدت فى   

01-12-2016 برقم ايداع    14955 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-30

135 - محمد حمدى السيد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154582   قيدت فى   01-01-2017 برقم 

ايداع    9 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

136 - محمد محروس حموده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155539   قيدت فى   22-02-2017 برقم 

ايداع    2414 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

137 - اكرام امين عزيز يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156043   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

3757 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

138 - عمر محمد عاطف محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156287   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    4408 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

139 - ابراهيم سليمان عبدالحميد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156908   قيدت فى   2017-05-08 

برقم ايداع    6042 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

140 - مكتب عبدالحميد فكرى عبدالحميد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157326   قيدت فى   30-05-2017 برقم ايداع    7234 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-29

141 - محمود فتحى عقل غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157428   قيدت فى   06-06-2017 برقم 

ايداع    7494 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

142 - السيد محمد عبدالعال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157451   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    7559 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

143 - محمود حسن عفيفى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157745   قيدت فى   05-07-2017 برقم 

ايداع    8348 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04
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144 - امال مسعد بيومى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158225   قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    

9463 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

145 - مكتب رندا محمد فكرى عبدالستار على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158439   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    10020 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-07

146 - حسن محمد محمد قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158856   قيدت فى   30-08-2017 برقم ايداع    

11266 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

147 - صفاء محمد حمدى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68361   قيدت فى   19-01-1992 برقم 

ايداع    312 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

148 - سعيد خيرى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68780   قيدت فى   23-04-1992 برقم ايداع    

1838 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

149 - احمد ابراهيم ابوالمعاطى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79084   قيدت فى   20-12-1997 برقم 

ايداع    7450 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-19

150 - منال عبدالمنعم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85065   قيدت فى   26-08-1999 برقم 

ايداع    5461 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

151 - احمد حسين سالم المالكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92874   قيدت فى   12-06-2001 برقم ايداع    

3645 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-11

152 - عائشة على محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104522   قيدت فى   06-07-2005 برقم 

ايداع    4030 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-05

153 - السيدة محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107599   قيدت فى   14-06-2006 برقم 

ايداع    4446 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

154 - صبرى السيد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116233   قيدت فى   08-09-2008 برقم 

ايداع    7124 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

155 - عادل السيد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128082   قيدت فى   19-07-2011 برقم ايداع    

6425 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

156 - محمد عبدالكريم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128506   قيدت فى   25-08-2011 برقم 

ايداع    7434 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

157 - محمد محمد محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129105   قيدت فى   13-10-2011 برقم ايداع    

8933 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

158 - على احمد محمد عبدالعال العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130207   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    620 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

159 - عبدا حسن احمد محمد صبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132296   قيدت فى   05-07-2012 برقم 

ايداع    5769 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

160 - سعيد عبدالمنعم صالح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132572   قيدت فى   2017-03-09 

برقم ايداع    3209 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

161 - سعيد عبدالمنعم صالح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132572   قيدت فى   2017-04-23 

برقم ايداع    5367 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

162 - سعيد عبدالمنعم صالح محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132572   قيدت فى   2012-08-02 

برقم ايداع    6472 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

163 - محمد عطية عبدالباسط موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133006   قيدت فى   06-09-2012 برقم 

ايداع    7321 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

164 - اشرف سيد توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140844   قيدت فى   03-09-2014 برقم 

ايداع    7129 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

165 - سنيه السيد اسماعيل قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143669   قيدت فى   16-03-2015 برقم 

ايداع    2816 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15
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166 - محمد محمد السيد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144699   قيدت فى   12-05-2015 برقم 

ايداع    5385 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-11

167 - محمد عادل اسماعيل احمد اللفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147856   قيدت فى   2015-11-29 

برقم ايداع    12564 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

168 - عمرو مجدى عيسوى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152286   قيدت فى   15-08-2016 برقم 

ايداع    10231 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

169 - محمد عليوه احمد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157720   قيدت فى   2017-07-04 

برقم ايداع    8295 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

170 - خالد صبرى برعى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157952   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    8910 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

171 - عادل محمد الشرقاوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158355   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    9782 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

172 - محمد ابراهيم محمد حسين كريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158422   قيدت فى   2017-08-07 

برقم ايداع    9975 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

173 - عبدا محمد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57640   قيدت فى   21-07-1987 برقم ايداع    

3681 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2017-07-20

174 - شويكار محمد السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60516   قيدت فى   05-07-1988 برقم 

ايداع    3099 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-04

175 - مؤسسة المسلمى الدولية للتجارة و التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69123   قيدت فى   

06-08-1992 برقم ايداع    3251 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

176 - محمد عبدالعزيز عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76311   قيدت فى   26-08-1999 برقم ايداع    

5482 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

177 - محمد عبدالعزيز عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76311   قيدت فى   24-12-1996 برقم ايداع    

7272 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

178 - مصطفى محمد عبدالحكيم احمد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95152   قيدت فى   

06-02-2002 برقم ايداع    810 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-05

179 - فارس السيد متولى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103893   قيدت فى   20-04-2005 برقم ايداع    

2351 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

180 - سمير السيد احمد ابراهيم الهلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108439   قيدت فى   27-08-2006 برقم 

ايداع    6496 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

181 - عادل السيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110126   قيدت فى   04-03-2007 برقم ايداع    

1443 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03

182 - علء محمد اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112043   قيدت فى   05-09-2007 برقم 

ايداع    6337 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

183 - محمد احمد محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115643   قيدت فى   20-07-2008 برقم 

ايداع    5766 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-19

184 - هانى عباس احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123163   قيدت فى   31-05-2010 برقم ايداع    

4359 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

185 - هانى عباس احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123163   قيدت فى   22-06-2017 برقم ايداع    

8151 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-21

186 - محمد جمعة محمد جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126881   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    

3929 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23
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187 - شيماء علء الدين حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132691   قيدت فى   13-08-2012 برقم ايداع    

6689 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

188 - هانى صلح ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132913   قيدت فى   02-09-2012 برقم 

ايداع    7114 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

189 - احمد فوزى حسيب متولى نصر هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138623   قيدت فى   

24-02-2014 برقم ايداع    1431 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-23

190 - محمد عبدا منصور تهامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141321   قيدت فى   13-10-2014 برقم 

ايداع    8262 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-12

191 - منى السيد على بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141343   قيدت فى   14-10-2014 برقم ايداع    

8324 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13

192 - محمد سمير رضوان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147653   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    12080 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

193 - محمد فوزى ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147733   قيدت فى   18-11-2015 برقم 

ايداع    12255 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

194 - محمد شحاته عبدالغنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150613   قيدت فى   27-04-2016 برقم 

ايداع    5577 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-26

195 - عصام فريد حسين فريد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152478   قيدت فى   2016-08-25 

برقم ايداع    10682 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

196 - محمد محمد رفعت عوده احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156418   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    4477 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

197 - حماده عبدالستار عبدالرحمن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157476   قيدت فى   2017-06-11 

برقم ايداع    7656 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

198 - محمود عبدالرحمن على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157793   قيدت فى   2017-07-09 

برقم ايداع    8488 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

199 - مكتب احمد ناجى عبد الجليل عبد العال للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157970   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    8932 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-17

200 - نبوية السيد عبدالفتاح محمد عوض وهدان للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158391   قيدت فى   03-08-2017 برقم ايداع    9857 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-02

201 - عصام جمعه سيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158729   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

10904 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

202 - صابرالسيد حسين عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41674   قيدت فى   26-05-1980 برقم 

ايداع    1796 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

203 - فوزى سامى مصطفى حسب النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83165   قيدت فى   1999-03-04 

برقم ايداع    1332 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-03

204 - حسين رفعت حسين سرورعبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94745   قيدت فى   2001-12-22 

برقم ايداع    8206 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

205 - رضا محمد محمد جغفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96481   قيدت فى   03-07-2002 برقم ايداع    

3956 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

206 - عبدالمعبود محمد محمد حسين والى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103173   قيدت فى   2005-01-18 

برقم ايداع    373 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

207 - ماجد فتحى السيد احمد ابو الذهب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107152   قيدت فى   2006-05-04 

برقم ايداع    3309 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03
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208 - مؤسسة لباد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107299   قيدت فى   2006-05-18 

برقم ايداع    3715 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

209 - محمود نجيب محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110304   قيدت فى   18-03-2007 برقم 

ايداع    1948 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

210 - احمد السيداحمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111936   قيدت فى   27-08-2007 برقم ايداع    

6079 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

211 - عمرو محمد سيد احمد عبدا الزممرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128368   قيدت فى   

11-08-2011 برقم ايداع    7103 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-10

212 - الهادى السيد عبدالسلم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131047   قيدت فى   2012-03-19 

برقم ايداع    2752 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

213 - ايمن محمد عطية محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136307   قيدت فى   18-06-2013 برقم ايداع    

5933 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-17

214 - فتحى عبدالعليم محمد العوج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139393   قيدت فى   28-04-2014 برقم 

ايداع    3199 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

215 - خالد عبدالمنعم جودة محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140027   قيدت فى   2014-06-18 

برقم ايداع    4990 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-17

216 - ولء يوسف عبدالمعبود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146193   قيدت فى   2015-08-20 

برقم ايداع    8782 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

217 - عبدالحميد محمد عبدالحميد فتحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153926   قيدت فى   2016-11-21 

برقم ايداع    14426 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

218 - رشا عصام عبدالصادق عبدالوهاب للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154791   

قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    547 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-11

219 - هبه الشحات عبدالحميد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156396   قيدت فى   2017-04-09 

برقم ايداع    4717 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

220 - محمد ابراهيم على متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157694   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    8230 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

221 - عزه صدقى بيومى عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157879   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    

7834 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-12

222 - طارق ابراهيم المغاورى المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157904   قيدت فى   2017-07-16 

برقم ايداع    18801 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-15

223 - ابراهيم السيد السيد ابراهيم طراره للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158015   قيدت 

فى   19-07-2017 برقم ايداع    9009 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-18

224 - مصطفى عبدالحميد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158106   قيدت فى   2017-07-25 

برقم ايداع    9231 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

225 - السيد عدوى السيد عدوى قبطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158316   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    9692 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

226 - محمود مقبل بدوى مقبل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158595   قيدت فى   16-08-2017 برقم 

ايداع    10472 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

227 - قمر عبدالرحمن محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158673   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    10724 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20
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228 - مكتب لكوظ للمقاولت والستيراد التصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43817   قيدت فى   

08-09-1981 برقم ايداع    3977 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-07

229 - نبيل فارس اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57274   قيدت فى   03-06-1987 برقم ايداع    

2766 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

230 - عاطف محمد عبدالهادى كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67718   قيدت فى   16-09-1991 برقم 

ايداع    4664 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

231 - سعيد بيومى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72646   قيدت فى   02-01-1995 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-01

232 - فكرية ابو العل ابو العل عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87591   قيدت فى   2000-04-09 

برقم ايداع    2316 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

233 - فكرية ابوالعل ابوالعل عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87591   قيدت فى   2016-08-28 

برقم ايداع    10762 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

234 - خالد صلح محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94619   قيدت فى   21-11-2001 برقم 

ايداع    7851 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

235 - سليم عبدا سليم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101659   قيدت فى   19-06-2004 برقم 

ايداع    3536 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-18

236 - محمود رشاد محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107355   قيدت فى   2006-05-23 

برقم ايداع    3862 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-22

237 - محمد السيد على ابو رحمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111618   قيدت فى   25-07-2007 برقم 

ايداع    5246 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

238 - سامح بطرس شحاتة عبد المسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111644   قيدت فى   2007-07-29 

برقم ايداع    5309 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

239 - عبداللطيف عفيفى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118910   قيدت فى   28-04-2009 برقم 

ايداع    3260 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

240 - علء شوقى حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125777   قيدت فى   10-02-2011 برقم 

ايداع    1081 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

241 - محمد محمد عشرى ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132029   قيدت فى   2012-06-07 

برقم ايداع    5105 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

242 - احمد محمد حلمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132119   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    

5322 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

243 - نزيه محمد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133352   قيدت فى   30-09-2012 برقم 

ايداع    8049 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-29

244 - محمد الشبراوى جمعة محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134802   قيدت فى   2013-02-07 

برقم ايداع    1054 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-06

245 - وائل سعيد عبدالحميد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136637   قيدت فى   01-08-2013 برقم 

ايداع    6783 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-31

246 - جهاد محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145119   قيدت فى   04-06-2015 برقم ايداع    

6307 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-03

247 - عادل السيد حسين سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150487   قيدت فى   19-04-2016 برقم ايداع    

5227 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

248 - محمد رأفت السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155408   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

200 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

249 - محمد حسن السيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156090   قيدت فى   22-03-2017 برقم 

ايداع    3877 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21
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250 - عقل السيد فتحى كمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156565   قيدت فى   18-04-2017 برقم ايداع    

5141 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

251 - مكتب محمود محمد عبدالغنى امين مطر للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   157433   قيدت فى   06-06-2017 برقم ايداع    7502 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-05

252 - محمد احمد متولى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157602   قيدت فى   19-06-2017 برقم ايداع    

7983 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

253 - اشرف رشاد اسماعيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157841   قيدت فى   11-07-2017 برقم 

ايداع    8646 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

254 - عبدالرحمن محمد حسين على المردنلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157993   قيدت فى   

18-07-2017 برقم ايداع    8973 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

255 - احمد محمد محمد على سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158535   قيدت فى   13-08-2017 برقم 

ايداع    10299 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

256 - على عطيه غريب هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158565   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

10386 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

257 - عصام محمود صدقى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57961   قيدت فى   08-09-1987 برقم 

ايداع    4441 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

258 - سناء يحيى حسين عبدالفتاح ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86486   قيدت فى   1999-12-25 

برقم ايداع    8625 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

259 - ايناس على صالح سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95748   قيدت فى   15-04-2002 برقم ايداع    

2318 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

260 - احمد حسنى محمود متولى زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95782   قيدت فى   2002-04-17 

برقم ايداع    2390 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

261 - مصطفى موسى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106705   قيدت فى   20-03-2006 برقم 

ايداع    2065 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

262 - مصطفى موسى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106705   قيدت فى   18-08-2008 برقم 

ايداع    6608 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

263 - حنفى محمود عبدالحكيم عبدالغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109819   قيدت فى   2007-02-01 

برقم ايداع    618 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

264 - اشرف سعيد ابراهيم ابوريده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120058   قيدت فى   10-08-2009 برقم 

ايداع    6125 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-09

265 - اشرف سعيد ابراهيم ابوريدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120058   قيدت فى   23-08-2009 برقم 

ايداع    6476 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-22

266 - هدى حمدى عبدالسميع سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132494   قيدت فى   2012-07-26 

برقم ايداع    6280 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-25

267 - عشماوى خليل محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132944   قيدت فى   04-09-2012 برقم 

ايداع    7186 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

268 - عماد ابراهيم حسن سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136158   قيدت فى   30-05-2013 برقم 

ايداع    5462 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-29

269 - مؤسسة السعيد للمقاولت العموميه والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140928   قيدت 

فى   09-09-2014 برقم ايداع    7354 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-08

270 - محمد عبدالعزيز سليمان مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145523   قيدت فى   2015-06-29 

برقم ايداع    7303 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-28
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271 - عبدا محمد منصور محمد العبسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157181   قيدت فى   2017-05-22 

برقم ايداع    6845 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

272 - هانى مبروك عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158728   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    10898 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

273 - عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47630   قيدت فى   

13-08-1983 برقم ايداع    2828 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-12

274 - محمود محمد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70763   قيدت فى   23-08-1993 برقم ايداع    

3547 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-22

275 - هويدا طلعت سليمان عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110907   قيدت فى   14-05-2007 برقم 

ايداع    3449 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

276 - على محمد السعيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123018   قيدت فى   17-05-2010 برقم 

ايداع    3962 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-16

277 - وائل احمد شورى ابوطالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124676   قيدت فى   25-10-2010 برقم 

ايداع    8249 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

278 - احمد سمير احمد حسن علوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128929   قيدت فى   02-10-2011 برقم 

ايداع    8487 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

279 - السيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132134   قيدت فى   18-06-2012 برقم 

ايداع    5361 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

280 - عماد محمد عبدالرحمن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132786   قيدت فى   2012-08-27 

برقم ايداع    6883 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

281 - حسن احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147893   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

12647 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

282 - ورشة الجمال للكريتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148029   قيدت فى   08-12-2015 برقم ايداع    

12931 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

283 - احمد فرج السيد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151008   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

6616 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

284 - ايمن عبدالسميع فؤاد عبدالسميع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157541   قيدت فى   2017-06-14 

برقم ايداع    7816 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

285 - احمد صميده على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157729   قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    

8311 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

286 - اسامه سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157785   قيدت فى   09-07-2017 برقم 

ايداع    8465 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

287 - عبدالحميد عبدالمقصود عبدالحميد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158054   قيدت فى   

20-07-2017 برقم ايداع    9101 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-19

288 - محمود عبدالرازق عبساوى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158557   قيدت فى   2017-08-15 

برقم ايداع    10372 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

289 - على محمد عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100149   قيدت فى   14-12-2003 برقم 

ايداع    6587 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

290 - عيد سليمان حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111739   قيدت فى   07-08-2007 برقم ايداع    

5543 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

291 - مصطفى محمد ثروت احمد على المام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128039   قيدت فى   

17-07-2011 برقم ايداع    6326 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-16
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292 - محمد على محمد على ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128235   قيدت فى   31-07-2011 برقم 

ايداع    6777 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

293 - عبدالرحمان محمد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128997   قيدت فى   2011-10-05 

برقم ايداع    8634 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

294 - جرير السيد محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132626   قيدت فى   08-08-2012 برقم ايداع    

6575 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-07

295 - دينا عبدالحميد عطية محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140827   قيدت فى   2014-09-02 

برقم ايداع    7068 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-01

296 - احمد عوض ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153050   قيدت فى   05-10-2016 برقم 

ايداع    12149 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

297 - جابر محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158746   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    

10944 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

298 - عبدالسلم سميح عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76531   قيدت فى   21-01-1997 برقم 

ايداع    407 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-20

299 - ناصف جمال الدين عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86651   قيدت فى   19-01-2000 برقم 

ايداع    263 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

300 - سمير السيد العربى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94169   قيدت فى   07-10-2001 برقم ايداع    

6660 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-06

301 - سعيد الهادى سليم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106906   قيدت فى   06-04-2006 برقم 

ايداع    2634 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-05

302 - ياسر السيد عبد المقصود حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108434   قيدت فى   2006-08-27 

برقم ايداع    6486 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-26

303 - رمضان عبدا عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109566   قيدت فى   2014-10-30 

برقم ايداع    9057 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-29

304 - رمضان عبدا عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109566   قيدت فى   2006-12-27 

برقم ايداع    9434 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

305 - كمال على السيد احمد كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109568   قيدت فى   28-12-2006 برقم 

ايداع    9440 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

306 - خالد محمود السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111842   قيدت فى   19-08-2007 برقم ايداع    

5862 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-18

307 - وليد يسرى عبدالسميع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113001   قيدت فى   17-01-2011 برقم 

ايداع    547 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-16

308 - وليد يسرى عبد السميع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113001   قيدت فى   05-12-2007 برقم 

ايداع    8630 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-04

309 - عبد العزيز احمد امين المغينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114375   قيدت فى   06-04-2008 برقم 

ايداع    2738 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-05

310 - مكتب ولء وجيه خاطر السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

129159   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    9060 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-16

311 - محمد ابراهيم عبدالمجيد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131719   قيدت فى   2012-05-13 

برقم ايداع    4369 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-12

312 - السيد سعيد السيد محمد الدحلوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132211   قيدت فى   2012-06-27 

برقم ايداع    55771 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

313 - عبدالعزيز سعد عطيوة عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134472   قيدت فى   08-01-2013 برقم 

ايداع    185 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-07
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314 - دعاء السيد محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144373   قيدت فى   26-04-2015 برقم 

ايداع    4622 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-25

315 - احمد محمد على محسب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145447   قيدت فى   24-06-2015 برقم ايداع    

7139 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

316 - نادر السيد ابراهيم اسماعيل الشنوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150211   قيدت فى   

04-04-2016 برقم ايداع    4375 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-03

317 - طه طه السيد يسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151134   قيدت فى   29-05-2016 برقم ايداع    

6953 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-28

318 - هانى عبدالعزيز شحاته خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151381   قيدت فى   13-06-2016 برقم 

ايداع    7619 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

319 - محمد عبدالرحمن عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152258   قيدت فى   14-08-2016 برقم 

ايداع    10164 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

320 - شادى نبيل عبدالجواد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154297   قيدت فى   2016-12-14 

برقم ايداع    15453 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

321 - محمود عصمت عيد السيد للرحلت و نقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154751   قيدت فى   

17-08-2017 برقم ايداع    10542 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-16

322 - نيابه عبدالتواب ابو عطايا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155859   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    3309 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

323 - امال محمود احمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156791   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

5736 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

324 - محمد عبدالسلم محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157117   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    6635 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

325 - محمد يوسف السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157628   قيدت فى   20-06-2017 برقم 

ايداع    8054 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

326 - عبدالسميع صبرى عبدالسميع محمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158295   قيدت فى   

01-08-2017 برقم ايداع    9652 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-31

327 - على هجرسى على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32198   قيدت فى   06-06-1981 برقم 

ايداع    1906 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-05

328 - ابراهيم حسن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92714   قيدت فى   26-05-2001 برقم ايداع    

3311 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

329 - ازهار محمد عبدالعزيز عبد المعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94836   قيدت فى   2002-01-01 

برقم ايداع    5 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

330 - سامح محمد ابراهيم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95962   قيدت فى   08-05-2002 برقم ايداع    

2813 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

331 - سمير عيسى اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103160   قيدت فى   17-01-2005 برقم 

ايداع    341 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

332 - محمد عبد العزيز زيدان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110793   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    3195 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

333 - شعبان محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116639   قيدت فى   19-10-2008 برقم 

ايداع    8040 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

334 - احمد محمد محمد رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119142   قيدت فى   18-05-2009 برقم ايداع    

3893 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-17
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335 - احمد على عبدالمنعم جلهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120602   قيدت فى   07-10-2009 برقم 

ايداع    7366 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-06

336 - محمد السعيد حلمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131389   قيدت فى   15-04-2012 برقم 

ايداع    3594 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

337 - عادل محمد فؤاد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131716   قيدت فى   10-05-2012 برقم ايداع    

4362 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09

338 - فردوس عبدالرحمن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132698   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    6707 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

339 - محمد شوقى محمد محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133028   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    7370 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

340 - محمد احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136319   قيدت فى   19-06-2013 برقم 

ايداع    5972 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-18

341 - محمد محمود ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148307   قيدت فى   27-12-2015 برقم 

ايداع    13609 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

342 - حنان احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149923   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

3612 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

343 - محمد محمد عزازى محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152305   قيدت فى   2016-08-16 

برقم ايداع    10279 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

344 - مكتب سحر محمد محمود منجى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

153961   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    14521 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-11-22

345 - رضا محمود حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154284   قيدت فى   13-12-2016 برقم 

ايداع    15408 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

346 - السيد على السيد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156422   قيدت فى   2017-04-10 

برقم ايداع    4494 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

347 - ياسر عبدالوهاب عبدالحميد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156476   قيدت فى   2017-04-12 

برقم ايداع    4942 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

348 - احمد السيد محمد خليل ابراهيم عريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158007   قيدت فى   

19-07-2017 برقم ايداع    9001 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-18

349 - فؤاد السيد مصطفى الطنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158240   قيدت فى   30-07-2017 برقم 

ايداع    9496 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

350 - مكتب مصطفى فاروق محمد عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158884   قيدت فى   05-09-2017 برقم ايداع    11332 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-04

351 - عبدا لطفى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62487   قيدت فى   12-04-1989 برقم ايداع    

2039 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-11

352 - محمد عبدالمقصود عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67848   قيدت فى   1991-10-13 

برقم ايداع    5199 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

353 - نجوى وجدى محمد متولى مباشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77103   قيدت فى   1997-04-22 

برقم ايداع    2108 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

354 - طارق ابوالخير محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97075   قيدت فى   22-09-2002 برقم 

ايداع    5469 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-21

355 - انتصار فتح ا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101396   قيدت فى   22-05-2004 برقم 

ايداع    2896 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-21
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356 - فريد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109340   قيدت فى   07-12-2006 برقم ايداع    

8798 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

357 - عادل محمد السيد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111569   قيدت فى   2007-07-18 

برقم ايداع    5102 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

358 - محمد محمد عبده جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116893   قيدت فى   05-11-2008 برقم ايداع    

8616 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-04

359 - سامح حبيب الشحات حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121607   قيدت فى   20-01-2010 برقم 

ايداع    482 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-19

360 - عبدالناصر عاشور حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125452   قيدت فى   05-01-2011 برقم 

ايداع    174 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

361 - السيد محمد السيد الزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126381   قيدت فى   12-04-2011 برقم ايداع    

2710 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

362 - محمود مصطفى حافظ أحمد الكردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128180   قيدت فى   

27-07-2011 برقم ايداع    6650 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-26

363 - احمد محمود السيد عطية قورة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128910   قيدت فى   02-10-2011 برقم 

ايداع    8442 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

364 - هدى محمد عبده محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128963   قيدت فى   04-10-2011 برقم 

ايداع    8567 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

365 - تامر سعيد حسن عليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129888   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

10906 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

366 - هبه محمد عزازى عزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132077   قيدت فى   11-06-2012 برقم 

ايداع    5217 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

367 - محمد احمد محمد مصطفى الضوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132792   قيدت فى   2012-08-27 

برقم ايداع    6897 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

368 - مكتب فوزى سليمان عطوة فرير للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

134559   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    417 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-01-15

369 - سعيد عبدالعظيم ابو المجد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141876   قيدت فى   17-11-2014 برقم 

ايداع    9714 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

370 - نادرة احمد حسن منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143975   قيدت فى   01-04-2015 برقم 

ايداع    3524 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

371 - عبدالجواد جميل عبداللطيف متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147635   قيدت فى   2015-11-12 

برقم ايداع    12045 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

372 - سامح عبدالدايم عبدالسميع عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149851   قيدت فى   2016-03-16 

برقم ايداع    3416 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

373 - محمد جوده محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150589   قيدت فى   26-04-2016 برقم 

ايداع    5497 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

374 - محمود عبدالعال احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156149   قيدت فى   26-03-2017 برقم 

ايداع    4015 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

375 - انتصار محمد زكى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156897   قيدت فى   08-05-2017 برقم 

ايداع    6024 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

376 - ايمان محمود رجائى عوده السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157764   قيدت فى   2017-07-06 

برقم ايداع    8396 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05
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377 - سلمى عبدالسلم محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157957   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    8916 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16

378 - مكتب نوره محمد عبدالمطلب احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158844   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    11235 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-28

379 - احمد عماد منير عباس ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158984   قيدت فى   12-09-2017 برقم 

ايداع    11624 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

380 - عادل احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159004   قيدت فى   13-09-2017 برقم ايداع    

11682 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

381 - وفاء محمد ابراهيم البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58661   قيدت فى   21-11-1987 برقم ايداع    

6096 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

382 - خيرى صديق عبدالعزيز حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77941   قيدت فى   10-08-1997 برقم 

ايداع    4353 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

383 - ناديه ابراهيم حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78306   قيدت فى   24-09-1997 برقم ايداع    

5352 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

384 - مؤسسة عامر للتوريدات العموميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105788   قيدت فى   2005-12-21 

برقم ايداع    7430 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

385 - تهانى عبدالعظيم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106952   قيدت فى   12-04-2006 برقم 

ايداع    2763 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-11

386 - السيد محمد السيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107683   قيدت فى   20-06-2006 برقم 

ايداع    4626 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

387 - ايمن عبد العزيز زيدان عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110794   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    3196 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

388 - وائل محمد احمد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120524   قيدت فى   30-09-2009 برقم 

ايداع    7186 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

389 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127943   قيدت فى   2011-07-11 

برقم ايداع    6068 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

390 - شريف امين امين ابراهيم العفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127943   قيدت فى   2014-11-18 

برقم ايداع    9753 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-17

391 - محمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129482   قيدت فى   20-11-2011 برقم ايداع    

9855 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

392 - شرين صابر عبداللطيف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130961   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    2573 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

393 - السيد محمد احمد صبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143218   قيدت فى   17-02-2015 برقم ايداع    

1677 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-16

394 - شيماء انور على عبدالرحمن الصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147475   قيدت فى   

05-11-2015 برقم ايداع    11762 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-04

395 - احمد مصطفى محمد بهلول محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151861   قيدت فى   2016-07-24 

برقم ايداع    9177 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

396 - ابوبكر عبدالحفيظ عبدالمغنى عبدالحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154934   قيدت فى   

22-01-2017 برقم ايداع    893 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-21

397 - سعيد محمد محمد حسن سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155802   قيدت فى   08-03-2017 برقم 

ايداع    3130 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07
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398 - سحر عطيه فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156066   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

3825 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

399 - ايمن كامل عبدالمقصود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159217   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    12239 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

400 - ابوبكر محمود السيد العزازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54348   قيدت فى   20-05-1986 برقم 

ايداع    2492 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-19

401 - محمد عبدالعظيم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57767   قيدت فى   15-08-1987 برقم 

ايداع    3965 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

402 - مختار ابراهيم العيداروس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64335   قيدت فى   27-12-1989 برقم ايداع    

6403 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

403 - كمال فؤاد نجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69211   قيدت فى   30-08-1992 برقم ايداع    

3607 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

404 - أحمد شحاته محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80273   قيدت فى   14-05-1998 برقم ايداع    

2745 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-13

405 - محمدالسيد عليوة حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86657   قيدت فى   19-01-2000 برقم ايداع    

277 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

406 - محمد السيد عليوة حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86657   قيدت فى   15-02-2000 برقم ايداع    

999 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

407 - ايمان عزت عبدالمعبود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104281   قيدت فى   07-06-2005 برقم 

ايداع    3339 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

408 - حسين خليفة احمد معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110346   قيدت فى   21-03-2007 برقم 

ايداع    2039 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

409 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   14-04-2011 برقم 

ايداع    2768 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-13

410 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   10-06-2007 برقم 

ايداع    4112 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-09

411 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    8969 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

412 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    9390 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

413 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    9391 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

414 - سعيد محمود حسن العدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111180   قيدت فى   19-11-2012 برقم 

ايداع    9392 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

415 - اسامة الشبراوى السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121048   قيدت فى   17-11-2009 برقم 

ايداع    8555 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

416 - عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130917   قيدت فى   

11-03-2012 برقم ايداع    2448 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-10

417 - محمود محمد محمود عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132507   قيدت فى   29-07-2012 برقم 

ايداع    6311 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

418 - محمد سعود محمد ابوساطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137378   قيدت فى   30-10-2013 برقم 

ايداع    8797 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-29

419 - محمد محمود احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143838   قيدت فى   24-03-2015 برقم ايداع    

3196 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23
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420 - السيد احمد احمد عبدالغفار عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147841   قيدت فى   2015-11-16 

برقم ايداع    12507 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-15

421 - احمد جوده حسن موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152621   قيدت فى   04-09-2016 برقم ايداع    

11067 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

422 - دينا جمال محمد احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154837   قيدت فى   2017-01-16 

برقم ايداع    673 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

423 - هانى مصطفى السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156263   قيدت فى   30-03-2017 برقم 

ايداع    4321 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

424 - ياسر فؤاد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157136   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    6692 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

425 - محمد عمر محمد عبدالرحمن منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158322   قيدت فى   2017-08-02 

برقم ايداع    9705 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

426 - محمود احمد على شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68487   قيدت فى   16-02-1992 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

427 - سناء حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81415   قيدت فى   17-09-1998 برقم ايداع    

5597 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

428 - حسين ابراهيم الشبراوى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87438   قيدت فى   26-03-2000 برقم 

ايداع    1950 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

429 - فهمى عبدالقادر عبدالمولى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95620   قيدت فى   2002-04-02 

برقم ايداع    2036 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

430 - محمد نور الدين محمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112182   قيدت فى   2007-09-17 

برقم ايداع    6646 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

431 - مصطفى فريد عبدالرحمن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124985   قيدت فى   2010-11-29 

برقم ايداع    9012 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-28

432 - محمد مهدى امام منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127910   قيدت فى   10-07-2011 برقم 

ايداع    5988 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

433 - محمد حسن السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127947   قيدت فى   11-07-2011 برقم ايداع    

6074 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

434 - مصطفى فتحى عبدا عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128713   قيدت فى   2011-09-18 

برقم ايداع    7957 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

435 - مختار السيد احمد السيد عراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131958   قيدت فى   2012-05-31 

برقم ايداع    4937 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

436 - عزت عطيه احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132978   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    

7267 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-04

437 - امل السيد احمد عبده مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133021   قيدت فى   09-09-2012 برقم 

ايداع    7358 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-08

438 - السيد فاروق صالح محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144534   قيدت فى   2015-05-05 

برقم ايداع    5035 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

439 - هاله محمد حسن محمد شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144984   قيدت فى   27-05-2015 برقم 

ايداع    6006 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

440 - ايمان متولى محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146139   قيدت فى   17-08-2015 برقم 

ايداع    8638 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

441 - فاروق سلمى هليل محمد ابو علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146745   قيدت فى   2015-09-20 

برقم ايداع    10049 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

Page 163 of 171 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

442 - عبده عبدالجليل زايد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148178   قيدت فى   16-12-2015 برقم 

ايداع    13295 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-15

443 - وفاء اسماعيل على قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148532   قيدت فى   06-01-2016 برقم ايداع    

190 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

444 - كوثر عبدالعظيم ابراهيم الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149700   قيدت فى   2016-03-07 

برقم ايداع    2995 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

445 - احمد محمد عبدالمجيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150664   قيدت فى   09-05-2016 برقم 

ايداع    5930 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

446 - احمد محمد السيد مصطفى للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155822   قيدت فى   

09-03-2017 برقم ايداع    3187 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-08

447 - فاتن احمد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156000   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    3669 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

448 - السيد محمد محمد محمد ابراهيم للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158120   قيدت فى   

26-07-2017 برقم ايداع    9250 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-25

449 - ايهاب محمد الصغير حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159199   قيدت فى   2017-09-25 

برقم ايداع    12198 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

450 - حنان عبدالحميد عماره عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159324   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    12508 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

451 - محمد حامد السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83283   قيدت فى   14-03-1999 برقم ايداع    

1610 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-13

452 - السيد الصادق السيد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96656   قيدت فى   2002-07-22 

برقم ايداع    4322 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-21

453 - مكتب على عبد الحافظ احمد عبد الحافظ للرحلت الداخلية ونقل عمال شركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

97128   قيدت فى   25-09-2002 برقم ايداع    5575 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-24

454 - ثروت خيرى محمد ابراهيم شويحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101467   قيدت فى   2004-05-30 

برقم ايداع    3071 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

455 - ممدوح عبدالرحمن سويلم مطاوع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104060   قيدت فى   2005-05-14 

برقم ايداع    2820 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

456 - احمد السيد خليل نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104967   قيدت فى   29-08-2005 برقم ايداع    

5219 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28

457 - احمد السيد خليل نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104967   قيدت فى   13-07-2011 برقم ايداع    

6196 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

458 - ناهد عيد شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105518   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

6677 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

459 - مؤسسة حمزة للحدايد ولوازم المعمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111778   قيدت فى   

12-08-2007 برقم ايداع    5665 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

460 - حسن محمود عبدالغفار حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113393   قيدت فى   17-01-2008 برقم 

ايداع    392 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-16

461 - نجاة عبد الكريم سعيد غيث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114170   قيدت فى   19-03-2008 برقم 

ايداع    2263 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18
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462 - ياسر السيد محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119615   قيدت فى   01-07-2009 برقم ايداع    

5091 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-30

463 - عبدا دياب شفيق البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136092   قيدت فى   27-05-2013 برقم 

ايداع    5281 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

464 - عبدالحميد عبدالعزيز السيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142497   قيدت فى   2014-12-29 

برقم ايداع    11366 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

465 - عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144167   قيدت فى   

12-04-2015 برقم ايداع    4146 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-11

466 - العربى الغريب على حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144306   قيدت فى   22-04-2015 برقم 

ايداع    4475 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-21

467 - السيد صلح شفيق البربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144872   قيدت فى   21-05-2015 برقم 

ايداع    5753 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-20

468 - ناصر محمد محمد الهادى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145820   قيدت فى   2015-07-28 

برقم ايداع    7929 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-27

469 - خالد عزت محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146098   قيدت فى   16-08-2015 برقم ايداع    

8553 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

470 - على محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153045   قيدت فى   05-10-2016 برقم ايداع    

12135 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

471 - محمود حسن محمود عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154477   قيدت فى   25-12-2016 برقم 

ايداع    15957 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

472 - ايهاب ابراهيم محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156204   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    4155 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

473 - اشجان الحسينى احمد غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156997   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    6265 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

474 - سليمان عبدا سليمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157806   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    8523 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

475 - على محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158091   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    

9205 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

476 - اميره السيد محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158571   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

10398 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

477 - محمد عبدالعزيز احمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158636   قيدت فى   2017-08-20 

برقم ايداع    10604 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

478 - احمد سعد السيد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159252   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

12311 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

479 - منال جمعه عبدالمنعم عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159258   قيدت فى   2017-09-26 

برقم ايداع    12323 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

480 - محسن اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77015   قيدت فى   07-04-1997 برقم ايداع    

1906 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

481 - سامى عبدالخالق محمد العيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83534   قيدت فى   10-04-1999 برقم 

ايداع    2141 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09

482 - السيد محمد سعيد محمد عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90832   قيدت فى   2000-11-28 

برقم ايداع    8477 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-27

483 - عايد فهيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106641   قيدت فى   15-03-2006 برقم ايداع    

1863 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14
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484 - اميرة سليمان السيد محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115484   قيدت فى   07-07-2008 برقم 

ايداع    5397 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

485 - محمد كمال ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118115   قيدت فى   22-02-2009 برقم ايداع    

1339 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-21

486 - محمد متولى كامل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119494   قيدت فى   21-06-2009 برقم 

ايداع    4805 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-20

487 - عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126097   قيدت فى   2017-01-18 

برقم ايداع    777 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

488 - سومة فوزى رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129196   قيدت فى   18-05-2017 برقم 

ايداع    6676 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

489 - سومة فوزى رمضان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129196   قيدت فى   19-10-2011 برقم 

ايداع    9134 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-18

490 - احمد محمد محمد عبدا الزيات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130209   قيدت فى   2012-01-17 

برقم ايداع    627 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

491 - كريمة رجب عبدالمنعم عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130955   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    2565 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

492 - محمود اسامة محمود السيد عيسوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131922   قيدت فى   2012-05-29 

برقم ايداع    4854 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

493 - رضا احمد حسين رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133342   قيدت فى   30-09-2012 برقم 

ايداع    8032 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

494 - عاطف محمود عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133456   قيدت فى   2012-10-07 

برقم ايداع    8273 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-06

495 - يحيى عبدالواحد سعد عبدالواحد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136038   قيدت فى   2013-05-21 

برقم ايداع    5157 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-20

496 - احمد محمد مصطفى على حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150540   قيدت فى   2016-04-21 

برقم ايداع    5352 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

497 - اسلم السيد محمد احمد عربد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154468   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    15933 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

498 - ضياء شحاته سريع منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155577   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    2499 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

499 - احمد عمر يونس عمر البطريق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157086   قيدت فى   2017-05-17 

برقم ايداع    6526 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

500 - محمد السيد جمعه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158667   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    10715 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

501 - مكتب فتحيه سعيد مصلحى احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158740   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    10932 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-22

502 - محمود احمد محمد روق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77914   قيدت فى   06-08-1997 برقم ايداع    

4294 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

503 - ناصر محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96160   قيدت فى   29-05-2002 برقم ايداع    

3234 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

504 - ناهد صابر عبد الحميد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96779   قيدت فى   14-08-2002 برقم 

ايداع    4691 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

505 - صبحى عبده محمد نجيده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96950   قيدت فى   08-09-2002 برقم ايداع    

5165 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07
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506 - صفوت باسيلوس فخرى مرقص بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105528   قيدت فى   

20-11-2005 برقم ايداع    6706 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-19

507 - مصطفى محمد الشافعى عبدالعال محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109099   قيدت فى   

12-11-2006 برقم ايداع    8110 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-11

508 - محمد عبد ا عبدالسلم رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110788   قيدت فى   2007-05-06 

برقم ايداع    3177 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

509 - عوض سعد محمد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111825   قيدت فى   15-08-2007 برقم 

ايداع    5804 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

510 - ليلى محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112282   قيدت فى   26-09-2007 برقم ايداع    

6840 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

511 - يوسف عبد السلم محمد قايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113748   قيدت فى   18-02-2008 برقم 

ايداع    1231 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-17

512 - دولت عبدالحميد دفع ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129397   قيدت فى   03-11-2011 برقم 

ايداع    9617 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

513 - ليلى محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129673   قيدت فى   06-12-2011 برقم ايداع    

10349 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

514 - محمود محمد احمد مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131942   قيدت فى   30-05-2012 برقم ايداع    

4894 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

515 - حسين احمد عبدالعزيز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132501   قيدت فى   29-07-2012 برقم 

ايداع    6296 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-28

516 - احمد محمد احمد طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137169   قيدت فى   03-10-2013 برقم 

ايداع    8241 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02

517 - ممتاز على محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142775   قيدت فى   19-01-2015 برقم ايداع    

567 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18

518 - محمود عطيه محمود راضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148033   قيدت فى   08-12-2015 برقم 

ايداع    12937 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

519 - سعدالدين احمد عبدالكريم العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153928   قيدت فى   2016-11-21 

برقم ايداع    14428 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

520 - سلطان سليم ثابت سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154797   قيدت فى   15-01-2017 برقم ايداع    

572 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

521 - احمد محمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154971   قيدت فى   23-01-2017 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

522 - محمد السيد مرسى محمد علوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157716   قيدت فى   2017-07-04 

برقم ايداع    8281 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03
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تجديد شركات

1 - شركة متولى ابراهيم سلمة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   18133  قيدت فى  10-01-1957 برقم 

ايداع   46 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  12:00:00

ص

2 - ش مصطفى ابو السعود وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77842  قيدت فى  29-07-1997 برقم ايداع   

4115 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  12:00:00ص

3 - ش حسنى محمد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111092  قيدت فى  30-05-2007 برقم ايداع   

3896 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

4 - شركة حنان محمود عدلى شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   156906  قيدت فى  08-05-2017 برقم 

ايداع   6040 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

5 - شركة هبه سعيد احمد اسماعيل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   77259  قيدت فى  1997-05-17 

برقم ايداع   2560 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  

12:00:00ص

6 - شركة  منال محمد اسماعيل لنقل الركاب وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   111990  قيدت فى  

30-08-2007 برقم ايداع   6196 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

7 - وليد محمد عرفات ابراهيم وشريكتة ) جنجر للسياحه (   شركة سبق قيدها برقم :   199522  قيدت فى  

22-03-2007 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2027  12:00:00ص

8 - شركه صابر سعيد احمد فرج وشريكه سعيد احمد فرج   شركة سبق قيدها برقم :   76528  قيدت فى  

21-01-1997 برقم ايداع   404 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2027  12:00:00ص

9 - شركه الحسينى ابوورده وشرركاه   شركة سبق قيدها برقم :   92858  قيدت فى  11-06-2001 برقم 

ايداع   3621 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  

12:00:00ص

10 - شركة المهندس  حلمى حلمى محمد الهادى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   132008  قيدت فى  

05-06-2012 برقم ايداع   5037 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

11 - شركه / محمود السيد محمد عواجه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   75415  قيدت فى  

18-08-1996 برقم ايداع   4194 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2026  12:00:00ص

12 - الشركة المصرية للكيماويات والستيراد والتصدير ـ حازم السيد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

94935  قيدت فى  12-01-2002 برقم ايداع   228 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/01/2027  12:00:00ص

13 - شركه عامر مصطفى سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   97984  قيدت فى  28-01-2003 برقم 

ايداع   525 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2023  12:00:00

ص

14 - ش عبدالبديع فاروق محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   158643  قيدت فى  20-08-2017 برقم 

ايداع   10630 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص
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15 - ياسر دياب واشرف بشير وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم :   157655  قيدت فى  2017-06-22 

برقم ايداع   8111 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  

12:00:00ص

16 - شركة محمد سيد توفيق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77973  قيدت فى  12-08-1997 برقم 

ايداع   4433 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

17 - شركة  حماده فتحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   132915  قيدت فى  02-09-2012 برقم ايداع   

7117 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

18 - شركة عيسى عبدالسلم مسلم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   144528  قيدت فى  2015-05-05 

برقم ايداع   5018 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2025  

12:00:00ص

19 - ارك الكتريك للتوريدات الكهربائيه والمقاولت العامه   شركة سبق قيدها برقم :   156924  قيدت فى  

09-05-2017 برقم ايداع   6081 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص

20 - شركة محمد حسانين احمد مصطفى وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   49546  قيدت فى  

19-07-1984 برقم ايداع   2875 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2024  12:00:00ص

21 - محمد على احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56835  قيدت فى  04-04-1987 برقم 

ايداع   1864 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

22 - شركة طارق بلل شهاب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69155  قيدت فى  12-08-1992 برقم 

ايداع   3359 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص

23 - ش محمود ابراهيم عفيفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69855  قيدت فى  09-01-1993 برقم 

ايداع   144 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2023  12:00:00

ص

24 - شركة جودة عبدالوهاب وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   53901  قيدت فى  31-03-1986 برقم 

ايداع   1611 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2026  

12:00:00ص

25 - شركة الخوة العرب للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   60435  قيدت فى  1988-06-21 

برقم ايداع   2905 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2023  

12:00:00ص

26 - شركه  محمد احمد عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   76121  قيدت فى  02-12-1996 برقم 

ايداع   6683 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2026  

12:00:00ص

27 - الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل   شركة سبق قيدها برقم :   124307  قيدت فى  2010-09-23 

برقم ايداع   7306 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2025  

12:00:00ص

28 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6005 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

29 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6006 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

30 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6007 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص
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31 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6008 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

32 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6009 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

33 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6010 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

34 - شركة مطاحن شرق الدلتا   شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  25-07-2010 برقم ايداع   

6011 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2025  12:00:00ص

35 - شركة  محمد اسماعيل جاد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   126100  قيدت فى  

16-03-2011 برقم ايداع   2005 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2026  12:00:00ص

36 - ش هشام محروس عبدالمعطى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   149497  قيدت فى  2016-02-25 

برقم ايداع   2529 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2026  

12:00:00ص

37 - محمد نبراوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69036  قيدت فى  11-07-1992 برقم ايداع   2890 

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

38 - تعدل الى شركة احمد محمد احمد مخيمر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   118337  قيدت فى  

10-03-2009 برقم ايداع   1839 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2024  12:00:00ص

39 - شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وتم تعديل الشركة الى شركة تابعه للشركة القابضه للمضارب والمطاحن   

شركة سبق قيدها برقم :   69220  قيدت فى  31-08-1992 برقم ايداع   3629 وفى تاريخ  2022-08-25  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2027  12:00:00ص

40 - انتصار مصطفى السيد مصطفى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   106761  قيدت فى  

26-03-2006 برقم ايداع   2232 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2026  12:00:00ص

41 - تم تعديل اسم الشركه وسمتها الى شركة الشرقيه للتجارة والمقاولت والتنميه العامه -محمد محمد السيد 

الصالحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117564  قيدت فى  08-01-2009 برقم ايداع   159 وفى 

تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2024  12:00:00ص

42 - شركة  بهاء عبدالباسط عبدالحميد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   130393  قيدت فى  

31-01-2012 برقم ايداع   1088 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

43 - شركة  احمد السيد احمد عرب و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   29073  قيدت فى  1972-02-06 

برقم ايداع   378 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  

12:00:00ص

44 - شركة  زينب حسن عبدالباقى و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   67705  قيدت فى  1991-09-14 

برقم ايداع   4625 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2026  

12:00:00ص

45 - شركة يسرى محمود همت وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   80121  قيدت فى  28-04-1998 برقم 

ايداع   2347 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2023  

12:00:00ص

46 - شركة ياسر صبحى لطفى وشريكته نها ابراهيم محمد على   شركة سبق قيدها برقم :   95981  قيدت فى  

11-05-2002 برقم ايداع   2850 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2027  12:00:00ص
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47 - هانى محمد سليمان و شريكته شيرين محمد سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   133114  قيدت فى  

13-09-2012 برقم ايداع   7528 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/09/2027  12:00:00ص
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