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قيود أفراد

1 - توفيق عبدا سلمه حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2547 

ورقم قيد 203907    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا تصدير المواد المشعه و المنتجات ذات الطبيعه 

الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية الكسارة - قصاصين الشرق بملك رامى ديبان مسلم سلمه

2 - ايهاب ديبان مسلم سلمة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2549 ورقم 

قيد 203908    محل رئيسى  عن محل اسمده و مبيدات زراعية, بجهة محافظة الشرقية بجوار كوبرى الكساره - 

قصاصين الشرق بملك جمال على حسين ابوهاشم

3 - رامى ديبان مسلم سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2550 

ورقم قيد 203909    محل رئيسى  عن اسمده و مبيدات زراعية, بجهة محافظة الشرقية الكسارة - قصاصين 

الشرق بملك توفيق عبدا سلمه

4 - منى احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2564 ورقم قيد 203910    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية شرفه الدوه خلف مدرسه الفاروق بملك هانى احمد عبدالعزيز محمد

5 - محمد محمد شعبان محمد البحراوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2565 ورقم قيد 203911    محل رئيسى  عن ورشة نجارة موبيليات يدوى, بجهة محافظة الشرقية شارع سليمان 

جاد بملك محمد شعبان محمد البحراوى

6 - محمد محمود ابراهيم بكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2570 

ورقم قيد 203912    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الشرقية الفدادنه بملك محمود ابراهيم بكرى

7 - اسلم محمد السيد السيد تاجر فرد  رأس ماله 24,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2571 ورقم 

قيد 203913    محل رئيسى  عن محل تجارة اكسسوار موبايلت ) خدمات محمول (, بجهة محافظة الشرقية ش 

- الطريق الدائرى الجديد بملك محمد السيد السيد متولى

8 - احمد محمد عبدالسلم على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2575 

ورقم قيد 203914    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع النتاج بملك 

محمد عبدالسلم على

9 - محمود عبدالعزيز محمد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2576 ورقم قيد 203915    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية شارع المركز بملك عبد 

العزيز محمد مرعى

10 - صبرى متولى عزيز متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2584 ورقم قيد 203916    محل رئيسى  عن تجاره وبيع زيوت السيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع 

مصرف المقدم بجوار بنزينه كراديس بملك هناء حسانين مجاهد

11 - حسناء محمد السيد سويلم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2591 ورقم قيد 203918    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية عرب العيايده بملك حلوتهم 

محمد متولى

12 - محمد احمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2593 ورقم قيد 203919    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر حفنا ملك/احمد 

ابراهيم محمد
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13 - مكتب حسين محمد حسن موسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2594 ورقم قيد 203920    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية عزبه ظاظا اكواه بملك حسن محمد حسن موسى

14 - محمد عبدالحميد عدلى عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2595 ورقم قيد 203921    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعية و تقاوى, بجهة محافظة الشرقية المحموديه 

بملك عزه احمد محمد السيد

15 - على محمد على عبدالرحمن مصبح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2596 ورقم قيد 203922    محل رئيسى  عن ورشة نجارة ميكانيكية, بجهة محافظة الشرقية طوخ بملك محمد 

على عبدالرحمن

16 - اسامه محمد صبرى عبدالحى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2604 ورقم قيد 203923    محل رئيسى  عن محل بيع كشرى, بجهة محافظة الشرقية صبيح بملك محمد حسن 

مرسى

17 - ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2605 ورقم قيد 203924    محل رئيسى  عن بيع حلويات جافه, بجهة محافظة الشرقية الشوافين بملك محمود 

محمد احمد سلمه

18 - علء سعيد عليوه حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2624 ورقم قيد 203925    محل رئيسى  عن تجارة الخردة والبلستيكات ومخلفات المصانع, بجهة محافظة 

الشرقية سراج الدين ملك/سعيد عليوه حسن محمود

19 - امانى محمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2627 

ورقم قيد 203926    محل رئيسى  عن مستلزمات البان, بجهة محافظة الشرقية كفور نجم بملك محمود يوسف 

محمد عمر

20 - مكتب فتحية فتحى عزب سليمان للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2631 ورقم قيد 203927    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية  و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية بنى جرى بملك جمال الشبراوى فايد حفناوى

21 - مكتب اكرم عاطف عبدالرحيم عيسى على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2633 ورقم قيد 203928    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية انشاص البصل بملك برعى عبدا برعى

22 - محمد عماد الدين عبدالفتاح على سرى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 2635 ورقم قيد 203929    محل رئيسى  عن محل بلى ستيشن فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه بموافقة امن رقم 8287 بتاريخ 20/ 11 / 2022, بجهة محافظة الشرقية شارع خليل 

الطوخى بملك سعديه الشحات عبدا

23 - جميل السيد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2636 

ورقم قيد 203930    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضاعة داخلى عدا نقل الطرود وعدا خدمات البريد السريع 

وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية النوافعه ملك/محمد عبدالجواد بدوى 

على
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24 - الدسوقى محسن عبده الدسوقى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2637 ورقم قيد 203931    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية واحد القصبى بملك محسن 

عبده الدسوقى الريس

25 - محمد السيد عبدا السيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2638 

ورقم قيد 203932    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية بجوار كوبرى 

ديرب السوق بملك السيد عبدا السيد ابراهيم

26 - زهره راضى هارون ابوالمعاطى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2639 ورقم قيد 203933    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية بهنيا 

ملك/ابراهيم على محمد عبدالفتاح

27 - صالح محمد عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2644 

ورقم قيد 203934    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية كوبرى دعبس الملك بملك عبير 

عبدالمجيد عبدالرحمن

28 - آيه عبدالحميد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2645 ورقم قيد 203935    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية البيروم بملك محمد السيد 

محمد عبدالرحمن

29 - محمد عطيه احمد رزق مبروك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2648 ورقم قيد 203936    محل رئيسى  عن بقاله و مواد غذائية عدا تصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية, 

بجهة محافظة الشرقية بهنباى بملك عطيه احمد رزق مبروك

30 - عادل صدقى مسعود سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 2652 

ورقم قيد 203937    محل رئيسى  عن تجاره سجاد, بجهة محافظة الشرقية شارع بورسعيد كفر الحوت بملك 

محمد عبدالبديع السيد

31 - نهال الخضر عبدالرحمن عيسى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2656 ورقم قيد 203938    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو عماره كفر موسي 

عمران بملك علي حموده احمد

32 - السيد محمد محمد على نصار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2665 ورقم قيد 203939    محل رئيسى  عن تجارة ادوات صحيه وسباكه, بجهة محافظة الشرقية منشية النور 

الشيخ جبيل ملك/محمد محمد على نصار

33 - سما محمد محمد عبدالحليم غمرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 

2674 ورقم قيد 203940    محل رئيسى  عن تجاره الخرده, بجهة محافظة الشرقية الغوارنه بملك هانى محمد 

عبدالحليم غمرى

34 - اميره احمد محمد عبدالرحمن الصادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم 

ايداع 2679 ورقم قيد 203941    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية جزيرة 

شنش ملك/محمود محمد احمد الديدامونى

35 - احمد ناصر سليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2681 

ورقم قيد 203942    محل رئيسى  عن مكتب شحن داخلى و تفريغ و راوافع عدا نقل الطرود و خدماتت البريد 

السريع و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الشرقية عزبه الحصة - بردين 

بملك ناصر سليم سليمان
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36 - مكتب ولء عاطف عبدالمنعم طالب للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2683 ورقم قيد 203943    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و  بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية القطاوية بملك محمد الهادى محمد ابراهيم

37 - دنيا سعد على سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2684 ورقم 

قيد 203944    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية السعادات - الصالحية القديمة - الطريق 

العام بملك احمد فهمى محمد اسماعيل

38 - ابراهيم جمال عبدالحميد حسونه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2695 ورقم قيد 203945    محل رئيسى  عن بيع خرده وحديد وصاج ومعادن خرده, بجهة محافظة الشرقية 

شنبارة الميمونة ملك/ناصر محمد عبدا محمد

39 - يسريه عبدالسلم موسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2703 ورقم قيد 203946    محل رئيسى  عن تجارة مواشى, بجهة محافظة الشرقية عزبه ليكو ملك/عبدالسلم 

موسى عبدا

40 - ماهر زكى نجيب صليب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2705 

ورقم قيد 203947    محل رئيسى  عن ورشه فايبر جلس بسيطه عدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية كفر فرج 

جرجس بملك مريم جورجى جبران

41 - محمد صلح الدين منصور عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2707 ورقم قيد 203948    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية عزبه المعلوى -شبرا 

العنب بملك صلح الدين منصور عبدالعزيز

42 - شيماء حسن يونس عطوه الوزير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2713 ورقم قيد 203949    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية المنشيه عزبه مامل بملكالسيد 

شحاته محمد عبدالغفار

43 - مكتب خالد احمد صالح عيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 02-02-2023 برقم ايداع 2714 ورقم قيد 203950    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه الزينى انشاص البصل بملك فاطمه عبداللطيف السيد

44 - فاطمه صلح عبدا الحسينى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2718 ورقم قيد 203951    محل رئيسى  عن عطاره عدا العشاب الطبية, بجهة محافظة الشرقية محل 

رقم 4 ميدان المحطة بملك سحر السيد لطفى بصفتها رئيس مركز ومدينه ههيا

45 - السيد عبدالسلم احمد مجاهد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2719 

ورقم قيد 203952    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية سعود البحريه طريق 

عليوه ملك/محمد عبدالسلم احمد مجاهد

46 - فتحى صابر السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2730 

ورقم قيد 203953    محل رئيسى  عن تاجير فراشه للمناسبات, بجهة محافظة الشرقية عرب الرملية-الشغانبه 

بملك صابر السيد ابراهيم

47 - محمد حسن جاد الرب داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2733 

ورقم قيد 203954    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع محمود الباز متفرع من شارع 6 

اكتوبر بملك محمد اسماعيل جاد
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48 - رضا عطيه احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2742 

ورقم قيد 203956    محل رئيسى  عن تجارة التقاوى والمبيدات والسمده الزراعيه, بجهة محافظة الشرقية كفر 

شلشلمون بملك سعيد احمد السيد

49 - علء محمد الصادق عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2748 ورقم قيد 203957    محل رئيسى  عن ورشه خراطة بسيطة, بجهة محافظة الشرقية ش الرشاح بملك 

شهاب لطفى عبدالسميع احمد

50 - مكتب منى جلل محمد سليمان عبدالفتاح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2750 ورقم قيد 203958    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية النعامنه بملك حسن ابراهيم حسن

51 - مكتب محمد عبدالحميد مصباح يوسف للرحلت ونقل عمال داخلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 02-02-2023 برقم ايداع 2751 ورقم قيد 203959    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال داخلى 

عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل 

بملك عبدالحميد مصباح يوسف عفيفى

52 - السيد نورالدين عمر خطاب تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2760 

ورقم قيد 203960    محل رئيسى  عن بيع كشرى وكريب, بجهة محافظة الشرقية الصوفيه بملك ايمن سليمان 

عبدالعزيز سليمان

53 - ماهر  باز عبدالرحيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2761 ورقم قيد 203961    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع داخلى عدا نقل الطرود وخدمات البريد 

السريع وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الدولى  والداخلى, بجهة محافظة الشرقية ش نور السلم-الكونت 

شديد-بملك امال محمد احمد محمد السيد

54 - المير طلعت عبده غريب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2766 

ورقم قيد 203962    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو الديب بملك طلعت 

عبده غريب عبده

55 - السيد محمد السيد ابراهيم محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم 

ايداع 2767 ورقم قيد 203963    محل رئيسى  عن تجاره مخلفات المصانع بجميع انواعها وتوريد اخشاب عدا 

توريد العماله والحاسب اللى ومجالت والدويه, بجهة محافظة الشرقية عزبه النقطه -سراج الدين بملك محمد 

السيد ابراهيم محمد عبدا

56 - اسلم محمد السيد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2772 ورقم قيد 203964    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية السعديين بملك اميره 

عبدالناصر رشاد جمعه

57 - مكتب احمد السيد عبدالباسط محمد للرحلت السياحيه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2779 ورقم قيد 203965    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية شارع مسجد النور -سنهوت بملك محمد تهامى نبوى ابراهيم

58 - محمد سيد احمد محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2787 

ورقم قيد 203966    محل رئيسى  عن توريد خضروات و فاكهه, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد زغلول بملك 

ولء عطية حسينى
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59 - مكتب صابر محمد السيد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2788 ورقم قيد 203967    محل رئيسى  عن مكتب الرحلت الداخليه ونقل 

العمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية كفر الشقم-بملك نجاه احمد عبدالفتاح على

60 - فتحيه محمد احمد مصطفى درغام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2797 ورقم قيد 203968    محل رئيسى  عن اطقم مفروشات عرائس وانتيكات, بجهة محافظة الشرقية محل 

على الطريق 39 منيا القمح مشتول القديم بكفر ابراش بملكعبده ابو هاشم عبده

61 - البدرى عبدالسلم محمد عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 

2799 ورقم قيد 203969    محل رئيسى  عن فراكه ارز, بجهة محافظة الشرقية عزبه العرب السناجره بملك 

حميده عبدالرحمن مصطفى

62 - ابانوب روحى فرج طوس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 2800 

ورقم قيد 203970    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالمنعم رياض بملك وليد 

روحى فرج طوس

63 - محمود اسامه محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2816 

ورقم قيد 203971    محل رئيسى  عن محل قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية الكيلنيه النمروط ملك/

رضا حسن ابراهيم

64 - مكتب العايدي للمقاولت والتوريدات العموميه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 2844 ورقم قيد 203973    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللي والدويه, بجهة محافظة الشرقية عقار3 شقه15 الدور الثالث مساكن بردين 

بملك اسامه حسن علي ابراهيم العايدي

65 - احمد امين عبدا محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2853 ورقم 

قيد 203974    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية عزبة ابولبن خلوه ابوحطب ملك/

علء رشيد زكى زين العابدين

66 - اسلم عبدالعظيم احمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2860 ورقم قيد 203975    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتركيب اللوميتال والتوريدات العامه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية عليم ملك/عبدالعظيم احمد على احمد

67 - فوزى محمد اسماعيل حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2865 

ورقم قيد 203976    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية نزله خيال عزبه سلمه 

بملك الهام عبدالرحمن السيد

68 - مكتب نجلء فتوح عبدالسلم على للرحلت الداخليه و نقل عمال الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2866 ورقم قيد 203977    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

و نقل عمال داخليه  عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية قهبونة  بملك محروس عبدالسلم على ابراهيم

69 - عبدالحليم هاشم امين عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2868 ورقم قيد 203978    محل رئيسى  عن )محل بقاله( بيع منتجات غذائية, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون 

ملك/السيد عبدا يونس
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70 - ابراهيم محمد ابراهيم علوان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2876 

ورقم قيد 203979    محل رئيسى  عن مكتب خدمه و تموين سيارات و غاز طبيعى, بجهة محافظة الشرقية 

طريق الشباب العاشر من رمضان - الحريه بملك محمد ابراهيم علوان

71 - هشام شعبان سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2879 

ورقم قيد 203980    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى - ابوحماد بملك 

شعبان سليمان محمد عزاز

72 - محمد سيد احمد عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2883 ورقم قيد 203981    محل رئيسى  عن معرض حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية 80 ش عمر بن 

الخطاب بملك شحاته محمد فضالى

73 - احمد صلح محمد محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2885 ورقم قيد 203982    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش العشرين الحناوى بملك محمد 

خليل الشوادفى احمد

74 - فاطمه زينهم حسين ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2895 

ورقم قيد 203983    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 33 ش 

السجل المدنى - الحناوى

75 - نور الدين احمد عطيه على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2896 

ورقم قيد 203984    محل رئيسى  عن كساره وخرازه بلستيك, بجهة محافظة الشرقية دور ارضى الجوينى 

بملك احمد عطيه على احمد

76 - سامى محمد محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2908 

ورقم قيد 203985    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية النحاسين  - النوافعه  بملك 

السيد محمد السيد عطية

77 - اسماء صقر عبدالمجيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2911 ورقم قيد 203986    محل رئيسى  عن تجارة مستحضرات تجميل محلية, بجهة محافظة الشرقية الصوفيه 

ملك/السيد محمد عبدا

78 - احمد عاطف سليم عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2913 ورقم قيد 203987    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 7 العزيزية بملك مجدى محمد محمد شريف

79 - اشرف محمد صميده السعدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2920 

ورقم قيد 203988    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع و بيع المفروشات, بجهة محافظة الشرقية طريق القاهرة 

بلبيس الصحراوى الكيلو 17.5 زمام جمعية المهندسين العرب بملك ايمن محمود احمد النجار

80 - محمد سعيد محمد فتحى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2922 ورقم قيد 203990    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة الشرقية البيوم ملك/سعيد محمد فتحى 

احمد

81 - محمد ابراهيم محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2923 

ورقم قيد 203991    محل رئيسى  عن بقاله ومواد غذائيه عدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية الشوافين بملك 

محمود محمد عوده محمد
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82 - محمد سامح السيد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2925 

ورقم قيد 203992    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت  و توريدات عامه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية كفر العرب بملك سامح السيد عبدالحليم

83 - مكتب اسماء عطيه ابراهيم علي للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2928 ورقم قيد 203993    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ونقل عمال 

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

الشرقية شارع ابو عماره كفر موسي عمران بملك علي الديداموني مهدي عويضه

84 - مكتب هاله محمد محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 05-02-2023 برقم ايداع 2930 ورقم قيد 203994    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال ورحلت الداخليه 

عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية م الجديده بملك 

محمد محمد ابراهيم شعيب

85 - مكتب امنه عبدا عبدا نصر للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 

قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2935 ورقم قيد 203995    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية كراديس بملك احمد ابراهيم محمد حسن

86 - محمد صباحى محمد محمد السيد جمعه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم 

ايداع 2936 ورقم قيد 203996    محل رئيسى  عن معرض بيع سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش صالح 

الصالحي - بملك صباحى محمد محمد السيد جمعه

87 - محمد عبدالرحمن محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2940 ورقم قيد 203997    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الشرقية عزبه النجدي منشاه 

رضوان بملك هديه سلم عوده

88 - محمد سمير محمد على السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2941 

ورقم قيد 203998    محل رئيسى  عن تجارة وبيع مجمدات, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر ملك/حامد حسين 

حامد عبدالعال

89 - حسن محمد محمد الصادق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2942 

ورقم قيد 203999    محل رئيسى  عن اسمده و اعلف دون التصنيع, بجهة محافظة الشرقية كفر عياد بملك 

عايده محمد محمد ابراهيم

90 - نهى سالم حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2944 ورقم 

قيد 204000    محل رئيسى  عن بيع مبيدات ومخصبات واسمده وبذور وكيماويات زراعيه, بجهة محافظة 

الشرقية شعفوره الصالحيه القديمه بملك منى سالم حسن محمد حسين

91 - احمد عبدالقادر محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2949 

ورقم قيد 204001    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية عزبه المرور القديم الصالحيه 

القديمه بملك شذا صالح امام محمد الحوت و عصام احمد محمد احمد

92 - على فاروق على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2950 

ورقم قيد 204002    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية حى الصفر ملك/سمير فاروق على 

عيسى
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93 - سعيد محمد محمود برعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2953 

ورقم قيد 204003    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية و التوريدات العمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه الشغانبه الجوسق بملك السيد سعيد محمد محمود

94 - وكاله العجرودى للخضار و الفاكهه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2956 ورقم قيد 204004    محل رئيسى  عن وكاله خضار و فاكهه بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية الوكايل - 

منشية سعدون بملك عمرو ابراهيم محمد حسن

95 - زينب عبدالعاطى عيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

2958 ورقم قيد 204005    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية عزبه رمزى اكياد البحريه 

بملك تامر عبداللطيف محمد سيد احمد

96 - محمد حسن شوقى فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 2962 ورقم 

قيد 204006    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه ) مشروع جمعيتى (, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو حسين بملك 

عطيه عبدالعزيز ابراهيم حسن

97 - ساميه عبدالمعطى باز عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2965 ورقم قيد 204007    محل رئيسى  عن محل بيع أجهزه كهربائية عدا اجهزه الكمبيوتر و مشتملتها, بجهة 

محافظة الشرقية شارع المدارس بملك عصام الدين احمد حماد

98 - احمد ضيف ا عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

2966 ورقم قيد 204008    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح بملك ضيف ا عبدالمنعم محمد

99 - مكتب ناهد محمد يسرى عبدا محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2968 ورقم قيد 204009    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو رفاعى - بنى عامر بملك احمد السيد احمد على

100 - مكتب اسراء عزت عبدالفتاح صالح للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2970 ورقم قيد 204010    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية ش ابو جفلنه - شلشلمون  بملك محمد خليفه  عبدالهادى

101 - مكتب فادى عدلى سلمه ابراهيم للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2989 ورقم قيد 204011    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كفر عطاا سلمه بملك رامى عدلى سلمه

102 - احمد محمد محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2992 

ورقم قيد 204012    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت والتوريدات العموميه عدا توريدالعمله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية الجديدة بملك منال حسن على

103 - رامى عيد اسماعيل بغدادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2994 

ورقم قيد 204013    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية عزبه الضابط - منشأة 

رضوان بملك عيد اسماعيل بغدادى خليل
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104 - ماهر امام زكى امام عز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 2999 

ورقم قيد 204014    محل رئيسى  عن عطور و هدايا, بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله بملك محمد عبدالعزيز 

احمد بيومى

105 - احمد يسرى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3000 

ورقم قيد 204015    محل رئيسى  عن ورشه نجارة يدوية, بجهة محافظة الشرقية القطاويه-بملك يسرى محمد 

احمد

106 - حنان ابراهيم احمد عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3004 

ورقم قيد 204016    محل رئيسى  عن توريدات عامه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة 

محافظة الشرقية الخيوة/بملك سعدون احمد محمد سعدون

107 - سارة جمال عبدالفتاح على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3005 ورقم قيد 204017    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو الديب بملك 

بكر عبدالفتاح على حسانين

108 - احمد محمد سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3007 

ورقم قيد 204018    محل رئيسى  عن تجارة سيارات وقطع غيارها, بجهة محافظة الشرقية الشبانات -بملك 

محمد سلمه محمد حسن

109 - مكتب السيد عبدالرحمن حسين على للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3015 ورقم قيد 204019    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية عرب  شمس بملك خالد عبدالرحمن حسين

110 - محمد خالد خيرى محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3017 ورقم قيد 204020    محل رئيسى  عن تجارة موبيلت, بجهة محافظة الشرقية 4 ش الشونه/بملك هشام 

السعيد محمد متولى

111 - عبير محمد عبدالحليم فخرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3026 ورقم قيد 204021    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 17 

شارع الخشاب -برج والى بملك عمر حسن محمد والى

112 - اسماعيل ابراهيم اسماعيل سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم 

ايداع 3027 ورقم قيد 204022    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية مهديه بملك سعاد 

عبدالحكيم محمد منصور

113 - مكتب مصطفى محمود عبدا عبدا عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3034 ورقم قيد 204023    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية صفيطة/بملك كوثر عبدالحميد خليفه منصور

114 - نادر عبدالمنعم عيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3037 ورقم قيد 204024    محل رئيسى  عن مضرب ارز, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحرية بملك امال على 

محمد على

115 - محمد جمال توفيق على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3047 ورقم قيد 204026    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عامه عدا توريدات العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية 2 ش/المسلمى /المساكن التعاونيه بملك سوسن حسين محمد
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116 - سامي عبدالمنعم عوض ا سلمي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3054 ورقم قيد 204027    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية سراج الدين بملك مني سلم سالم 

سلم

117 - مكتب مرفت ابراهيم مرسى السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3055 ورقم قيد 204028    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية الحميديه بملك اسامه ابراهيم محمد ابراهيم

118 - محمد السيد قاسم رمضان بلط تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3056 ورقم قيد 204029    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه عدا توريد العمالهوالحاسب 

اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 3 شارع الشبراوى بملك قاسم رمضان محمد

119 - محمد عصام عبدالفتاح حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

3059 ورقم قيد 204030    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ش حافظ ابراهيم -

حى النهضة /بملك منال لطفى عامر محمد دسوقى

120 - محمد الحسينى السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 3060 

ورقم قيد 204031    محل رئيسى  عن تجارةاخشاب, بجهة محافظة الشرقية كفر الحاج عمر بملك السيد محمد 

السيد على

121 - عمر صلح السيد ابو الرجال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3079 ورقم قيد 204032    محل رئيسى  عن محل لتجارة و تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية كوم حلين 

بملك مروه محمد احمد

122 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3084 ورقم قيد 204033    محل رئيسى  عن تجارة اعلف و حبوب, بجهة محافظة الشرقية العصلوجى بملك 

ابراهيم محمد ابراهيم ابو زيد

123 - محمود السيد عبداللطيف عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 3085 ورقم قيد 204034    محل رئيسى  عن بيع الحبوب والبذور بالجمله, بجهة محافظة الشرقية 

النجيحى بملك السيد عبداللطيف عبدالحفيظ محمد

124 - مبروك عبدالكريم شعبان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3088 ورقم قيد 204035    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مستلزمات مصانع و توريدات عمومية  عدا توريد 

العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية اولد سيف بملك عبدالكريم شعبان ابراهيم

125 - عبدالمعطى شفيق عبدالغنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3091 ورقم قيد 204036    محل رئيسى  عن مكتب نقل موتى بالجره, بجهة محافظة الشرقية 6 شارع شفيق 

الحريرى بملك مصطفى شفيق عبدالغنى محمد

126 - محمد السيد محمد ابراهيم ابو الوفا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3092 ورقم قيد 204037    محل رئيسى  عن توريد الدوات الرياضية, بجهة محافظة الشرقية شارع هندسة 

الرى  بملك السيد محمد ابراهيم ابو الوفا

127 - محمد عادل محمد مهدى مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3095 ورقم قيد 204038    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية كفر جمعه - 

الزنكلون ملك/احمد عادل محمد مهدى
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128 - اشرف فتوح احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3097 

ورقم قيد 204039    محل رئيسى  عن تصنيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبه صبحى - كفر شلشلمون 

بملك محمد محمود غنيم

129 - محمود وجدى السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3100 ورقم قيد 204040    محل رئيسى  عن تجاره وبيع العطور ومستحضرات التجميل المحليه, بجهة محافظة 

الشرقية شنباره الميمونه بملك محمود محمد عبدالحميد على

130 - محمد احمد محمد السباعى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3101 ورقم قيد 204041    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية ش الشيخ محمد  

عبده بملك احمد محمد محمد السباعى ابراهيم

131 - شريف جمال الدين محمد فتحى محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 3121 ورقم قيد 204042    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا تصدير المواد المشعه والمنتجات 

ذات الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية 5 ش احمد شوقى المساكن بملك لمياء ابوالمجد ابوالمجد اسماعيل

132 - تغريد ابراهيم سليمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3122 ورقم قيد 204043    محل رئيسى  عن مطعم عدا سلسل الوجبات الجاهزة, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الغشام ملك/فاديه عبدالمجيد على

133 - سراج سعد مهدى محمد الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3123 ورقم قيد 204044    محل رئيسى  عن تعبئة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية منطقة بلبيس الصناعية 

- خلف مصنع المكرونه بملك عبدا محمد محمد الغزالى

134 - اسماعيل ياسر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3125 

ورقم قيد 204045    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية عزبه غازى منشاه كشك بملك ياسر 

محمد على يوسف

135 - وحيد عبدالنبى عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3126 ورقم قيد 204046    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية الصوينى بملك رضا 

عبدالنبى عبدالكريم

136 - رمضان شعبان عبدالجواد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3129 ورقم قيد 204047    محل رئيسى  عن تجارة خردة, بجهة محافظة الشرقية الخطارة الصغرى بملك محمد 

احمد عبدا محمد

137 - احمد عباس احمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3132 ورقم قيد 204048    محل رئيسى  عن حظيره مواشى حلبه, بجهة محافظة الشرقية منشاه عبداللطيف 

واكد بملك معتصم السيد عبداللطيف

138 - الدالى للمقاولت العامه والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 3139 ورقم قيد 204049    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة وتوريدات عموميه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع الجلء ملك/احمد عبدا محمد عبدالفتاح

139 - احمد محمد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3141 

ورقم قيد 204050    محل رئيسى  عن توريد و توزيع فلتر مياه, بجهة محافظة الشرقية طهره حميد بملك محمد 

احمد اسماعيل
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140 - احمد محمد ابراهيم حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3146 ورقم قيد 204051    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية المناسترلى بملك سمير محمد ابراهيم حسن

141 - مكتب ايمان احمد على احمد للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3147 ورقم قيد 204052    محل رئيسى  عن مكتب نقل عمال و رحلت 

داخليه للشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية المناحريت بملك نادر حسن عبدالعزيز

142 - خلود حسين على احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3150 ورقم قيد 204053    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية بيشة عامر ملك/رزق السيد حسن السيد

143 - احمد محمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3152 

ورقم قيد 204054    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الشرقية منشاه صهبره بملك محمد على 

ابراهيم

144 - نرمين صلح حسين فريد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3155 ورقم قيد 204055    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية مشتول القاضى بملك احمد بهاء الدين 

محمود

145 - فاطمه فتحى حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3163 

ورقم قيد 204056    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية ش القومية بملك احمد مصطفى مصطفى 

ابراهيم

146 - عادل جبر محمد احمد طباس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3167 ورقم قيد 204057    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية سواده ابوشلبى 

بملك محمد حسن على محمد على

147 - مكتب ولء عبدالرحيم محمد على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3168 ورقم قيد 204058    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية عزبة القاضى مشتول القاضى ملك/السيد عبدالحميد محمود

148 - وفاء ماجد متولى السيد متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3173 ورقم قيد 204059    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية 2 شارع ابو بكر الصديق 

الشاره بملك محمد عنانى احمد حسن عواد

149 - مكتب سماهر سعيد عبدربه محمد محمد للرحلت و نقل العمال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 3175 ورقم قيد 204060    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل عمال 

داخلى لحساب الغير عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية سعود - منازع بملك السيد محمد عبدالجواد مبارك

150 - محمود ابراهيم عبدالصادق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 3182 ورقم قيد 204061    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش المعاهده صفط زريق بملك 

احمد محمد السعيد عبدالحميد
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151 - خالد سويلم سليمان حبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3184 

ورقم قيد 204062    محل رئيسى  عن حدايد و بويات عدا التصنيع, بجهة محافظة الشرقية طحا المرج بملك 

عمر محمد عمر

152 - رشا محمد ابراهيم حفنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3192 

ورقم قيد 204063    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

ابراهيم بساتين السماعيلية بملك عبدالمنعم اسماعيل على سليمان

153 - نور ابراهيم الدسوقى احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3194 ورقم قيد 204064    محل رئيسى  عن تجارة حبوب وعطاره ومواد غذائية عدا النباتات الطبيه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع رمضان كفر الزقازيق البحرى ملك/سليم محمد سليم سليم

154 - مكتب دينا عادل محمد محمود الديب للرحلت و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3195 ورقم قيد 204065    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل 

عمال الشركات عدا الرحلت السياحيةو بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية الجوسق بملك تامر عبدالحميد مهدى محمد

155 - مكتب فاتن نبيل فهمى مرسى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3197 ورقم قيد 204066    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الجوسق بملك محمد عبدا محمد حنفى

156 - رسميه حسب النبى ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 3199 ورقم قيد 204067    محل رئيسى  عن تاجير فساتين زفاف, بجهة محافظة الشرقية ش البحر 

المردوم بجوار صيدليه شاهين بملك محمد السيد سليمان

157 - مكتب عزيزة محمد حفنى احمد للرحلت الداخلية و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3202 ورقم قيد 204068    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

الداخليه  و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية بير عماره بملك ابراهيم خيرى محمد عطيه

158 - محمود عيداروس الصادق امام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3203 ورقم قيد 204069    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع النتاج ملك/

محمد عيداروس الصادق امام

159 - رضا محمد محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3204 ورقم قيد 204070    محل رئيسى  عن خراطه وتشكيل وطرق معادن وتوريدات عموميه عدا توريد 

العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية النوبه بملك محمد محمد توفيق ابراهيم

160 - مكتب محمد ناصر عبدالفتاح محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 3212 ورقم قيد 204071    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية ميت ربيعه بملك عاطف جوده احمد اسماعيل

161 - ابراهيم حسن لبيب المحمودى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

3216 ورقم قيد 204072    محل رئيسى  عن صيانه و بيع الدوات الكهربائية, بجهة محافظة الشرقية شارع 

المركز بملك سالم راشد احمد
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162 - محمد صبرى محمد السيد عوض تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3222 ورقم قيد 204073    محل رئيسى  عن صيدلية بشرية, بجهة محافظة الشرقية المهدية شارع عمومى بملك 

السيد احمد محمد نوح

163 - محمد حسن محمد احمد الصوالحى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3224 ورقم قيد 204074    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله ملك/وفاء 

محمد محمد عوض ا

164 - سحر السيد محمد ابراهيم مقلد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3225 ورقم قيد 204075    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة, بجهة محافظة الشرقية ش/عثمان بن عفان /بملك 

احمد محمد السباعى ابراهيم

165 - عبدربه ابراهيم عبدربه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3226 ورقم قيد 204076    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية العباسه بملك ابراهيم عبدربه 

عبدا

166 - رمضان السيد فهمى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3231 ورقم قيد 204077    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش -بملك عمر فهمى عبدالعزيز السيد

167 - مكتب ندا السيد عبدالرحمن غريب للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3233 ورقم قيد 204078    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية دوامه بملك اسامة السيد محمد عبدالسلم

168 - عبد القادر عبدا عبدالقادر سيداحمد نصار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 3237 ورقم قيد 204079    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت 

الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية كفر الشوبكى طوخ/بملك عبدا عبدالقادر سيداحمد

169 - صلح محمد عبدالنبى حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3238 ورقم قيد 204080    محل رئيسى  عن تاجير معدات, بجهة محافظة الشرقية عزبة المنوفى شنبارة منقل 

ملك/فضيله محمد ابراهيم

170 - حسناء محمد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3240 

ورقم قيد 204081    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع اثاث, بجهة محافظة الشرقية 8 ش زكى الحريرى بملك 

محمد السيد احمد حسانين

171 - فيفى ابراهيم عبده القعب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3250 

ورقم قيد 204082    محل رئيسى  عن محطة تموين وخدمة سيارات, بجهة محافظة الشرقية القطعة 243) أ ( 

حوض الجبل المستجد-رقم 11 -طريق بلبيس العاشر من رمضان

172 - اسماعيل صابر اسماعيل دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3256 ورقم قيد 204083    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية الزنكلون بملك هيام نسيم محمود 

ابراهيم

173 - ايناس ابراهيم حجازى محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 3257 ورقم قيد 204084    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحومات السيارات, بجهة محافظة الشرقية 

عزبة القصر الحمادين ام اعثمان بملك محمد الشبراوى محمد محمد
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174 - حسن عبدالشكور محمد عبدالمالك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 3258 ورقم قيد 204085    محل رئيسى  عن معرض تجارة سيارات, بجهة محافظة الشرقية البوها 

المحطه ملك/عبدالشكور محمد عبدالمالك

175 - محمد السيد عبداللطيف خضير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3270 ورقم قيد 204086    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى عدا نقل الطرود و عدا خدمات البريد 

السريع, بجهة محافظة الشرقية العزازية بملك هانى سمير السيد محمود

176 - محمد جبر محمد جبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3274 ورقم 

قيد 204087    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, 

بجهة محافظة الشرقية ابراش -بملك جبر محمد جبر

177 - احمد  محمد عطيه خليفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3277 

ورقم قيد 204088    محل رئيسى  عن تجارة خردة و مخلفات المصانع, بجهة محافظة الشرقية ميت حبيب بملك 

فارس محمد عطيه خليفه

178 - عمرو سعد محمد احمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3282 ورقم قيد 204089    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية كفر نمر -بملك 

سعد محمد احمد سالم

179 - سميه حسن على حسن على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3283 ورقم قيد 204090    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمدة و اسماك, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل 

بملك ناصر عبدالمنعم رمضان عامر البنا

180 - ابو مسلم السيد ابو مسلم السيد حجاج تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 3284 ورقم قيد 204091    محل رئيسى  عن ملبس و خردوات عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية 3 ش / صالح الصالحى - بجوار ابو فوده بملك شوقى السيد ابو مسلم

181 - مكتب محمد فتحي عبدالحميد محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3286 ورقم قيد 204092    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية شوبك بسطه بملك فتحي عبدالحميد محمد الشعراوي

182 - السيد مصطفى السيد محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3290 ورقم قيد 204093    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات, بجهة محافظة الشرقية 16 ش ابوبكر الصديق - 

فلل الجامعة بملك جمال عبدا مسلم

183 - احمد على عكاشه منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3291 

ورقم قيد 204094    محل رئيسى  عن مركز صيانة سيارات, بجهة محافظة الشرقية عزبة منصور الجزار -ميت 

معل بملك السيد محمد محمد عكاشة

184 - محمد حسن على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3293 ورقم قيد 204095    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه, بجهة محافظة الشرقية الروضه بملك 

عادل جبر محمد احمد

185 - نانسى عادل عبدا عطا ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3294 ورقم قيد 204096    محل رئيسى  عن توزيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش متفرع من 

ش عبدالعزيز على / سوارس بملك ماهر موريس بسخرون
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186 - احمد الشحات محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3297 ورقم قيد 204097    محل رئيسى  عن محل توريدات مواد غذائية عدا توريد العماله واجهزة الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية المناجاه الكبرى ملك/محمد جمعه السيد

187 - هانى محمد نجيب عبداللطيف السيد منسى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2023-02-08 

برقم ايداع 3299 ورقم قيد 204098    محل رئيسى  عن توريد ملبس جاهزه عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية عقار رقم 6 - شارع 4 - حي الزهور بملك محمد بهاء الدين محمد

188 - محمد بدران على شحاتة على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3300 ورقم قيد 204099    محل رئيسى  عن تجارة الموبايلت و الكسسوارات, بجهة محافظة الشرقية 

الهجارسة بملك خالد فاروق محمد الغريب

189 - امل الطنطاوى السيد عبدالعاطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3302 ورقم قيد 204100    محل رئيسى  عن تصوير مستندات فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب 

الدينيه و المصاحف و النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امن رقم 8347 بتاريخ 20 / 11 / 

2022 ., بجهة محافظة الشرقية ش سيف الدين - الحسينية بملك نبيلة مصطفى محمد

190 - محمود محمد وهبة محمود غمرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3307 ورقم قيد 204101    محل رئيسى  عن مطعم عدا سلسل الوجبات الجاهزة, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الجلء ملك/كريمه احمد عبدالعال محمد

191 - محمد جمال مصطفى ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3311 ورقم قيد 204102    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة الشرقية عزبة 8 الحمراء بملك 

السيد جمال مصطفى ابراهيم السيد

192 - ايمان عبدالمنعم عبد الرحمن نافع تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3322 ورقم قيد 204103    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية الشارع الكبير /النوافعه/بملك محمد عادل اسماعيل

193 - احمد صلح محمد صالح عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 

3323 ورقم قيد 204104    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية م . 

بشارة بملك صلح محمد صالح عبدا

194 - مكتب محمود السيد عبدالهادى محمد حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 3325 ورقم قيد 204105    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية حى السلخانه امام المركز الطبى ملك/محمد عبداللطيف شحاته

195 - مكتب انور محمد حسن محمد عامر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3335 ورقم قيد 204106    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية انشاص الرمل بملك مجدى محمد حسن محمد

196 - رفيدة محمد عبدالفتاح حسن تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3338 ورقم قيد 204108    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة الشرقية واحد الصالحية - بحر البقر بملك 

حمدى سليمان حسين حسن
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197 - امير احمد زايد على سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3340 

ورقم قيد 204109    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 1 شارع زايد على 

بملك حمديه عبدالعزيز سيد احمد

198 - نسمه السيد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3350 

ورقم قيد 204110    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الشرقية شارع الدوار الصوالح بملك احمد 

السيد احمد السيد

199 - مكتب جمال جمال محمود النادى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3351 ورقم قيد 204111    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية شارع سميره بيومى متفرع من عطيه السكندرانى الشارة ملك/ايمان جمال محمود النادى

200 - محمد محمود السيد صالح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3356 

ورقم قيد 204112    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة الشرقية عزبه احمد عفيفى ربيع - ابراش بملك 

صباح كمال  السيد احمد

201 - محمد رشاد توفيق على محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3358 ورقم قيد 204113    محل رئيسى  عن تجاره المواد الغذائيه, بجهة محافظة الشرقية 13 ش الطباعه 

حسن رشدى الشاره بملك اكرامى محمد عبدالفتاح

202 - فرج جمال فرج محمد حنفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3368 ورقم قيد 204114    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الشرقية برج الحمد - موقف 

المنصورة بملك وليد ابراهيم محمد ابراهيم

203 - احمد عبدالظاهر محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3369 ورقم قيد 204115    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الشرقية بساتين بركات بملك محمد فراج 

ا سلمان سلم

204 - منى عبدالمنعم عبدا فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3376 

ورقم قيد 204116    محل رئيسى  عن محل مولس و مشتقاته ) المشتقات اضافات اعلف (, بجهة محافظة 

الشرقية عزبه الناظر البراهيميه بملك محسن ابراهيم الدسوقى

205 - مصطفى طاهر عبدالحميد عطيه المعاملى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-09 

برقم ايداع 3377 ورقم قيد 204117    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ابوطواله ملك/حسانين 

محمد على

206 - مكتب عليه شحاته السيد على حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3383 ورقم قيد 204118    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية هريه رزنه بملك اسلم على السيد احمد

207 - محمد عيسى عبدالحميد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3385 ورقم قيد 204119    محل رئيسى  عن تجارة عطارة و اعشاب طبيعية عدا العشاب الطبية, بجهة 

محافظة الشرقية شنبارة الميمونه بملك عيسى عبدالحميد عبدالخالق

208 - عبدالقادر احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3388 ورقم قيد 204120    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية الخيوه كفر القاهره ملك/احمد 

ابراهيم احمد سالم
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209 - مكتب الجمال للمقاولت العموميه والتوريدات العامه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 3404 ورقم قيد 204121    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات عامه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شنباره الميمونه بملك احمد عبدالمحسن 

محمد السيد

210 - عبدالمنعم محمد السعيد السعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3415 ورقم قيد 204122    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الشرق طريق 

المطار بملك السعيد محمود محمد السعيد

211 - ريهام السيد محمد حفنى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3416 ورقم قيد 204123    محل رئيسى  عن تنمية مهارات بشرية فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امنيه رقم 8894 بتاريخ 2022/12/8, بجهة محافظة الشرقية اولد مهنا 

ملك/محمد محمد يحيى محمد على

212 - محمد منصور محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3417 ورقم قيد 204124    محل رئيسى  عن تجارة و توزيع مستحضرات التجميل محلية و تصنيعها لدى 

الغير, بجهة محافظة الشرقية تل حوين - الزقازيق بملك منصور محمد منصور

213 - عاطف محمد عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3418 ورقم قيد 204125    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية دور ارضى الحميديه بملك خالد ابراهيم صالح عبدالمقصود

214 - محمد عبدالحليم عبدالحليم سعدالدين تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 3425 ورقم قيد 204126    محل رئيسى  عن مكتب معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش البحر 

بملك اسلم على فؤاد على عبدالدايم

215 - ماجد عاطف السيد احمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3426 ورقم قيد 204127    محل رئيسى  عن مكتب تسويق عقارى, بجهة محافظة الشرقية 10 شارع لبنان 

القوميه ملك/هاجر حسين احمد حسين

216 - احمد نبوى حسين محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3428 ورقم قيد 204128    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية ميت سهل بملك رضا نبوى حسين محمد عوض

217 - مكتب امانى صبحى محمدى حسين للرحلت الداخليه و نقل عمال المصانع و الشركات تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3430 ورقم قيد 204129    محل رئيسى  عن مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال المصانع و الشركات عدا الرحلت السياحية  و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و 

الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر بملك مهدى احمد مهدى

218 - عبدا عطوه عطوه على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3435 

ورقم قيد 204130    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية عزبه المربع الزنكلون بملك عزيزه محمد 

حبشى عبدالرحمن مراد

219 - عبدالعزيز محمد موسى محمد صبره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 3439 ورقم قيد 204131    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر بملك 

محمد رأفت فتحى رجب
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220 - عمرو جمال السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3442 

ورقم قيد 204132    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ثلجات العرض, بجهة محافظة الشرقية مدخل عرب 

العواصية تجاه انشاص الرمل من ناحية مزلقان السعودى بملك يحى جمعه شبيب

221 - فر محرم شوقى محرم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3443 

ورقم قيد 204133    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر بملك محمد مغاورى 

محمد سليمان

222 - احمد عوض محمد سالم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3450 ورقم قيد 204134    محل رئيسى  عن تجارة الكاوتش و البطاريات, بجهة محافظة الشرقية ترعه 

الخضرى - خلف مخازن مجلس المدينة - حي السلم بملك رفعت محمد على حسن

223 - عمرو احمد محمد عبدالرحمن رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 3452 ورقم قيد 204135    محل رئيسى  عن مكتب نظافة ورفع المخلفات الصلبة ومكافحة الحشرات, 

بجهة محافظة الشرقية ش ابوبكر الصديق السديه ملك/رجاء عبدالمنعم محمد حسن

224 - صفيه السيد محمد حفنى عوض تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3455 ورقم قيد 204136    محل رئيسى  عن تنميه مهارات فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه بموافقه امن برقم 8893 بتاريخ 8/12/2022, بجهة محافظة الشرقية الطحاويه بملك 

احمد محمد ابراهيم محمد

225 - مكتب عمرو سعيد عبدالباقى معوض جوده للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 3458 ورقم قيد 204137    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد مواقفه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الغفاريه بملك عاطف محمود قاسم

226 - ساميه عبدالرازق عبدالرازق بحيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 3461 ورقم قيد 204138    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية ش قطب هزع 

اول طريق الزرقية ملك/محمد حمدى محمد السيد

227 - امل وجيه عواد مدبولى خضر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3465 ورقم قيد 204139    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة الشرقية ش وسط البلد كفر ابراش 

ملك/ثناء محمد عبدالوهاب

228 - محمد فضل المولى احمد ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم 

ايداع 3466 ورقم قيد 204140    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية محمد 

محمد فضل المولى احمد ابراهيم

229 - وليد روحى فرج طوس نخله تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 

3467 ورقم قيد 204141    محل رئيسى  عن ادوات منزليه واجهزه كهربائيه عدا اجهزه الكمبيوتر ومشتملتها, 

بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالمنعم رياض محل بالدور الثانى بملك ابانوب روحى فرج طوس

230 - عبداللطيف خضرى السيد خضري تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3475 ورقم قيد 204143    محل رئيسى  عن محل منتجات البان ) محل البان (, بجهة محافظة الشرقية ش 

الحجازى - العزيزية بملك عادل محمود قطب

231 - ام محمد السيد خضر السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3478 ورقم قيد 204144    محل رئيسى  عن ادوات صحية, بجهة محافظة الشرقية ابو نجاح  بملك وليد سعيد 

عبدالبر محمد يوسف
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232 - حسين عبدالحكيم السيد على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3479 

ورقم قيد 204145    محل رئيسى  عن بيع رمل وزلط, بجهة محافظة الشرقية بجوار المقابر هريه رزنه بملك 

ايمن صبحى عبدالعزيز

233 - مكتب رانيا طارق ابومسلم محمد عرابى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3481 ورقم قيد 204146    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية قرمله ملك/سلوم عزالعره ابومسلم محمد

234 - محمد حافظ جمال الدين عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3485 ورقم قيد 204147    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية البلشون بملك حافظ جمال الدين عبدالهادى

235 - عاطف ناجح لوندى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3487 ورقم قيد 204148    محل رئيسى  عن تصنيع صفيح وعلب معدنيه, بجهة محافظة الشرقية قطعه رقم 

6.7 تقسيم النهار العاشر بناحيه قريه السلم بحوض خارج الزمام القبلى رقم 4 بملكه

236 - مكتب محمد اشرف عربى الزيات للرحلت الداخلية و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

3,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3494 ورقم قيد 204149    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية سنهوا بملك اشرف عربى فتوح الزيات

237 - محمد عاطف عبدالسميع عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3495 ورقم قيد 204150    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية قصاصين 

الزهار ملك/عاطف عبدالسميع عبدا سلمه

238 - يسرى ابراهيم ابراهيم حماد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3499 

ورقم قيد 204151    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش / ابو دنه شيبه بملك عادل محمود 

عبدالمنعم

239 - مكتب عزيزه فوزى احمد عطيه الزق للرحلت الداخليه  و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3505 ورقم قيد 204152    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية بهنباى بملك عبدا ابراهيم محمد عطيه

240 - ياسمين عادل محمد الزهرى عبدالحميد ربيع تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 3509 ورقم قيد 204153    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية 

المناصره بملك حازم عبدالعزيز هاشم وهاشم عبدالعزيز هاشم واحمد محمد عبدالعزيز هاشم

241 - طارق محمد محمد الدسوقى رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 3519 ورقم قيد 204154    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الشرقية عزبه 9 صان الحجر 

بملك العربى السيد الدسوقى

242 - منى ثروت عمر احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3521 

ورقم قيد 204155    محل رئيسى  عن مكتب استصلح و استزراع الراضى الصحراوية القابلة للزراعه و 

توريد المنتجات الزراعية, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب بملك علء احمد محمد محمد
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243 - جورج صبحى بديع رفله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3522 

ورقم قيد 204156    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية البتيه بملك محمد رضا محمد احمد

244 - ايه اشرف محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3533 

ورقم قيد 204157    محل رئيسى  عن تدريب وتنمية مهارات بشرية فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه موافقه امنيه رقم 544 بتاريخ 2023/1/22, بجهة محافظة الشرقية كفر الدير 

ملك/احمد عثمان محمد مصطفى

245 - رحاب عبداللطيف عبدالحميد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 160,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 3536 ورقم قيد 204158    محل رئيسى  عن تربية الدواجن, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك شعبان 

عبدا السيد شبانه

246 - السيد محمود السيد محمودى محمودى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 3538 ورقم قيد 204159    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

طريق السيد عبده نصر بملك محمود السيد محمودى محمودى

247 - احمد عبدالحميد حفنى رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3540 ورقم قيد 204160    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة, بجهة محافظة الشرقية ش الطاهرات ملك/

عبدالحميد حفنى رفاعى

248 - خالد محمد محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3553 

ورقم قيد 204161    محل رئيسى  عن خردوات ومنظفات, بجهة محافظة الشرقية العارين ملك/محمد محمد 

حسين

249 - محمد عبدالعزيز عيد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3556 ورقم قيد 204162    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وتسمين وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

البتيه بملك عيد عبدالعزيز عيد حسانين

250 - مكتب منى فاضل رفاعى عبدالهادى للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3559 ورقم قيد 204163    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر ابراش بملك محمد عادل محمد السيد الجزار

251 - محمد عبدالرحمن حسين جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3563 ورقم قيد 204164    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات جيبسون بورد واسقف معلقه, بجهة محافظة 

الشرقية عرب درويش بملك محمد عبدالحميد محمد صالح

252 - عمرو صفوت انور ابوعجوه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3575 ورقم قيد 204165    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية 1 شارع على ابوزيد - الحسينيه بملك 

عمرو صلح الدين محمد الجربى

253 - مكتب حياه متولى احمد سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3584 ورقم قيد 204167    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية بنى هلل بملك عزت عبدا مرسى
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254 - سامح عبدا شوقى عبدالبارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3586 ورقم قيد 204168    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية حى الشون - بجوار مسجد الطوانسى - العزيزيه بملك عبدا شوقى 

عبدالبارى

255 - عبدالحميد احمد محمد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3590 ورقم قيد 204169    محل رئيسى  عن تجاره اعلف ومخلفات زراعيه, بجهة محافظة الشرقية المغربي 

الصغيره السنيطه بملك احمد محمد عبدالفتاح

256 - كريم خالد عبداللطيف السيد عجيلة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3591 ورقم قيد 204170    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية قمرونة بملك زاهر محمد حسين 

على

257 - مصطفى محمد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 3592 ورقم قيد 204171    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية شارع المحطه العزازى بملك معتز محمد محمد

258 - مكتب مؤمن جلل السيد عطيه للرحلت الداخلية و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3594 ورقم قيد 204172    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عزبة العمدة - الرباعى بملك زينب باز محمود عيد

259 - حسن انور عبدالعزيز اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3600 ورقم قيد 204173    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية بجوار مدرسة النصر - 

الصالحية القديمة  بملك انور عبدالعزيز اسماعيل

260 - محمد غريب مصطفى محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3603 ورقم قيد 204174    محل رئيسى  عن مكتب ادارة وتشغيل المنشأت واللعاب الرياضيه دون التدريب, 

بجهة محافظة الشرقية 27شارع امتداد شارع على بن ابى طالب /منشية السلم صيدناوى/بملك غريب مصطفى 

محمد عثمان

261 - شريف عزت سيدهم ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 240.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3605 

ورقم قيد 204175    محل رئيسى  عن تجاره ساعات, بجهة محافظة الشرقية شارع 23يوليو المنتزه بملك سبيرو 

بندلى بندليدس

262 - وليد عبدالرحمن السيد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3609 ورقم قيد 204176    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية اكياد البحري كفر عمار بملك احمد محمود محمد عزازي

263 - اسلم عمر عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3616 ورقم قيد 204177    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية و كهربائية, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

الجبالى بطريق العزيزية بملك عبدالرحيم حفنى احمد كمال الدين

264 - ادهم خميس بيومى عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

3619 ورقم قيد 204178    محل رئيسى  عن بيع مشروبات غازيه, بجهة محافظة الشرقية الميمونه/بملك بيومى 

خميس بيومى
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265 - خالد فاروق محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 3620 

ورقم قيد 204179    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية سعود القبليه بملك محمود فاروق محمود 

محمد

266 - احمد عطيه محمد سليمان  ابو الحسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 3621 ورقم قيد 204180    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محلية  و كوافير, بجهة محافظة 

الشرقية السدية - شارع الترعه بملك محمد فوزى عبدالعال عبدالعزيز شميس

267 - سالى كمال شكرى عاذر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3629 

ورقم قيد 204181    محل رئيسى  عن تجارة اسماك, بجهة محافظة الشرقية 24 ش على البنا - تقسيم الحناوى 

بملك انطونيوس راضى شاكر

268 - امل رمضان على عيسى النجار تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3630 ورقم قيد 204182    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال و شبابى ) عدا الملبس العسكرية (, بجهة 

محافظة الشرقية ميت جابر بملك السيد حسن شوقى

269 - الست سالم سعيد يونس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3632 

ورقم قيد 204183    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية ) بيع عسل و حلوه طحينه (, بجهة محافظة الشرقية 

اكراش بملك علء على السقا بركات

270 - احمد على محمد احمد عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3634 ورقم قيد 204184    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة الشرقية ش المركز بملك خالد 

ابرهيم احمد ابراهيم

271 - احمد سعيد على عطيه السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3635 ورقم قيد 204185    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة الشرقية عزبه الشربينى - بهنباى بملك 

سعيد  على عطيه السيد

272 - عياد هشام عياد عياد هويشل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3640 ورقم قيد 204186    محل رئيسى  عن معلف مواشى ابقار حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية 

بساتين بركات بملك سماح خالد سالم

273 - هانى عبدالحميد حفنى رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3645 ورقم قيد 204187    محل رئيسى  عن ترزى حريمى, بجهة محافظة الشرقية عقار 13 شارع السرساوى 

بندر بلبيس بملك داليا احمد محمد احمد ابوالخير

274 - السيد محمود السيد حسن السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3659 ورقم قيد 204188    محل رئيسى  عن مكتب تجاره المخلفات, بجهة محافظة الشرقية بندف بملك شيماء 

حسن محمود احمد السيد

275 - منال ممدوح عنانى  عبدالمعطى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3675 ورقم قيد 204189    محل رئيسى  عن ورشه نجارة وتصنيع الثاث, بجهة محافظة الشرقية قريه 7

الصالحيه بملك احمد سمير محمد محمد

276 - منى مصطفى مصطفى كمال السعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 3678 ورقم قيد 204190    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الشرقية ش مصطفى 

كامل ملك/سعادات محمد اسماعيل
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277 - مكتب محمود محمد بيومى محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3679 ورقم قيد 204191    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

الشرقية ش-6اكتوبر بملك احمد محمد بيومى محمد

278 - الزناتى للدوات المنزليه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3685 

ورقم قيد 204192    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية شارع السيد الزناتى بملك محمد 

السيد نصر محمد

279 - احمد احمد محمد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3692 ورقم قيد 204193    محل رئيسى  عن تجارة زيوت سيارات وشحومات, بجهة محافظة الشرقية 394

شارع ذات النطاقين متفرع من شارع العشرين بملك عبدالرحمن عبدالعظيم الصادق

280 - حضانه اميره محمد غالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3695 

ورقم قيد 204194    محل رئيسى  عن حضانه خاصه باجر فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه بموافقة امنيه رقم 9038 بتاريخ 2022/12/8, بجهة محافظة الشرقية كفر شلشلمون ملك/

عبدا محمد عبدا عبدالرحمن

281 - عماره محمد حميد عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3700 

ورقم قيد 204195    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة الشرقية ش مسجد ابوعطوان بملك احمد 

عبدالسلم السيد

282 - احمد محمد عزت احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3705 ورقم قيد 204196    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية 54 شارع بنك مصر حى النصر 

بملك محمد عزت احمد السيد

283 - احمد نبيل اسماعيل التهامى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3706 ورقم قيد 204197    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية ملمس بملك نبيل 

اسماعيل التهامى

284 - اسراء على احمد على محمد اليمنى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 3715 ورقم قيد 204198    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه ومفروشات, بجهة محافظة الشرقية 

رمسيس بملك سهام السيد محمد محمد

285 - احمد محمد احمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3716 ورقم قيد 204199    محل رئيسى  عن قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع محمد السيد 

الشاذلى المنشية ملك/غفران محمد احمد احمد

286 - عبدالرحمن ابوبكر علوان محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 3721 ورقم قيد 204200    محل رئيسى  عن تحف وانتيكات, بجهة محافظة الشرقية ش بورسعيد امام 

حماده حفنى بملك ورثه المرحوم ابوبكر علوان محمد سليم

287 - احمد عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم 

ايداع 3724 ورقم قيد 204201    محل رئيسى  عن تجارة جمله المواد الغذائية و الزيوت, بجهة محافظة الشرقية 

شارع الزهراء - داير الناحيه - المسلميه بملك عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالعزيز

333 - رفعت محمد شمس الدين على عواد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3912 ورقم قيد 204249    محل رئيسى  عن معرض اثاث ومطابخ, بجهة محافظة الشرقية ش البنك 

الزراعى سنهوت بملك ابراهيم سامى نبوى
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288 - مكتب عماد محمد عبدالغنى محمد للرحلت داخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3725 ورقم قيد 204202    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهازتنظيم نقل البرى الداخلى الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية كفر ابراش بملك يحيى محمد عبدالغنى محمد

289 - لل محمد ابراهيم على رحومه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3728 ورقم قيد 204203    محل رئيسى  عن تجاره رده, بجهة محافظة الشرقية منشاه القاضى بملك محمد 

اسماعيل سلمه

290 - مكتب فادى فتحى محمود عمران للرحلت داخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3731 ورقم قيد 204204    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم نقل البرى الداخلى الدولى, بجهة محافظة الشرقية 

كفر ابراش بملك ايمن يحيى محمد على

291 - محمد السيد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3733 

ورقم قيد 204205    محل رئيسى  عن تجارة حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحريه ملك/احمد 

محمود محمد

292 - جيهان على محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3734 

ورقم قيد 204206    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية شارع احمد عرابى بملك 

سعيد عبدالرحمن محمد سعيد

293 - مكتب بسمه سلمه جمعه حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 3739 ورقم قيد 204207    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية طويحر بملك اكرم حمدي جمعه حسن

294 - اسماعيل احمد اسماعيل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

3747 ورقم قيد 204208    محل رئيسى  عن محل ملبس اطفال جاهزه, بجهة محافظة الشرقية الصانيه - بملك 

احمد اسماعيل مصطفى اسماعيل

295 - وفاء السيد ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3750 

ورقم قيد 204209    محل رئيسى  عن منظفات, بجهة محافظة الشرقية 3 شارع على سعد على منشيه السلم 

صيدناوى بملك سلوى على سعد على

296 - محمد عبدا زكى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3756 ورقم قيد 204210    محل رئيسى  عن مكتب لتجاره الملبس, بجهة محافظة الشرقية شارع على بن ابى 

طالب بملك عبدا ذكى حسانين سليمان

297 - محمد فوزى عبدالحميد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3761 ورقم قيد 204211    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية دوامه - عزبه الطاروطى 

بملك عبدالسلم على محمد صالح

298 - محمود عادلى فكرى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3768 ورقم قيد 204212    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبه محرم 

انشاص الرمل ملك/عادلى  فكرى عبداللطيف
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299 - مكتب محمد السيد محمد محمد عماره للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3772 ورقم قيد 204213    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية شبرا النخله بملك هناء سلمه محمد سلمه

300 - سعيد عبدالفتاح محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3775 ورقم قيد 204214    محل رئيسى  عن مكتب توريدات اقمشه و خيوط, بجهة محافظة الشرقية ش المقابر 

- بجوار مسجد الفتح - السعيديه بملك عزت ابراهيم محمد محمد

301 - مكتب محمد ناصر محمد محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3779 ورقم قيد 204215    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية الطيبة بملك ناصر محمد محمد عطوه

302 - اميره احمد على عبدالحى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3781 

ورقم قيد 204216    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الحسانيه بملك زكريا محمد 

مصطفى

303 - محمد ايمن عبدالدايم ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3782 ورقم قيد 204217    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع داخلى عدا شحن الطرود و عدا خدمات البريد 

السريع, بجهة محافظة الشرقية شارع عروس الكورنيش - برج رخا - دور اول علوى بملك عبدالعزيز السيد 

عبدالعزيز

304 - ايمان النادى عبدالعاطى النادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3791 ورقم قيد 204218    محل رئيسى  عن مركز بيع وتداول الدويه واللقاحات البيطريه على ال يزاول 

النشاط ال بعد الحصول على الترخيص اللزم من الهيئه العامه للخدمات البيطريه طبقا لقانون مزاوله مهنه الصيدله 

الذى ليجيز انشاء مؤسسه صيدليه ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية عقار 2 شارع ابو صابر المنشيه 

الجديده بملك هبه عبدالمحسن محمود عبدالحليم

305 - مكتب اسلم احمد محمد الحلينى للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3797 ورقم قيد 204219    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية بردين بملك حاتم حامد عباس

306 - امانى حلمى صلح محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3802 ورقم قيد 204220    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية انشاص الرمل بملك 

اسماعيل الصادق حسن

307 - عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن حسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-14 

برقم ايداع 3804 ورقم قيد 204221    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية كفر الشيخ 

نصر العزازى بملك ابراهيم عبدالرحمن حسن على

308 - محمود محمد محمد عكاشه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3807 ورقم قيد 204222    محل رئيسى  عن مصنع اثاث معدنى و خشبى, بجهة محافظة الشرقية الشبراوين 

بملك ايمن شحاته جمعه عبدالستار
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309 - مكتب باهر ابراهيم محمد محمد عيسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3811 ورقم قيد 204223    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية مدشه خالد كفر الحمام بملك شريف عبدالسلم معوض

310 - مكتب نرمين منير احمد على للرحلت الداخليه  و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3813 ورقم قيد 204224    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه و نقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى  و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية منشية ابو الخضر بملك محمد سند محمد ابراهيم

311 - السيد ابراهيم يوسف ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3831 ورقم قيد 204225    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 30 - شارع 

الشهيد باهى الجبالى - الحكماؤ بملك اسماعيل ابراهيم اسماعيل

312 - حسن محمد حسن هليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3835 

ورقم قيد 204226    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك فوزى على محمد على

313 - احمد عمر السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3837 

ورقم قيد 204227    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 6 ش 

ابو عدس بجوار فرن ابو عسكر - العدوه بملك اسماء محمد السيد محمد

314 - محمد صبيح عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3840 ورقم قيد 204228    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه وتشطيبات, بجهة محافظة الشرقية نمرا 

واحد بساتين السماعيليه بملك عبدا صبيح عبدالرحيم محمد

315 - رباب صلح حسن عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3846 ورقم قيد 204229    محل رئيسى  عن محل ملبس جمله و قطاعى عدا الملبس العسكرية, بجهة 

محافظة الشرقية الحوض الطويل بملك نافع محمد اسماعيل احمد

316 - احمد حسن وهبه حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3851 

ورقم قيد 204230    محل رئيسى  عن تجاره مستحضرات تجميل محليه وتصنيعها لدى الغير, بجهة محافظة 

الشرقية كفر فرج بجوار مكتب البريد بملك ماجده السيد ابراهيم على

317 - احمد محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3853 

ورقم قيد 204231    محل رئيسى  عن معرض سيارات ودراجات نارية, بجهة محافظة الشرقية تقاطع طريق 

عزبه العرب تبع الفرايحه كفر حجى ملك/منى متولى محمد العوضى

318 - مكتب محمود السيد محروس ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3854 ورقم قيد 204232    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية نزله العارين بملك ثروت السيد محروس ابراهيم

319 - السيد محمد السيد الدسوقى الزينى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3855 ورقم قيد 204233    محل رئيسى  عن ورشة ميكانيكى سيارات يدوى, بجهة محافظة الشرقية 11 

فلسطين بملك السيد محمد حلمى على
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320 - ماجد مجدى حلمى حلمى عزيز تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3858 ورقم قيد 204234    محل رئيسى  عن بيع سجائر, بجهة محافظة الشرقية 15 ش ابو عصر الحريرى 

بملك فاتن عزيز جرجس

321 - ابراهيم شعبان محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3860 ورقم قيد 204235    محل رئيسى  عن تصنيع حلوى جافه من عجين, بجهة محافظة الشرقية عزبه ابو 

رشوان بملك ساميه احمد عبد المعطى السيد

322 - مكتب فاطمه محمد على عبدالمعطى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3870 ورقم قيد 204237    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية فراشه بملك رافت محمد عبدالرحمن على

323 - محمد السيد حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 3872 

ورقم قيد 204238    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية قصاصين الزهار بملك السيد حسن حسين حسن

324 - احمد خالد ابراهيم احمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3873 ورقم قيد 204239    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل معادن, بجهة محافظة الشرقية اولد سيف بملك 

عبدالرحمن محمد مبروك

325 - محمد محمود عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

3875 ورقم قيد 204240    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية منشاة بشاره شارع الشبكه ملك/عائشة 

حبيب السيد

326 - محمد الشحات الصعيدى  احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3883 ورقم قيد 204241    محل رئيسى  عن محل ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية شارع 

الجيش بملك محمد الصعيدى احمد على

327 - سعيد ابراهيم محمد ابراهيم العزونى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3888 ورقم قيد 204242    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعة 

الخضره -شوبك بسطه بملك السيد محمد تهامى حبيب

328 - مكتب ناديه عبدا محسوب عبدا للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3891 ورقم قيد 204243    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم  النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية الصانيه بملك على عبدا محسوب عبدا

329 - امير السيد عبدا عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3898 ورقم قيد 204244    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة الشرقية السعادات بملك محمد احمد 

على خاطر

330 - احمد محسن عبدالعزيز محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3899 ورقم قيد 204245    محل رئيسى  عن مكتب ديكورات و تشطيبات, بجهة محافظة الشرقية كفر 

مكاوى بملك محسن عبدالعزيز محمد مرسى

331 - محمود ابراهيم عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3900 ورقم قيد 204246    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه وتوكيلت تجاريه عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية مشتول القاضى بملك عبدالرحمن جمال محمد محمد
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332 - مكتب سماح السيد على حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3908 ورقم قيد 204248    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

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

الشرقية شقه بالدور الرضى بناحيه بنى هلل بملك احمد عبدالسميع هاشم

334 - سامح احمد محمد نجيب محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3918 ورقم قيد 204250    محل رئيسى  عن مصنع اثاث معدنى وخشبى, بجهة محافظة الشرقية طريق ههيا 

البراهيميه المظله المهديه بملك عماد احمد محمد نجيب محمد

335 - صلح عيد بندر محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3923 

ورقم قيد 204251    محل رئيسى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, 

بجهة محافظة الشرقية العراقى بملك السيد احمد محمد السيد

336 - آيه عبدالمحسن الطنطاوى عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3928 ورقم قيد 204252    محل رئيسى  عن محل عطاره عدا العشاب الطبيه, بجهة محافظة الشرقية 

ش داير الناحيه - ميت ابو عربى بملك احمد السيد احمد عبدالدايم نوار

337 - محمد بدر اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3937 

ورقم قيد 204253    محل رئيسى  عن تجاره و بيع الكراسى و المكاتب, بجهة محافظة الشرقية جزيره شنش 

بملك محمد رمضان حفناوى

338 - نهال عبدالظاهر على عطيه على تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3938 ورقم قيد 204254    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى بملك 

محمد عامر زايد عامر

339 - السيد عبدالرحمن محمد السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3940 ورقم قيد 204255    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى 

بملك علوى عبدالرحمن محمد السيد

340 - روحيه متولى مصطفى متولى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3941 ورقم قيد 204256    محل رئيسى  عن بيع حبوب و اعلف بالتجزئة, بجهة محافظة الشرقية خلف ا - 

بملك احمد احمد محفوظ احمد

341 - مكتب ياسمين حلمى احمد محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3943 ورقم قيد 204257    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية كفر عجيبه بملك احمد متولى ابراهيم

342 - عاطف حسنى محمود محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3944 ورقم قيد 204258    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف آلى, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

السراسوه - دهشما بملك نجيه زين العابدين فتح ا

343 - مكتب محمد اشرف السيد محمد محمود نجم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3945 ورقم قيد 204259    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية طوخ القراموص بملك اشرف السيد محمد محمود نجم
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344 - مكتب ممدوح محمد السيد متولى للرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 3949 ورقم قيد 204260    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية الخيوه بملك عبدا 

عبدالمنعم محمد سالم

345 - طارق ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 3961 ورقم قيد 204261    محل رئيسى  عن توريدات عموميه, بجهة محافظة الشرقية ش النشاء 

والتعمير الحريرى بملك سماح عبداللطيف عبدالفتاح

346 - معاذ عبدالباسط عبدالفتاح محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم 

ايداع 3965 ورقم قيد 204262    محل رئيسى  عن مكتب نقل اتربه عدا نقل المواد المشعه و المنتجات ذات 

الطبيعه الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية الحبش بملك عبدالباسط عبدالفتاح محمد احمد

347 - رضا محمد عبدالرسول على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3972 ورقم قيد 204263    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الشرقية طريق بلبيس العاشر 

الصحراوى بجوار الطياره بملك عبدالرحمن عمر الحاج احمد صقر

348 - محمد محمود احمد حفنى القيشاوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3973 ورقم قيد 204265    محل رئيسى  عن مكتب توريد منتجات غذائيه, بجهة محافظة الشرقية شقه دور 

ارضى العدليه بملك ماهر محمود احمد

349 - رضا عبدالحكيم عامر السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3974 ورقم قيد 204266    محل رئيسى  عن تجارة الجهزة الكهربائية عدا الكمبيوتر و مجالت الحاسب اللى, 

بجهة محافظة الشرقية عزبة ابو دياب - شبرا النخلة بملك عبدالنبى رمضان محمد على

350 - احمد محمد سامى محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 3975 

ورقم قيد 204267    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية شارع الشهداء بحر البقر بملك فرج 

امين محمد على

351 - احمد محمد حسن محمد  رمضان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

3983 ورقم قيد 204268    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف آلى, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراهيم بملك 

ورثة حسن محمد احمد رمضان

352 - عريفه عبدالعزيز السيد الشيخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3995 ورقم قيد 204270    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عموميه عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدويه, بجهة محافظة الشرقية غزاله الخيس بملك صلح الدين عبدالحميد احمد على

353 - محمد علم مصطفى احمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

3996 ورقم قيد 204271    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية شارع صبرى شريف - 

الدواشنه بملك محمد السيد محمود محمد

354 - مكتب هناء ابو مسلم عبدالفتاح متولى للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 3997 ورقم قيد 204272    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية شلشلمون بملك محمد جوده عليوه محمد

355 - مصطفى محمد محمد احمد عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4013 ورقم قيد 204273    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية ارض الجوت منطقه 

سعدون 13 الحرفين بملك انتصار شوقى عثمان عبدالرحمن
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356 - محمد احمد جوده حسن على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4029 ورقم قيد 204274    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية شلشلمون بملك احمد حسين 

زغلول

357 - هاجر احمد احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4038 ورقم قيد 204275    محل رئيسى  عن تجارة سجاد و موكيت, بجهة محافظة الشرقية شارع الثورة بملك 

احمد احمد رضوان

358 - محمد ابراهيم محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4039 

ورقم قيد 204276    محل رئيسى  عن تربيه المواشى الحلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية اسماعيل 

زايد م الكبرى بملك صلح محمود محمد

359 - محمد اسماعيل احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4046 ورقم قيد 204277    محل رئيسى  عن تجاره منظفات صناعيه ومستحضرات تجميل محليه, بجهة 

محافظة الشرقية الطاهره بملك محمد محمود حسين حمزه

360 - كريمه محمد مهدى محمد هيكله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4055 ورقم قيد 204278    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية ابو عجوة - الملك بملك 

جمال احمد ابراهيم سالم

361 - احمد عبدالسلم محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 4059 ورقم قيد 204279    محل رئيسى  عن توريدات عامة عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدوية, بجهة محافظة الشرقية 6 ش محمد روكسى الغشام ملك/احمد خيرى السيد ابراهيم

362 - ياسر يحيى محمد احمد جوده تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4060 ورقم قيد 204280    محل رئيسى  عن تجاره فاكهه بالتجزئه وتوريد الفاكهه, بجهة محافظة الشرقية خلف 

مسجد الشوبكى بجوار البحر بملك السيد حامد محمد السيد

363 - رانيا محمد شحاته ابراهيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4063 ورقم قيد 204281    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه و توكيلت تجارية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدويه, بجهة محافظة الشرقية 4 ش الحريه - منشية السلم بملك احمد محمد شحاته 

ابراهيم

364 - محمد عبدالفتاح ابراهيم القصبى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 4066 ورقم قيد 204282    محل رئيسى  عن محل كشرى وحلوانى, بجهة محافظة الشرقية شارع المركز 

بملك محمد سامى ابراهيم الحداد

365 - عبدالعزيز عوض ا عماره عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 4080 ورقم قيد 204283    محل رئيسى  عن تجاره الخشب القديم, بجهة محافظة الشرقية العصايده بملك 

محمود عبدالعزيز عوض ا

366 - احمد عدلى على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4082 

ورقم قيد 204284    محل رئيسى  عن محل دهانات, بجهة محافظة الشرقية البساينه - تلراك بملك عرفات محمد 

ابراهيم

367 - زينب عزت محمد البسطويسى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4090 ورقم قيد 204285    محل رئيسى  عن ورشة حدادة و لحام معادن بالكهرباء, بجهة محافظة الشرقية 

كوبرى سليم الناصرية بملك عبدالعظيم عبدالمجيد عزازى
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368 - محمد سعيد عبد اللطيف محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم 

ايداع 4092 ورقم قيد 204286    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 8 دور 

ارضى ش محمد حسونه بملك وائل سعيد عبداللطيف محمد سليم

369 - عاطف عبدالفتاح عبدالحميد محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-16 

برقم ايداع 4095 ورقم قيد 204287    محل رئيسى  عن فراشة و اعمال الكهرباء, بجهة محافظة الشرقية شبرا 

السلم بملك طارق عبدالفتاح عبدالحميد

370 - كافيه الجوهرى للمشروبات الساخنه و الباردة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 4105 ورقم قيد 204288    محل رئيسى  عن كافيه للمشروبات الساخنه و الباردة, 

بجهة محافظة الشرقية شبرا السلم بالطريق الجديد بملك زكريا بهى حسونه

371 - مطعم الشاطر لتحضير وتجهيز الكلت الشعبيه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 4107 ورقم قيد 204289    محل رئيسى  عن مطعم الكلت الشعبيه, بجهة محافظة 

الشرقية العدليه بملك سعاد بندارى موسى نافع

372 - سهير محمد عزب السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4112 

ورقم قيد 204290    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار جديدة للسيارات, بجهة محافظة الشرقية شوبك بسطه - 

بجوار معهد التكنولوجيا بملك على فتحى على محمد

373 - عبدالباسط السيد احمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4115 ورقم قيد 204291    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات وملحقاتها, بجهة محافظة الشرقية كفر 

العزازى منشيه النور بملك مجاهد السيد ابراهيم

374 - اشرف عيد محمد حلمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4116 ورقم قيد 204292    محل رئيسى  عن تجارة المواد الغذائية نصف جملة, بجهة محافظة الشرقية غيته 

بملك ولء صبرى عدلى محمد هاشم

375 - فرج رمضان فرج عطيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4119 

ورقم قيد 204294    محل رئيسى  عن تجاره حبوب واعلف, بجهة محافظة الشرقية اكياد البحريه كفر عمار 

بملك محمد محمود عزازي السيد

376 - سلم سامى سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4122 

ورقم قيد 204295    محل رئيسى  عن تعبئة و تغليف مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية الخيس بملك سامى 

سالم احمد

377 - هيثم عادل حسينى السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4126 

ورقم قيد 204296    محل رئيسى  عن تجارة حصير بلستيك, بجهة محافظة الشرقية شارع القرافه - كفر 

الحصر بملك عادل حسينى السيد

378 - مكتب محمدى رشوان محمدى عبده للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4128 ورقم قيد 204297    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية المجازر بملك محمد على محمود محمد

379 - منى السيد فرحان اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 4130 

ورقم قيد 204298    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزه حريمى عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة 

الشرقية العقار رقم 12 - شارع مدخل الدارة التعليمية - شارع الدروس قسم اول بملك احمد السيد عبدالعزيز عبدا
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380 - محمد شحاته السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 

4137 ورقم قيد 204299    محل رئيسى  عن مصنع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية بنى 

عياض بملك احمد عبدا حسن

381 - احمد عبدالنبى عبدالعزيز الصادق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4145 ورقم قيد 204300    محل رئيسى  عن محل ستائر و مفروشات, بجهة محافظة الشرقية ميت حبيب بملك 

عبدالنبى عبدالعزيز الصادق

382 - مكتب هبه عبدالعظيم عبدا موسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4148 ورقم قيد 204301    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية السماعنه ملك/ايمن محمد محمد احمد

383 - ايه محمد حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4151 ورقم 

قيد 204302    محل رئيسى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدويه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع العلويه - شيبه بملك محمد حامد محمد رضوان

384 - وليد فوزى عبدالحميد عبدالفتاح خشبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 4163 ورقم قيد 204303    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة الشرقية العزيزيه بملك زينب 

النادى محمد شرف

385 - عادل محمد عبدالعظيم عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4164 ورقم قيد 204304    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية خلوه ابو حطب تبع 

المحموديه بملك شريف محمد عبدالعظيم

386 - احمد احمد ابراهيم شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4169 

ورقم قيد 204305    محل رئيسى  عن تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية ابو رجب بملك 

ايمان احمد احمد ابراهيم

387 - مكتب هدى مصيلحى محمد مصيلحى للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4179 ورقم قيد 204306    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية 13 شارع فتحى حبيب - النحال بملك مصيلحى محمد مصيلحى السيد

388 - محمد عبدا محمد حسن بيومى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4196 ورقم قيد 204308    محل رئيسى  عن بيع الموتال, بجهة محافظة الشرقية نشوه بملك سحر محمد عبدا

389 - مكتب محمد ناصر محمد خليفه للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4205 ورقم قيد 204309    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية منيه سنتا بملك ناصر محمد خليفه السيد

390 - مكتب جيهان عبدالبديع على مصطفى للرحلت  الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4210 ورقم قيد 204310    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية بنى عياض بملك السيد عبدالحميد  محمد محمد
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391 - نورا عبدالرحمن سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4213 ورقم قيد 204311    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة الشرقية طارق بن زياد بملك رضا 

احمد سعيد محمد

392 - مدحت رمضان عبدالحميد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 4218 ورقم قيد 204312    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت و توريدات عمومية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدويه, بجهة محافظة الشرقية قرية المهدية بملك امل الشافعى مصطفى الشافعى

393 - صابر عليوه على احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4230 

ورقم قيد 204313    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية المنشر بملك عليوه على احمد

394 - هدى محمد عبداللطيف عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4231 ورقم قيد 204314    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد المستلزمات الطبيه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

لفوار بملك محمد طلعت عبدالستار

395 - احمد محمد احمد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4239 ورقم قيد 204315    محل رئيسى  عن تصدير عدا تصدير المواد المشعه و المواد ذات الطبيعه 

الشعاعية, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 2 - عزبه عمران بملك محمد على ابو الوفا محمود

396 - نادر حامد طه عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4258 

ورقم قيد 204316    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجاريه وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية 

سنهوت بملك سعيد محمد حسن قمر

397 - محمود يوسف محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

4259 ورقم قيد 204317    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية ش ترعه السماعنه 

بملك سعيد محمود احمد

398 - رياض ابراهيم محمد عبدالجليل هيكل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 4277 ورقم قيد 204318    محل رئيسى  عن بيع السيارات لحساب الغير وقطع الغيار, بجهة محافظة 

الشرقية الصالحية القديمة بملك ابراهيم محمد عبدالجليل هيكل

399 - احمد عطيه مصطفى عطيه مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 4278 ورقم قيد 204319    محل رئيسى  عن مفروشات, بجهة محافظة الشرقية ش الرشيد يوسف بك 

بملك محمد محمود ابراهيم فهمى

400 - مكتب اسامه محمد محمد محروس للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4282 ورقم قيد 204320    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية النعامنه بملك جريس جاد جريس

401 - مكتب امل مجدي حسين حسانين للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 4283 ورقم قيد 204321    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية السعديين بملك محمد عبدالسلم السيد سلمه

402 - احمد عاطف شعبان عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4288 

ورقم قيد 204322    محل رئيسى  عن محل استرجى موبيليات, بجهة محافظة الشرقية الطويلة بملك عاطف 

شعبان عثمان السيد
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403 - محى عبدربه محمود عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4289 ورقم قيد 204323    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بملك محمود 

حسن محمد برعى

404 - مكتب محمد جمعه سيد مرسى عامر للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4306 ورقم قيد 204324    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية قرية السلم بملك صالح احمد حسن

405 - محمود محمد على نافع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4307 

ورقم قيد 204325    محل رئيسى  عن تجميع خلطات لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول 

برج مكه بملك احمد محمد نبيل

406 - احمد سعيد عبدالحميد قاسم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4311 ورقم قيد 204326    محل رئيسى  عن مكتب تصدير ) عدا  المواد المشعه و المواد ذات الطبيعه 

الشعاعية ( و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية 

الثمانين - الملك بملك سعيد عبدالحميد قاسم محمد

407 - مكتب هند ياسر جلل عبدالواحد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4314 ورقم قيد 204327    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر مصطفى افندى بملك ابراهيم عبدالفتاح حسانين عايش

408 - دينا كمال محمد عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4315 ورقم قيد 204328    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة الشرقية الحوض الطويل بملك رفاعى 

محمد بيومى رفاعى

409 - احمد السيد احمد على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4318 ورقم قيد 204329    محل رئيسى  عن تجارة قطع غيار سيارات جملة وتوزيعها, بجهة محافظة الشرقية 

كفر نمر امام سوق الجملة ملك/السيد احمد على ابراهيم

410 - محمد طارق عبداللطيف يونس محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4327 ورقم قيد 204330    محل رئيسى  عن كافيه ) عدا النترنت (, بجهة محافظة الشرقية حى الرمليه - 

امتداد شارع السلم بملك احمد سامى الشحات

411 - محمد ابراهيم محمدى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4329 ورقم قيد 204332    محل رئيسى  عن بيع مياه غازيه, بجهة محافظة الشرقية مباشر بملك هدى جمعه 

عبدالحى حسن

412 - عيد فتحى محمد الشرباصى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4330 ورقم قيد 204333    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 252 مساكن 

شمس شقه رقم 1 الحى العاشر بملك فتحى محمد محمد الشرباصى

413 - محمد نسيم السيد عبدالصادق عرفه تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4343 ورقم قيد 204334    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه, بجهة محافظة الشرقية شارع منشيه مبارك بملك 

سالم محمد سالم عرفه
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414 - السيد اسماعيل محمد اسماعيل بديوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4345 ورقم قيد 204335    محل رئيسى  عن اعمال المساحة و رسم الخرائط و المقاولت العامه فيما عدا 

المن و الحراسة و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و المصاحف و توريد العماله و النترنت بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه و بعد الحصول على موافقه امنية رقم 9140 بتاريخ 12/ 12 / 2022 ., بجهة 

محافظة الشرقية بساتين بركات بملك اسماعيل محمد اسماعيل

415 - عطا محمود محمود عبدالحميد غباشى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4356 ورقم قيد 204336    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى ) عدا نقل الطرود و خدمات البريد 

السريع و المواد المشعه (, بجهة محافظة الشرقية طحا المرج بملك هبه عطا محمود غباشى

416 - بشرى محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4359 

ورقم قيد 204338    محل رئيسى  عن تفصيل و خياطه الملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية 

واحد الصالحية - بحر البقر بملك محمد محمود غريب محمود

417 - على السيد على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4371 

ورقم قيد 204339    محل رئيسى  عن بيع و توريد قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية نشوه /  بملك 

محمد عبدا محمد حسن

418 - ضياء عبدا السيد عوض هنداوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4382 ورقم قيد 204340    محل رئيسى  عن مكتب تصدير و توكيلت تجارية ) عدا تصدير المواد المشعه و 

المنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه (, بجهة محافظة الشرقية عزبه هنداوى حسن السعديين بملك عبدا السيد عوض

419 - محمد السيد سعيد محمد زين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4390 ورقم قيد 204341    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية 15 شارع نظمى الشاره بملك السيد 

سعيد محمد زين

420 - نهله محمد سالم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4397 ورقم 

قيد 204342    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى كامل / بملك محمود عطيه 

عبدربه

421 - عبدالسلم مصطفى ابراهيم محمود حلبه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4404 ورقم قيد 204343    محل رئيسى  عن محل تنجيد مفروشات, بجهة محافظة الشرقية ش الماذون 

قسم ثان بملك مصطفى ابراهيم محمود حلبه

422 - نور احمد طلعت محمد ابوالفتوح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4406 ورقم قيد 204344    محل رئيسى  عن محل لتجارة الحذية, بجهة محافظة الشرقية شارع المركز 

ملك/محمود عبدالحميد الصادق

423 - صيدليه الدكتور احمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4408 ورقم قيد 204345    محل رئيسى  عن صيدليه بشرية, بجهة محافظة الشرقية القطاوية / بملك جمال 

محمود قطب ابراهيم

424 - ليلى احمد احمد محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4412 ورقم قيد 204346    محل رئيسى  عن ورشه نجاره باب وشباك, بجهة محافظة الشرقية الصالحيه القديمه 

بملك ناصر احمد احمد محمد النجار

425 - احمد على محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4413 

ورقم قيد 204347    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات بلستيكية, بجهة محافظة الشرقية الصوه / بملك وليد 

السيد السيد

Page 38 of 160 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

426 - احمد محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 4416 

ورقم قيد 204348    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى وتوريدات عامه ومقاولت عموميه عدا نقل الطرود 

والبريد عدا توريد العماله واجهزه الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية جزيره مطاوع بملك نورا احمد 

محمد على محمد عزب

427 - ابراهيم صبرى ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4429 ورقم قيد 204349    محل رئيسى  عن نفخ ولحام كاوتش, بجهة محافظة الشرقية دبيج بجوار مدرسه 

حسام اباظه العداديه بملك نوال محمد ابراهيم سلم

428 - وليد زكى محمود عبدالسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 

4430 ورقم قيد 204350    محل رئيسى  عن مستلزمات رى, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الكسارة - 

قصاصين الشرق / بملك عبدالمنعم السيد عثمان على

429 - اميره محمد عبدالمعبود عيسوى عطال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 4433 ورقم قيد 204351    محل رئيسى  عن محل سجاد, بجهة محافظة الشرقية غزاله الخيس بملك محمد 

عبدالمعبود عيسوى عطاا

430 - محمد طلب عامر محمود سماحه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4439 ورقم قيد 204352    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلى عدا نقل الطرود والمواد المشعه والمواد 

ذات الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية شارع عبده سلمى منشية سعدون ملك/طلب عامر محمود

431 - امانى محمد ناجى محمد غانم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4443 ورقم قيد 204353    محل رئيسى  عن تجارة اعلف, بجهة محافظة الشرقية قرية حفنا / بملك عمرو 

محمد ناجى محمد

432 - مكتب ايمن ابراهيم طه محمد حسين للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات و النقل الجماعى الداخلى تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4446 ورقم قيد 204354    محل رئيسى  عن 

مكتب رحلت و نقل عمال شركات و النقل الجماعى داخلى ) عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم 

النقل البرى و الداخلى و الدولى (, بجهة محافظة الشرقية ميت معل / بملك كمال طه محمد حسين

433 - محمد السيد سالم محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4450 

ورقم قيد 204355    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة الشرقية عزبة يعقوب

434 - وليد محمد السيد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4455 

ورقم قيد 204357    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية كفر العزازى / بملك احمد محمد 

السيد محمد

435 - مكتب محمود مصطفى عبدا حسانين للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4462 ورقم قيد 204358    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية ام رماد ملك/مصطفى عبدا حسانين

436 - سامح خليل محمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4466 

ورقم قيد 204359    محل رئيسى  عن مصنع تعبئه و تغليف مواد غذائية جافه و سائله, بجهة محافظة الشرقية 

كفر العزازى / بملك محمد خليل محمد على
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437 - مكتب ايه ابراهيم احمد عبدالحليم للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4468 ورقم قيد 204360    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية العقار رقم 18 - شارع الدكتور محمود ابراهيم حامد - ميت ركاب / بملك احمد محمد ذكى احمد

438 - مكتب احمد محمد على ابراهيم للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4476 ورقم قيد 204361    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية جهينة / بملك محمد على ابراهيم

439 - حسن عبدا حسن عبيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4478 

ورقم قيد 204362    محل رئيسى  عن مغسله سجاد وبطاطين, بجهة محافظة الشرقية شارع حسن البنا-شيبه -

بملك ابراهيم محمد ابراهيم

440 - محمد على عبدالسلم صالح محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4488 ورقم قيد 204363    محل رئيسى  عن توريدات صوب زراعيه وتركيبها, بجهة محافظة الشرقية 

عزبه الجمهوريه -قريه السلم- بملك نبيله محمد حسين

441 - محمد احمد عبدا محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4490 ورقم قيد 204364    محل رئيسى  عن ورشة نجاره تصنيع اخشاب, بجهة محافظة الشرقية عزبة 

ابورضوان قرية السلم ملك/نعيمه احمد فؤاد ابراهيم

442 - فايد لتجارة المواد الغذائية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4491 

ورقم قيد 204365    محل رئيسى  عن محل تجارة مواد  غذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبه حسن اغا / بملك 

السيد احباش سليمان عبدالحفيظ

443 - ايهاب عادل عبدالرؤف توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4496 ورقم قيد 204366    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية شارع مدرسه ابو مليحه 

-بجوار مستشفى الفيروز بملك ايمن احمد على

444 - احمد السيد احمد عاطف عبدالجليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4498 ورقم قيد 204367    محل رئيسى  عن مكتب لعمال النظافة و المقاولت العامه و التوريدات العامه 

عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية ميت حمل / بملك السيد احمد عاطف 

عبدالجليل

445 - مكتب محمد محمد ابراهيم حسام الدين للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4507 ورقم قيد 204368    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الرحمانيه / بملك السيد محمد محمد محمد ابراهيم

446 - شيماء السيد هلل السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4513 

ورقم قيد 204370    محل رئيسى  عن محل بيع اسماك مملح, بجهة محافظة الشرقية هريه رزنه - امام مسجد 

الغياسية / بملك محمد عبدا عبدالعزيز رضوان

447 - مكتب عديله عبداللطيف عطيه محمد للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4517 ورقم قيد 204371    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال للشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كراديس / بملك ياسر محمد محمد بسيونى
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448 - السيد يحى السيد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4519 ورقم قيد 204372    محل رئيسى  عن مصنع اثاث خشبى ومعدنى, بجهة محافظة الشرقية بجوار 

مضرب ارز كفر صقر ملك/احمد يحى السيد شعبان

449 - هيثم عانون محمد عانون جاد ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4520 ورقم قيد 204373    محل رئيسى  عن ثلجه مواد غذائيه ) مجمدات(, بجهة محافظة الشرقية ش العروبه 

-امامالشؤن الجتماعيه بملك ناديه

450 - كريم احمد عبده عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4523 

ورقم قيد 204375    محل رئيسى  عن توريدات عامة عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, 

بجهة محافظة الشرقية الخيوه بملك هويده عطيه صالح محمد

476 - محمد ابراهيم محمد عبدالحميد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 4630 ورقم قيد 204403    محل رئيسى  عن بيع مشروبات غذائية, بجهة محافظة الشرقية كفر المحموديه 

/ بملك محمد محمد عطيه

451 - مكتب احمد محمد مصطفى ابراهيم علم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4526 ورقم قيد 204376    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موفقه جهاز تنظيم نقل البرى والداخلى 

الدولى, بجهة محافظة الشرقية طحلة بردين بملك رضا محمد مصطفى ابراهيم

452 - عبدالحليم الجوهرى عبدالحليم الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4541 ورقم قيد 204377    محل رئيسى  عن مكتب بيع سيارات و تجارة سيارات و قطع غيار سيارات, 

بجهة محافظة الشرقية الشارع الكبير بجوار مصرف الجوسق - الجوسق / بملك محمد الجوهرى عبدالحليم

453 - نسرين السيد محمد  عطيه ابو الليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4542 ورقم قيد 204378    محل رئيسى  عن صيدليه بشريه, بجهة محافظة الشرقية العباسةبملك هدى 

محمد محمود على نصر ا

454 - احمد نبيل خيرى محمد الغرباوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4550 ورقم قيد 204379    محل رئيسى  عن اجهزة كهربائية ومحمول عدا الحاسب اللى ومجالته, بجهة 

محافظة الشرقية شارع عبدالمنعم الجد ملك/سعيد عبدالمنعم حسانين

455 - نورهان فتحى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4551 

ورقم قيد 204380    محل رئيسى  عن تجارة ادوات منزلية و اجهز كهربائية, بجهة محافظة الشرقية ناطورة / 

بملك محمد على السيد سيد احمد

456 - توفيق حسين توفيق حسين حمزه تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4553 ورقم قيد 204381    محل رئيسى  عن كافتريه لتحضير المشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة 

الشرقية طريق كفر عمر مصطفى شلشلمون بملك حسين توفيقحسين حمزه

457 - عصام ناجى محمد حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4560 ورقم قيد 204382    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

النجار - الشيخ جبيل / بملك ناجى محمد حسينى خليل

458 - سليم عبدا محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4564 

ورقم قيد 204383    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة الشرقية شارع داير الناحيه -فرغان بملك 

حسن عبدالعاطى محمد عبدالكريم
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459 - معرض سيارات مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4565 ورقم قيد 204384    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية حانوت / بملك السيد 

احمد محمد ابراهيم

460 - مكتب عماد صلح عبد الصادق محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4567 ورقم قيد 204385    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية عزب العرب/الخيس/ بملك حسام محمد خليل السيد

461 - محمد عاطف عبدا ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4572 ورقم قيد 204387    محل رئيسى  عن كافتريا )كافى شوب(, بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى كامل 

-منشاة كشك بملك عاطف عبدا ابراهيم

462 - مكتب فرماوي لنقل بضائع داخلي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4573 ورقم قيد 204388    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع داخلي عدا نقل الطرود والمواد المشعه, 

بجهة محافظة الشرقية عزبه مراد الكبري ميت جابر بملك ابراهيم فوزي محمد احمد

463 - ابراهيم محمد ابراهيم حسيني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4579 ورقم قيد 204389    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الشرقية بني عياض بملك 

احمد ابراهيم حسيني

464 - ليزا عبد العزيز محمود طه مرسى هيكل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم 

ايداع 4580 ورقم قيد 204390    محل رئيسى  عن محل تجارة مواد غذائيه, بجهة محافظة الشرقية قمرونه 

بملك محمد عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى امام

465 - جيهان علي احمد يوسف السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4582 ورقم قيد 204391    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية كفر الدهتمون بملك محروس عبدالرحيم عزيز

466 - محمد صلح احمد عبدربه سالمان تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4586 ورقم قيد 204393    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية ميت سهيل ملك/احمد 

صلح احمد عبدربه

467 - عزت على محمد محمد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

4587 ورقم قيد 204394    محل رئيسى  عن مصنع لتصنيع وتوريد خراطيم البلستيك عدا توريد العماله 

والحاسب اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية بالدور الرضى بملك على محمد محمد ابوالعنين-بنى عليم

468 - محمد عبدالقادر محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 4600 

ورقم قيد 204395    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية الحفانوه بملك عبدالقادر محمد علي

469 - ايمن ابوالسعود خليل عطيه دياب تاجر فرد  رأس ماله 550,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم 

ايداع 4602 ورقم قيد 204396    محل رئيسى  عن توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية البلشون / بملك ابو السعود خليل عطيه دياب

470 - السيد محمد امين السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4603 

ورقم قيد 204397    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية ميت جابر بملك محمد سعيد امين السيد
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471 - السيد ماهر حموده متولى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4606 

ورقم قيد 204398    محل رئيسى  عن معرض اجهزه كهربائيه ومنزليه عدا الكمبيوتر, بجهة محافظة الشرقية 

شارع الشمس الشاره بملك حسن محمد السيد مصطفى

472 - رضا غبر هراس غبر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4612 ورقم قيد 204399    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة الشرقية شارع النزه بملك رافت 

غبر هراس غبر

473 - المير عبدالرحمن عبدالمطلب عبدالستار حطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 4616 ورقم قيد 204400    محل رئيسى  عن تجارة منظفات, بجهة محافظة الشرقية 

ميت جابر / بملك ممدوح فكرى محمد

474 - ياسر عوض محمد عطوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4618 

ورقم قيد 204401    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامة و توريدات عدا توريد العماله و مجالت  الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية اكوه / بملك مروه محمود محمد عطيه

475 - محمود السعودى رمضان محمود تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4620 ورقم قيد 204402    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع وتجاره احذيه, بجهة محافظة الشرقية شارع 

العروبه بملك السعودى رمضان محمود

477 - مكتب محمد على حسن محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4631 ورقم قيد 204404    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة 

الشرقية المجازر بملك خالد محمد عبدالحميد

478 - رشديه ابراهيم احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4639 

ورقم قيد 204406    محل رئيسى  عن مخبز بلدى, بجهة محافظة الشرقية ش ابو بكر الصديق بملك ثروت محمد 

احمد عط ا

479 - اسماعيل اسماعيل منصور حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4646 ورقم قيد 204407    محل رئيسى  عن بيع وشراء اجهزه كمبيوتر وصيانه اجهزه فيما عدا خدمات 

النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمه وبعد الحصول على موافقه امن رقم 8245 بتاريخ 

16/11/2022, بجهة محافظة الشرقية شارع محمد النحال من شارع الورش النحال بملك صلح عبدالعزيز السيد

480 - امانى محمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4648 

ورقم قيد 204408    محل رئيسى  عن محل لتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية طريق ترعه صان / 

بملك سامى عبدالفتاح محمد

481 - مكتب ناهد عطيه محمد عبدالتواب للنقل الداخلى بالسيارات والرحلت الداخليه تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4661 ورقم قيد 204410    محل رئيسى  عن مكتب نقل 

داخلى بالسيارات ورحلت داخليه عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية الهجارسه بملك الجوهرى سالم محمد سالم

482 - عبدالفتاح سليم عيد سليم المحاميد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4664 ورقم قيد 204411    محل رئيسى  عن تجارة الجمال, بجهة محافظة الشرقية ش عمربن الخطاب / فلل 

الجامعه  / بملك عبدالعزيز حلمى عبدا حسين
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483 - احمد محمد توفيق محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4673 

ورقم قيد 204412    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية ش البنك الهلى القديم بملك ناريمان محمد 

عاطف عبدا

484 - عاصم امين اسماعيل يوسف سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4679 ورقم قيد 204414    محل رئيسى  عن مكتب توكيلت تجارية, بجهة محافظة الشرقية الكيلنية / بملك 

محمود عطيه عبدالمجيد محمد

485 - محمد عبدالستار احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4680 ورقم قيد 204415    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة الشرقية ام عجرم / بملك هشام 

عبدالستار جاب ا

486 - مكتب مروه  سعيد محمود محمد يوسف للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4684 ورقم قيد 204416    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية كفر ابراش / بملك سعيد محمود محمد يوسف

487 - رنا محمد محمد غمرى حموده تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4685 ورقم قيد 204417    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مستحضرات تجميل محليه ومنتجات العنايه بالبشره 

والعشاب والغذيه الخاصه وتصنيع كل ماسبق لدى الغير دون العشاب الطبيه والمكملت الغذائيه, بجهة 

محافظة الشرقية شارع مسجد الصفا خلف فيل رجب ايوب كفر محمد حسين بملك اسلم فخرى محمد السيد

488 - ديانا محمد احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4686 ورقم قيد 204418    محل رئيسى  عن بيع و صيانة النظارات و الشنابر الشمسية ) دون الطبية (, بجهة 

محافظة الشرقية شارع راشد / بملك محمد السيد عليوه

489 - هانى رضا صابر فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4688 

ورقم قيد 204419    محل رئيسى  عن محل ادوات صحية, بجهة محافظة الشرقية كفر على غالى / بملك سمر 

رضا صابر فرج

490 - زينب محمد جاد دويدار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 4692 

ورقم قيد 204420    محل رئيسى  عن احذيه بلستك  و خردوات, بجهة محافظة الشرقية عزبه البدرى - منشأة 

عبداللطيف / بملك جمعه محمد عبدالرحمن على

491 - ماجد محمد محمد متولى مروان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 

4693 ورقم قيد 204421    محل رئيسى  عن مكتب نقل داخلى بالسيارات ماعدا نقل المواد المشعه والمواد ذات 

الطبيعه الشعاعيه والطرود, بجهة محافظة الشرقية ش الشيخ الربعين حى النصر بملك منيه متولى محمد متولى

492 - ابراهيم صبحى ابراهيم على داوود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 4700 ورقم قيد 204422    محل رئيسى  عن ورشه تكسير ولصق علب وسلك اسكرين وطباعه 

الكرتونعدا الملبس العسكريه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه بموافقه امن رقم 9189 بتاريخ 12 / 12 / 2022, بجهة محافظة الشرقية السعديين بملك 

رفعت طه حسن العصر

493 - حسن منصور مصطفى على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 4702 ورقم قيد 204423    محل رئيسى  عن محل تطريز ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة 

الشرقية ميت حمل بملك محمود طه السيد محمد اسماعيل
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494 - مكتب انجى رضا محمود محجوب حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4703 ورقم قيد 204424    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية نشوه / بملك محمد محمود محجوب حسن

495 - مكتب جوده سعيد جوده حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4709 ورقم قيد 204425    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقه جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, 

بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش بملك ناديه رجب السيد سالم

496 - تامر ابراهيم محمد زكريا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4710 

ورقم قيد 204426    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية 16 ش المدينة المنورة / بملك ابراهيم 

محمد زكريا

497 - مكتب طارق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز على للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4721 ورقم قيد 204427    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية نشوه / بملك سعد محمد عبدالعزيز على

498 - محمد حسن احمد سيد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4722 ورقم قيد 204428    محل رئيسى  عن مطعم كريب, بجهة محافظة الشرقية طريق العدليه الزراعى امام 

ماكينة الهوانى ملك/عزازى احمد عزازى سالم

499 - ابراهيم عبدالوهاب شوقى عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 4723 ورقم قيد 204429    محل رئيسى  عن محل موبيلت, بجهة محافظة الشرقية المسلميه بملك نسمه 

عبدالفتاح ابراهيم

500 - امل محمود محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4730 

ورقم قيد 204430    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الكسارة قصاصين الشرق 

/ بملك عبدالمنعم السيد عثمان على

501 - سوها السيد محمود دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4734 

ورقم قيد 204431    محل رئيسى  عن ورشه خراطه, بجهة محافظة الشرقية حوض الطرفه بملك محمد عيسى 

محمد نصار

502 - محمد كمال محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4735 

ورقم قيد 204432    محل رئيسى  عن محل عصائر ومسليات, بجهة محافظة الشرقية ش عبدالحليم ابوطالب 

متفرع من ش ابونضارة الشارة ملك/ام محمد الهادى سليمان

503 - عبدا محمد ابراهيم محمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4736 ورقم قيد 204433    محل رئيسى  عن مكتب ديكور و تشطيبات, بجهة محافظة الشرقية كفر مكاوى / 

بملك محمد ابراهيم محمد خليل

504 - سعيد عبدالمنعم على عطيه تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4739 

ورقم قيد 204434    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الشرقية شارع الوحده الصحيه قريه ميت 

بشار بملك محمد سعيد عبدالمنعم
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505 - محمد السيد عبدالخالق محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 7,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4744 ورقم قيد 204435    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة الشرقية 5 شارع داير 

الناحية - تلبانه / بملك سعيد نبوى محمد مصيلحى

506 - هبه احمد حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4745 

ورقم قيد 204436    محل رئيسى  عن توريد وبيع منتج لوف, بجهة محافظة الشرقية دور ارضى رقم 1 شارع 

المير نج قريه هربيط بملك رمضان كمال محمدى محمد

507 - احمد عبدالمجيد السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4749 ورقم قيد 204437    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الشرقية كوبرى الكساره - قصاصين 

الشرق / بملك عبدالمنعم السيد عثمان على

508 - على ابراهيم على ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4760 ورقم قيد 204438    محل رئيسى  عن بيع و توزيع و تجارة السيارات, بجهة محافظة الشرقية سراج 

الدين / بملك احلم محمود نصر سالمان

509 - هانى فهمى ابراهيم مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4779 

ورقم قيد 204440    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية حى 

المحطه / بملك فهمى ابراهيم مرسى

510 - هانى محمد عبدالعزيز على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4786 ورقم قيد 204441    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الشرقية 83 ش عثمان بن عفان قريه كفر 

ابو نجم بملك نسرين محمد نبيل صابر

511 - مصطفى على على شعراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4792 ورقم قيد 204442    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المصانع و التوريدات العمومية و جميع انواع 

المعادن عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية 8 ش مرسى حجاج / بملك 

يسرى السيد دسوقى

512 - احمد الشبراوى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4797 

ورقم قيد 204443    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة الشرقية العزازيه بملك حسانين عاطف 

حسانين

513 - محمد السيد شحاته على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4813 

ورقم قيد 204444    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية السديه / بملك احمد عبدالفتاح السيد 

عبدالعزيز

514 - امينه جميل سعيد عبدالرحمن النجار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 4817 ورقم قيد 204445    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن البياض, بجهة محافظة الشرقية عزبه الدكتور 

التابعه لقريه العراس بملك محمد سالم والى

515 - مهاد محمد خليل السيد خليل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4823 ورقم قيد 204446    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية شارع الصوالحية / 

بملك محمد محمد خليل

516 - هيثم سليمان محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4828 ورقم قيد 204447    محل رئيسى  عن ورشه تجاره اخشاب دون بيع خامات الخشاب, بجهة محافظة 

الشرقية قريه الحجاجيه المستجده بملك السيد محمد عبدالحميد احمد
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517 - سمر صلح محمد فهمى بدران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4829 ورقم قيد 204448    محل رئيسى  عن اطارات وبطاريات, بجهة محافظة الشرقية ش البازات بملك 

فتحى محمد منصور الباز

518 - رضا حسن عبدالغنى رضوان العزازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 4830 ورقم قيد 204449    محل رئيسى  عن توريد و تجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

العزازى - قرية الحرية / بملك حسن عبدالغنى رضوان العزازى

519 - النجار ديزاين هاوس alnaggar design house تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 4833 ورقم قيد 204450    محل رئيسى  عن مكتب هندسى, بجهة محافظة الشرقية 

24 شارع طلبه عويضه برج الحديقه القوميه بملك جوزيف نبيل جرجس ميخائيل

520 - ايمن على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4834 ورقم 

قيد 204451    محل رئيسى  عن كسارة بلستيك, بجهة محافظة الشرقية عزبه النجدى - منشأة رضوان / بملك 

عبدالبديع على محمد على

521 - نشوة احمد محمد عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

4838 ورقم قيد 204453    محل رئيسى  عن تأجير فساتين افراح, بجهة محافظة الشرقية ش المدرسة الثانوية - 

بردين / بملك سوسن محمد السيد

522 - عمرو وصفي محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 4839 

ورقم قيد 204454    محل رئيسى  عن مدشه اعلف, بجهة محافظة الشرقية طريق البراهيميه مدخل المهديه 

بملك محمد مصطفي

570 - حنان خالد رفعت مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5034 

ورقم قيد 204502    محل رئيسى  عن محل ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه ودون التصنيع, بجهة محافظة 

الشرقية اولد سيف بملك عفاف عبدالمحسن محمد ابراهيم

523 - ايمان عبدالرحمن عبدالمتعال نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4847 ورقم قيد 204455    محل رئيسى  عن مكتبة / فيما عدا اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينيه و 

المصاحف و النترنت ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقة امن رقم 8903 بتاريخ 8 / 12 / 2022 (, 

بجهة محافظة الشرقية شارع الكردى / الحسينية / بملك اشرف السيد عبدا

524 - احمد حمدى عبدالغنى مصلحى علم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 4849 ورقم قيد 204456    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية و توريدات عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية مدخل البلد / الزنكلون / بملك شيماء حمدى عبدالغنى مصلحى

525 - مكتب سوزان مسلم محمد عوض للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4850 ورقم قيد 204457    محل رئيسى  عن مكتب نقل 

رحلت داخليه و عمال شركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, 

بجهة محافظة الشرقية قرية بير عمارة / بملك عوض عوض محمد عوض

526 - سونه محمد عبدالفتاح مندور تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4854 

ورقم قيد 204458    محل رئيسى  عن تجاره الزجاج, بجهة محافظة الشرقية طريق هريه الجديد هريه رزنه 

بملك السيد احمد محمود مصطفى

527 - عمرو الشحات ياقوت عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 4855 ورقم قيد 204459    محل رئيسى  عن ورشه حداده وتصنيع كريتال, بجهة محافظة الشرقية دعبس 

الملك عزبه ابو ضاهر بملك محمد الشحات ياقوت عبدالمطلب
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528 - مكتب دعاء محمد شحاته عبدالمجيد للرحلت السياحيه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4864 ورقم قيد 204460    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية طحله بردين بملك تامر امام احمد على

529 - محمد عبدالمجيد عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4869 ورقم قيد 204461    محل رئيسى  عن تجميع الساعات وصيانتها, بجهة محافظة الشرقية م الكبرى بملك 

منير عبدالعزيز عبدالهادى

530 - محمد عبدالمنعم محمود عبدالنبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4870 ورقم قيد 204462    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة الشرقية سماكين الغرب 

بملكه

531 - مريم احمد محمد عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4872 

ورقم قيد 204463    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية 9 ش شرف / قسم النظام / بملك احمد سعيد 

خليل

532 - دعاء منجى محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4875 

ورقم قيد 204464    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة الشرقية الغابه / المحطة / بملك 

حمدى محمد رضوان منجى

533 - مروه عاطف شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4888 

ورقم قيد 204465    محل رئيسى  عن بقاله تموينيه, بجهة محافظة الشرقية ش ترعه اللفيه - ميت يزيد / بملك 

مرزوق محمد جمال محمد سرحان

534 - ايه السيد عبدالنبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4889 

ورقم قيد 204466    محل رئيسى  عن فراكه ارز, بجهة محافظة الشرقية البساينه تلراك بملك جمال رمضان 

سليم

535 - احمد سعيد عبدالرازق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4891 ورقم قيد 204467    محل رئيسى  عن محل بيع المصوغات الذهبيه بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من الدمغه و الموازين, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 8 شارع النمارسة ش الجلء / الصاغه / بملك 

عبدالخالق فتوح عبدالعظيم

536 - محمد حسينى احمد محمد عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4894 ورقم قيد 204468    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الشرقية شارع ترعه المنيا بكفر 

محمد اسماعيل / بملك / محمد احمد سرحان

537 - احمد عادل عبدا عبدالدايم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4895 ورقم قيد 204469    محل رئيسى  عن بيع وتجاره الموتوسيكلت, بجهة محافظة الشرقية 2 بحر البقر 

بملك شحاته السيد اسماعيل حسن

538 - احمد طارق سعد محمد حمدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4896 ورقم قيد 204470    محل رئيسى  عن تجارة مشمعات, بجهة محافظة الشرقية 16 ش على بن ابى طالب 

م من ش على - المنتزة / بملك / شوق ابراهيم الدمرداش الجمل

539 - شيماء مجدى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4897 

ورقم قيد 204471    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و 

الدوية, بجهة محافظة الشرقية كفر ابو الديب / بملك / سعيد محمود فوزى
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540 - مصطفى ابو المحاسن مصطفى عارف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 4898 ورقم قيد 204472    محل رئيسى  عن مكتب اداره وتشغيل المنشات واللعاب الرياضيه والترفيهيه 

عدا التدريب وعدا البلستيشن, بجهة محافظة الشرقية 39 شارع اللواء عبدالعزيز على بملك عارف مصطفى 

عارف

541 - نبويه محمد المتولى عامر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4902 

ورقم قيد 204473    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية سعفان - صان البحرية / بملك / 

شحاتة محمد على محمد

542 - مكتب عثمان احمد عثمان طلبه محمد الصباغ للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4905 ورقم قيد 204474    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية 36 شارع محمد على - المعهد الدينى - الحسينيه / بملك /عبدالباسط عبدالرحمن احمد

543 - مينا عاطف هنرى ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4907 

ورقم قيد 204475    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة الشرقية شارع القيساريه قسم الجامع بملك 

هويدا فهيم سليمان ميخائيل

544 - رضا منير جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4938 ورقم 

قيد 204476    محل رئيسى  عن تجارة اقمشة و مفروشات, بجهة محافظة الشرقية ش الماسوره / بملك عماد 

منير جمعه محمد بكر

545 - اشرف محمد عبدالباسط محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4944 ورقم قيد 204477    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة الشرقية بنى هلل / بملك محمد 

عبدالباسط محمد سالم

546 - احمد العوضى محمد على وهبه تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4947 ورقم قيد 204478    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله بملك على نبيل 

احمد حسن

547 - محمد اشرف الكومى عفيفى بطحيش تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 4949 ورقم قيد 204479    محل رئيسى  عن توريدات عامه و و تجارة مواد البناء و السمنت و الخرسانه 

الجاهزه ) عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية القيساريه / بملك / اشرف 

الكومى عفيفى

548 - اشرف احمد محمد هاشم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4957 

ورقم قيد 204480    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية 16 شارع جمال عبدالناصر - ابو سبيبه / 

بملك احمد محمد هاشم

549 - ايناس سمير السيد احمد الشناوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4959 ورقم قيد 204481    محل رئيسى  عن مكتب تصدير عدا تصدير المواد المشعه والمنتجات ذات الطبيعه 

الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية شارع عبدالحكيم ابولبن خلف مركز الشرطه بملك رمضان بيومى سليمان زامل

550 - عبدا سيف ا محمدى حسانين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4964 ورقم قيد 204482    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية كفر الباشا / بملك / 

فاطمة نبيل البيومى عطيه

Page 49 of 160 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

551 - غالى للمقاولت و التشطيبات و الديكورات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-26 

برقم ايداع 4968 ورقم قيد 204483    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت تشطيبات و ديكورات, بجهة محافظة 

الشرقية تل روزن / بملك / احمد السيد ابراهيم غالى

552 - مكتب ناديه محمد عبدا على للرحلت و نقل عمال شركات داخلى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4970 ورقم قيد 204484    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال 

شركات داخلى عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة 

الشرقية الخرس / بملك / اشرف محمد زكى حسين

553 - خالد حسن عبدالسلم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4972 

ورقم قيد 204485    محل رئيسى  عن بيع وبيض مائده, بجهة محافظة الشرقية شارع مصطفى كامل النحال 

بملك حسن عبدالسلم حسن

554 - احمد حمدى ابراهيم مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4973 ورقم قيد 204486    محل رئيسى  عن محل غيار زيوت سيارات و معدات ثقيلة, بجهة محافظة الشرقية 

مفارق خضير - قصاصين الشرق / بملك / حمدى ابراهيم مصطفى حسن

555 - طارق السيد صادق امام تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4975 

ورقم قيد 204487    محل رئيسى  عن توريد مواد تعبئه و تغليف و توريدات عمومية عدا توريد العماله و 

مجالت الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع هندسة الرى / بملك / احمد محمود احمد

556 - محمد حسن رمضان صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4977 

ورقم قيد 204488    محل رئيسى  عن بيع شنط واحذيه, بجهة محافظة الشرقية 23 ش عثمان بن عفان فلل 

الجامعه بملك حامد عبدالوهاب محمد بدوى

557 - محمود عبدالعزيز محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4980 ورقم قيد 204489    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية شارع الدعجنه - 

السعديين / بملك / عبدالعزيز محمد احمد خليل

558 - احمد عبده فاضل سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4983 

ورقم قيد 204490    محل رئيسى  عن مقاولت عامه و توريدات عمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب 

اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية سواده / بملك / شيماء عبدالعزيز محمد

559 - متولى شعبان متولى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4984 ورقم قيد 204491    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه عدا توريد العماله واجهزه الحاسب 

اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية المنشيه الجديده بملك حلمى ابراهيم محمد متولى

560 - محمود عبدالعزيز احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 

4987 ورقم قيد 204492    محل رئيسى  عن بيع وتجاره وتوزيع ادوات صحيه, بجهة محافظة الشرقية الشيخ 

جبيل بملك عبدالعزيز احمد محمد

561 - مكتب ناهد عبداللطيف محمد احمد اللبودى للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4992 ورقم قيد 204493    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

ونقل عمال الشركات داخلى عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة 

محافظة الشرقية ش سيدى عباس بملك عماد حمدى عبدالحميد عبدالفتاح البرى

562 - السعيد محمد سليمان عامر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4995 

ورقم قيد 204494    محل رئيسى  عن تربية مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية شنباره منقل / 

بملك / هانم عطيه نصر عطيه
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563 - مكتب مرفت حامد محمد يوسف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4996 ورقم قيد 204495    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية شلشلمون بملك احمد حسين عبدا

564 - على ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 4997 

ورقم قيد 204496    محل رئيسى  عن تربية المواشى الحلبة و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية الرست / 

بملك / ابراهيم على محمد عبدالسميع

565 - مكتب ماهر خالد موسى حفنى محمد للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 26-02-2023 برقم ايداع 4998 ورقم قيد 204497    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية كفر 

ابراش بملك اشرف عبدالعليم محمد على حسن

566 - احمد السيد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5002 ورقم 

قيد 204498    محل رئيسى  عن تجارة مواد غذائية, بجهة محافظة الشرقية شارع المنيسى / بملك / شعبان مراد 

طوسن

567 - منى اشرف محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5011 

ورقم قيد 204499    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل محليه, بجهة محافظة الشرقية سواده طريق الحماده 

بملك رانيا محمد عبدالعال صالح

568 - عبدالوهاب فتحى عبدالحميد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 5028 ورقم قيد 204500    محل رئيسى  عن معلف لتربيه الجمال وتسمين المواشى وتجارتها, بجهة 

محافظة الشرقية السعديين بملك عماد فتحى عبدالحميد

569 - عماد عبده عبدالمنعم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5033 ورقم قيد 204501    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الشرقية بنى عامر بملك امل محمود 

عبدالعال

571 - الجميل للتوكيلت والتوريدات التجاريه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم 

ايداع 5041 ورقم قيد 204503    محل رئيسى  عن التوكيلت والتوريدات التجاريه عدا توريد العماله والحاسب 

اللى ومجالته, بجهة محافظة الشرقية السعدى الظواهريه بملك خالد عادل محمد عبدالجميل

572 - محمود رشاد محمد عبدالحليم حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5043 ورقم قيد 204504    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية المناسترلى ملك/رشاد 

محمد عبدالحليم حسن

573 - على محمود عبدالفتاح محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5050 ورقم قيد 204506    محل رئيسى  عن بيع ملبس داخلية, بجهة محافظة الشرقية 1شارع عطفى شارع 

طلبه عويضه ملك/احمد عطفى محمد على

574 - حسن مصطفى السيد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5060 ورقم قيد 204507    محل رئيسى  عن توريدات عموميه وخدمات نقل داخلى بالسيارات عدا توريد 

العماله واجهزه الحاسب اللى والدويه, بجهة محافظة الشرقية حى النهضه بملك مصطفى عبدالهادى مصطفى

575 - عبدالسلم منصور عطيه عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5078 ورقم قيد 204509    محل رئيسى  عن تجارة حبوب و اعلف, بجهة محافظة الشرقية العزازى / بملك / 

صباح محمد عبدالمطلب ابو العنين

Page 51 of 160 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

576 - مكتب محمد عبداللطيف على زيدان للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5083 ورقم قيد 204510    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية المراحله - الروضه - بملك احمد السيد محمد على سليمان

577 - سعاد عبدا عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5089 ورقم قيد 204511    محل رئيسى  عن محل حدايد و بويات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4 - مجاورة 

6 - الصالحية الجديدة - بملك / نيريمان محمد محمد عبدالستار

578 - احمد عبدا جوده عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5091 ورقم قيد 204512    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة الشرقية ش داير الناحيه كفر 

سلمه ابراهيم ملك/عبدا جوده عبدالمنعم

579 - مكتب هاجر صالح على حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5092 ورقم قيد 204513    محل رئيسى  عن مكتب 

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

بجهة محافظة الشرقية الحلميه بملك وليد سعيد محمد

580 - اسلم علء السيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5105 

ورقم قيد 204514    محل رئيسى  عن قطع غيار واكسسوارات سيارات, بجهة محافظة الشرقية السدس بملك 

السيد سامى عبدالحميد

581 - ابراهيم محمد يونس حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5106 

ورقم قيد 204515    محل رئيسى  عن بيع الدواجن و اللحوم المجمده, بجهة محافظة الشرقية الكننة  - بملك / 

محمد يونس حسن

582 - منى سامى عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5110 

ورقم قيد 204516    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى حلبه و بيع منتجاتها, بجهة محافظة الشرقية حى 

السراحنه - بملك / محمد جمال عبدالمنصف

583 - السيد محمد محمد الجوهرى جزر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5114 ورقم قيد 204517    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الشرقية 10 شارع صلح 

عمر - بملك / علوان احمد علوان

584 - احمد محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5116 

ورقم قيد 204518    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة الشرقية تل مفتاح ملك/محمد احمد ابراهيم

585 - إمام لبيع قطع غيار المركبات ذات المحركات و ملحقاتها تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 5121 ورقم قيد 204519    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار المركبات ذات 

المحركات و ملحقاتها, بجهة محافظة الشرقية قرية غزاله عبدون - بملك / انتصار على سلمه

586 - حماده عيد عبدالحميد هويدى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5130 ورقم قيد 204520    محل رئيسى  عن توريدات عامه ومقاولت عدا توريد العماله والحاسب اللى 

والدويه, بجهة محافظة الشرقية الطحاويه بملك سعيد السيد احمد محمد
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587 - طلعت على احمد عبدالمقصود تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 

5138 ورقم قيد 204521    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف وتوزيع مواد غذائيه جافه اليا, بجهة محافظة 

الشرقية طريق كفر صقر اولد صقر السفلت ) بحر مويس الشرقى ( مجمع حانوت بملك احمد عبدا عبدالعال 

ابراهيم

588 - علي احمد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5139 

ورقم قيد 204522    محل رئيسى  عن تجميع وتصنيع اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر, بجهة محافظة الشرقية 

صان القبليه بملك احمد يوسف محمد علي

589 - احمد محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 5140 

ورقم قيد 204523    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الشرقية كفر ابراش بجوار كوبرى خوزق ملك/

سعيد محمد عبدالفتاح فرج

590 - ياسر ايمن محمد فرج تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5143 ورقم 

قيد 204524    محل رئيسى  عن ورشه ملبس عدا الملبس العسكرية, بجهة محافظة الشرقية ش العشرين 

الحناوى - بملك / مكرم عبدالرشيد عبدالحفيظ مهران

591 - مكتب اسامة ابراهيم عبدالقادر محمد للرحلت  و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5144 ورقم قيد 204525    محل رئيسى  عن مكتب رحلت و نقل عمال 

شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى, بجهة محافظة الشرقية 

ميت ردين - بملك / محمود ابراهيم احمد موسى

592 - محمد ابو بكر شوقى مهدى الغزالى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5151 ورقم قيد 204526    محل رئيسى  عن محل عصائر, بجهة محافظة الشرقية ش عبدالمنعم رياض بملك 

عصام شوقى مهدى الغزالى

593 - غاده عبدالرحمن ابراهيم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5155 ورقم قيد 204527    محل رئيسى  عن مقاولت و توريدات عمومية  عدا توريد العماله و مجالت 

الحاسب اللى و الدوية, بجهة محافظة الشرقية شارع الترب بجوار النادى / العصلوجى -  بملك / مجدى عزت 

محمد

594 - اسلم محمد عبده عبدالفتاح الخضرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 5163 ورقم قيد 204528    محل رئيسى  عن بيع سجائر و دخان, بجهة محافظة الشرقية ب السماعيليه - 

بملك / محمد عبده عبدالفتاح

595 - نورهان نجيب محمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5164 

ورقم قيد 204529    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

الزراعه شارع الصفا والمروه عزبه عبداللطيف بملك محمد حسن السيد هاشم

596 - حسين سليمان طلب راغب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5170 

ورقم قيد 204530    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة الشرقية 15 شارع اول القومية - 

بملك / هشام محمود محمد

597 - مكتب حمدان محمد متولى عبدالعاطى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5182 ورقم قيد 204533    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد الحصول على موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى, بجهة محافظة الشرقية ش بورسعيد بملك منى سعيد خليل

Page 53 of 160 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

598 - محمد وائل محمد عبدالعزيز قوره تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5183 ورقم قيد 204534    محل رئيسى  عن مركز بيع و تداول الدوية و اللقاحات البيطرية على ال يزاول 

النشاط ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الهيئة العامه للخدمات البيطرية طبقا لقانون مزاولة مهنه 

الصيدله الذى ل يجيز انشاء مؤسسة صيدليه ال بذلك الترخيص, بجهة محافظة الشرقية كفر حمودة - بملك / احمد 

جمعه عبدالحميد السيد

599 - تهانى اشرف محمد علوان سالمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5187 ورقم قيد 204536    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الشرقية 

ش عمر بن الخطاب بملك اشرف محمد علوان عجمى سالمان

600 - محمد ممدوح مرسى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5190 ورقم قيد 204537    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة الشرقية 2 بحرالبقر ملك/ممدوح 

مرسى ابراهيم

601 - محمد حمدى محمد محمد سراج الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 5195 ورقم قيد 204538    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة الشرقية قطيفه العزيزيه - 

بملك / احمد حمدى محمد محمد سراج الدين

602 - محسن ممدوح محمد محروس مليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 5196 ورقم قيد 204539    محل رئيسى  عن مكتب تصدير وتوكيلت تجاريه عدا تصدير المواد المشعه 

وذات الطبيعه الشعاعيه, بجهة محافظة الشرقية قطيفه العزيزيه بملك ممدوح محمد محروس مليجى

603 - مكتب محمد السيد عبدالحميد احمد عبده للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5206 ورقم قيد 204540    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى و الدولى, بجهة 

محافظة الشرقية الجواهرة - بملك / فرحانة مبارك زايد

604 - وليد للحدايد والبويات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5208 ورقم 

قيد 204541    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة الشرقية الخطاره بملك صلح عبدالحميد محمد 

واكد

605 - عماد على عبدالعزيز على تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5216 ورقم قيد 204542    محل رئيسى  عن تجاره جرارات زراعيه مستعمله, بجهة محافظة الشرقية عزبه 

الجمعيه الفولى الظواهريه بملك محمد على عبدالعزيز

606 - هانى عاطف محمد بيومى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5231 

ورقم قيد 204544    محل رئيسى  عن صيانه وتجديد السيارات, بجهة محافظة الشرقية نمره 1 بساتين 

السماعيليه بملك عماد عاطف محمد بيومى

607 - رضا سامى محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5236 

ورقم قيد 204545    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الشرقية شارع 6 اكتوبر - شيبه - بملك / فكريه سعد 

اسماعيل

608 - غاده محمود رشدى ابراهيم سيف النصر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 5241 ورقم قيد 204546    محل رئيسى  عن مستودع لتجاره البوتجاز, بجهة محافظة الشرقية كفر نشوه 

عزبه الشقر بملك صبحى محمد عبدالستار محمود
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609 - محمد احمد محروس عواد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5242 ورقم قيد 204547    محل رئيسى  عن محل قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية بنايوس - بملك / 

عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز

610 - غريب محمد عوض عمران تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5245 

ورقم قيد 204548    محل رئيسى  عن توريد ارانب, بجهة محافظة الشرقية ش العصاره كفر الحمام بملك مديحه 

محمد فؤاد سليم

611 - مكتب ساميه فؤاد حسن متولى محمود للرحلت ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5246 ورقم قيد 204549    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل 

عمال الشركات عدا الرحلت الداخليه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الشرقية 

انشاص البصل بملك سعيد حسنى محمدى محمد

612 - محمد رضا محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5249 

ورقم قيد 204550    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة الشرقية ش جمال عبدالناصر - بملك / 

اشرف احمد عاطف محفوظ

613 - صلح عبدالعزيز عبدالحارس عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 5252 ورقم قيد 204551    محل رئيسى  عن اصلح وصيانه ريداتير السيارات, بجهة محافظة 

الشرقية حى مبارك بملك عصام السيد محمد طنطاوى

614 - ايه السيد محمد سعد موافى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5258 ورقم قيد 204552    محل رئيسى  عن تصنيع الملبس الجاهزة و المفروشات عدا الملبس العسكرية, 

بجهة محافظة الشرقية صان الحجر القبليه - بملك / حسين عباس عطيه عباس

615 - محمد محمد محمد قهوه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 5259 

ورقم قيد 204553    محل رئيسى  عن تجاره براميل وتانكات, بجهة محافظة الشرقية سعود البحريه بملك طه 

محمد محمد احمد

616 - جاد لصيانه وتجديد السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5260 ورقم قيد 204554    محل رئيسى  عن صيانه وتجديد السيارات, بجهة محافظة الشرقية شارع سعد 

زغلول بملك عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مرسى

617 - اسلم احمد عبدالوهاب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5263 ورقم قيد 204555    محل رئيسى  عن مكتب مقالت عموميه, بجهة محافظة الشرقية 3شارع زايد متفرع 

من شارع النصر/ديرب نجم

618 - محمد عبداللطيف عبدالحليم احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

5264 ورقم قيد 204556    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة الشرقية شارع خالد بن الوليد - 

بملك / علء عبدالهادى حسانين
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فروع الفراد

1 - وائل ابو الفتوح عبدالحميد يوسف  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2629 ورقم قيد   106473  محل 

فرعى  عن  التوريدات العمومية و الحاسب اللى و الجهزه و البرامج it ) فيما عدا توريد العماله و المن و الحراسة و 

اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و المصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امن رقم 

8000 بتاريخ 16/ 11 / 2022  بجهة محافظة الشرقية كفر الجراية بملك محمد السيد محمد متولى

2 - سماح ثروت ابراهيم جمعه  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   2603 ورقم قيد   164460  محل فرعى  

عن  مخبز نصف الى  بجهة محافظة الشرقية عزبة عمر محجوب السنيطه ملك/حسين محمود محمد عبدالعال

3 - كامل رمضان عليوه محمد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2728 ورقم قيد   81623  محل فرعى  عن 

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

بجهة محافظة الشرقية عقار 31 الحى العاشر بملك ابراهيم يسرى ابراهيم الدسوقى

4 - دياب محمد دياب سليمان  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2805 ورقم قيد   183141  محل فرعى  عن 

مخبز الى كامل  بجهة محافظة الشرقية 23 شارع الشراف حسن صالح بملك محمد دياب سليمان غانم

5 - مكتب اشرف محمد عبدالسلم عبدالحق للرحلت السياحيه ونقل عمال الشركات  قيدت فى   02-02-2023 برقم 

ايداع   2778 ورقم قيد   183581  محل فرعى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت 

السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 المناجاه الكبرى 

بملك محمد محمد عبدالسلم

6 - اسامه محمد بدير عبدالعزيز  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2738 ورقم قيد   186754  محل فرعى  

عن تربيه جميع انواع المواشى وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية حوش الحزام الخضر الحوش 75 الغابة 7 ملك/

محمد رجائى زكى احمد السويفى

7 - محمد فتحى جوده سعد  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   2755 ورقم قيد   203605  محل فرعى  عن  

حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 ابومتنا ملك/فتحى جوده سعد مصطفى

8 - بسمه محمد اسماعيل علي مصطفي  قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع   3066 ورقم قيد   201318  محل 

فرعى  عن اضافه ملبس جاهزة و احذية عدا الملبس العسكرية و عدا التصنيع  بجهة محافظة الشرقية ش الجلء 

بملك سليمان عبدالباقى

9 - هانى محمد حسيب جمعه  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   3211 ورقم قيد   157996  محل فرعى  عن  

اكسسوار حريمى و رجالى و ورود طبيعيه و هدايا و بيع دخان و اكسسوار محمول  بجهة محافظة الشرقية شارع 

عبدالقادر طه بملك محمد سالم محمد سالم

10 - سامح محمود جاد الحق مرزوق  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   3214 ورقم قيد   195927  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال داخل )ج.م.ع( و دون القيام باعمال شركات السياحه  بجهة محافظة الشرقية 

افتتاح فرع بالعنوان/الحي 12 عمارة 127 شقة 4 العاشر من رمضان

11 - سامح محمود جاد الحق مرزوق  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   3214 ورقم قيد   195927  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت و نقل عمال داخل )ج.م.ع( و دون القيام باعمال شركات السياحه  بجهة محافظة الجيزة ش 

المسجد القصى - صفط اللبن- بولق الدكرور

12 - محمود محمد عبدا موسى السيد  قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع   3081 ورقم قيد   200966  محل 

فرعى  عن اضافة نشاط توكيلت تجارية وتوزيع ورقيات دون اوراق الطباعة  بجهة محافظة الشرقية بندر الحسينية 

بملك أسامة محمد عبدا علي

13 - ماهر امام زكى امام عز  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   3248 ورقم قيد   204014  محل فرعى  

عن عطور و هدايا  بجهة محافظة الشرقية شبرا النخله بملك سعيد حسن السيد عجلن

14 - محمد حسن عبدا سليم  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3412 ورقم قيد   142016  محل فرعى  عن 

مكتب لتكريم الموتى بأجر  بجهة محافظة الشرقية ش شفيق الحريرى - الزقازيق بملك عبدالناصر شفيق عبدالغنى 

محمد
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15 - السيد موسى محمد السيد  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3334 ورقم قيد   202094  محل فرعى  

عن مدشة حبوب و اعلف  بجهة محافظة الشرقية شراره - الخيوه بملك سمر عبدالفتاح توفيق محمد

16 - وفاء يحيى احمد عبد البر  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3336 ورقم قيد   204107  محل فرعى  

عن تشييد المباني  بجهة محافظة الجيزة اصبح / 16 ش الزهار من ش ترسا طالبيه الدور الول فوق الرضي

17 - وفاء يحيى احمد عبد البر  قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع   3336 ورقم قيد   204107  محل فرعى  

عن تشييد المباني  بجهة محافظة الشرقية ش الهواري - النظام - الزقازيق

18 - محمد احمد محمد محمد ابراهيم  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3615 ورقم قيد   191249  محل 

فرعى  عن ورشة حدادة والوميتال وكريتال  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 السديه ملك/احمد محمد محمد ابراهيم

19 - نجلء فتحى محمد احمد  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3612 ورقم قيد   194662  محل فرعى  

عن اضافه/ سوبر ماركت  بجهة محافظة الشرقية شارع الخليج بجوار المدرسة العدادية - الفدادنة  بملك عبدالعال على 

عبدالعال

20 - السيد مصطفي السيد محمد حسان  قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع   3626 ورقم قيد   204093  محل 

فرعى  عن  تم اضافه نشاط مطعم وكافيتريا  بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 5 تنظيم بميدان احمد عرابي قسم النظام 

بملك احمد نبيل السيد مصطفي

21 - منى محمد محمد محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   3648 ورقم قيد   195966  محل فرعى  عن 

بقاله  بجهة محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك/مجدى السيد المنيراوى

22 - احمد محمد سلمى على محمد  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   3656 ورقم قيد   203896  محل فرعى  

عن مكتب تجهيز حفلت وفراشة  بجهة محافظة الشرقية مجاورة 1 شارع النادى عمارة 10 بلوك 5 الصالحيه الجديدة 

ملك/السيد محمد سلمى

23 - احمد سليمان جاد سليمان  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   3879 ورقم قيد   113220  محل فرعى  

عن  بيع علف  بجهة محافظة الشرقية شوبك بسطه ملك/هاله العربى عبدا موسى

24 - جرس نسيم جرس عبد الملك  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   3867 ورقم قيد   146054  محل 

فرعى  عن اضافه تجارة سجاد  بجهة محافظة الشرقية كفر الحوت بملك مزيون يوسف عبدالمسيح

25 - السيد احمد احمد حسن  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   3829 ورقم قيد   191974  محل فرعى  عن 

اضافه تسويق عقارى  بجهة محافظة الشرقية كفر دنوهيا بملك احمد محمد احمد احمد

26 - حسينى لتجارة الدقيق ومستلزمات مخابز  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3914 ورقم قيد   139172  

محل فرعى  عن تجارة دقيق ومستلزمات مخابز  بجهة محافظة الشرقية طريق الشراف ملك/ناصر ابراهيم مجاهد

27 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3953 ورقم قيد   168835  محل 

فرعى  عن اضافه ورشه لتصنيع الخشاب وتصنيع الثاث  بجهة محافظة الشرقية الروضه بملك عمر محمد احمد 

صيام

28 - محمد عبداللطيف محمد محمد  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3959 ورقم قيد   194995  محل 

فرعى  عن  بقاله  بجهة محافظة الشرقية شارع المدرسة -  الجديدة بملك نرمين حسن احمد شعيب

29 - محمد السيد ابراهيم خليل  قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع   3988 ورقم قيد   197923  محل فرعى  

عن اضافه مكتب للتصدير وتصنيع الوقود وافران التشغيل  بجهة محافظة الشرقية بساتين بركات الطحاويه بملك وائل 

حسن عيسوى عبدالرحمن

30 - ريهام محمود محمود منصور  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4073 ورقم قيد   162835  محل 

فرعى  عن اضافه حبوب و رده  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 السنيطه بملك اشرف عثمان السيد

31 - احمد محمود محمد ابراهيم  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4034 ورقم قيد   164891  محل فرعى  

عن  تجارة و توزيع المواد الغذائية  بجهة محافظة الشرقية ش ترعه المنيا بملك محمد محمود محمد فرحان

32 - مصطفى محروس عبدالباسط محمود  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4025 ورقم قيد   199241  

محل فرعى  عن اضافه تصنيع الملبس عدا الملبس العسكرية  بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 2 حى الشباب - 

السعيدية بملك محروس عبدالباسط محمود حسن
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33 - ايمان حسين عبده محمد عطيه  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   4140 ورقم قيد   202532  محل 

فرعى  عن مكتب خدمات بيئية تجميع  و نقل المخلفات  بجهة محافظة الشرقية وحدة اداريه رقم 312 بمشروع مول 

الجوهرة القائم على القطعه رقم 27 الكائنه بالردنيه mc2  بملك عبدالرحمن محمد عبدالرازق

34 - محمد رزق محمد ابراهيم دبور  قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع   4280 ورقم قيد   180030  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط مكتب توريدات عدا توريد العماله والحاسب اللي ومجالته والدويه  بجهة محافظة الشرقية 

بساتين السماعيليه المنطقه الرابعه بملك علء محمد القط علي

35 - اميره امين احمد امين المخزنجى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4418 ورقم قيد   124108  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط مركز تكاثر للطيور الزينه والحيوانات البريه والزواحف  بجهة محافظة الشرقية جمعيه 

العدليه حوض الجبل بملك امين احمد امين المخزنجي

36 - محمود جميل عبدالحليم فرحات  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4361 ورقم قيد   182141  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط توريد وتركيب اعمده ومستلزمات كهرباء وصيانه السيارات والمعدات  بجهة محافظة 

الشرقية محل رقم2 امام مزلقان السكه الحديد النكاريه بملك جميل عبدالحليم فرحات

37 - داليا عطيه عطيه غنيمى  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   4375 ورقم قيد   182826  محل فرعى  

عن تصنيع  و تعبئة اضافات اغذية  بجهة محافظة الشرقية قطعه 17. 18 منطقه بلبيس الصناعيه ك 5 طريق بلبيس 

العاشر

38 - احمد عبدالحليم حافظ حسين  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4487 ورقم قيد   160556  محل فرعى  

عن اضافه / تجارة اضافات العلف و تصنيع اضافات العلف و الدوية البشرية و البيطرية لدى الغير  بجهة 

محافظة الشرقية شقه 9 الدور الثالث ابراج الحرمين خلف مركز الشرطة /  بملك احمد انور زكى احمد

39 - عايد عجايبى بشارة لويس  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4557 ورقم قيد   199518  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط ورشه نجاره للستائر والديكور  بجهة محافظة الشرقية شارع المشروع بجوار التامينات بملك علي 

سليمان عبدالعزيز

40 - ياسمين محمد عبد الخالق احمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4508 ورقم قيد   204369  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الشرقية الموافقه على افتتاح فرع بعنوان شارع البحر الهجارسه

41 - ياسمين محمد عبد الخالق احمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   4508 ورقم قيد   204369  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت  بجهة محافظة الجيزة دهشور

42 - عادل ممدوح حسانين حسانين  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   4659 ورقم قيد   132548  محل 

فرعى  عن اضافه / مكتب تغليف مواد غذائية  بجهة محافظة الشرقية الزنكلون / بملك نصر السيد محمد عطية

43 - محمد عثمان الشبرواى حسن محمد  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4719 ورقم قيد   185767  محل 

فرعى  عن معرض موبيليا  بجهة محافظة الشرقية كفر محمد اسماعيل بملك دينا عبدالقادر عبدالصادق

44 - احمد عبد الخالق احمد عبد الرحمن  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4835 ورقم قيد   204452  محل 

فرعى  عن تطهير خزانات المياه للمنشات العامه والحكوميه  بجهة محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي ليصبح 

/ 3 ش انطوان ابراهيم خلوصي

45 - احمد عبد الخالق احمد عبد الرحمن  قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع   4835 ورقم قيد   204452  محل 

فرعى  عن تطهير خزانات المياه للمنشات العامه والحكوميه  بجهة محافظة الشرقية اضافه فرع بالعنوان/ ش الهلوي

46 - محمد محمد على سليم الصايغ  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   4937 ورقم قيد   110572  محل 

فرعى  عن محطه لتعبئه وغربله وفرز الفول السودانى والحاصلت الزراعيه  بجهة محافظة الشرقية سماكين الشرق 

بملك احمد محمد محمد على

47 - مصطفى محمد ثروت احمد على المام  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   4883 ورقم قيد   128039  

محل فرعى  عن تصنيع وبيع منتجات اللبان  بجهة محافظة الشرقية شارع عزبه القاضى مشتول القاضى بملك السيد 

عبدالحميد محمد
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48 - احمد محمد محمد محمود على  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   4858 ورقم قيد   153306  محل 

فرعى  عن تم اضافه نشاط تعبئه وتوريد المواد الغذائيه  بجهة محافظة الشرقية الزوامل بملك محمود محمد محمد 

محمود

49 - محمد ناصر عبدالشفاق فراج  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   4991 ورقم قيد   181009  محل 

فرعى  عن اضافه / تشكيل و تصنيع المعادن و توريدها ) عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية (  

بجهة محافظة الشرقية جلفنيا 3 - الكتيبه - بملك / ناصر عبدالشفاق فراج

50 - حميده جوده ابراهيم محمد  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   5039 ورقم قيد   196764  محل فرعى  

عن تم اضافه نشاط محل منظفات ومستحضرات تجميل محليه  بجهة محافظة الشرقية اولدسيف بملك رضا علي محمد 

منصور

51 - امين السيد عبدالفتاح سالم عمار  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   5104 ورقم قيد   202464  محل 

فرعى  عن مكتب اتصالت و خدمات محمول ) عدا الكمبيوتر و النترنت (  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4 

مجاورة 2 - الصالحية الجديدة - بملك / عايدة عبدا عبدالسلم مشرف

52 - احمد السيد محمود مجد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5267 ورقم قيد   117808  محل فرعى  عن 

مطعم كشرى  بجهة محافظة الشرقية طريق عبدالمنعم رياض بملك محمد احمد عاطف

53 - احمد السيد محمود مجد  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5271 ورقم قيد   117808  محل فرعى  عن 

تم اضافه نشاط معمل تصنيع مواد غذائيه  بجهة محافظة الشرقية سعدون خلف مركز الشباب بملك عمر محمود محمد 

السيد شلبي

54 - اسلم حسن حجاج ابراهيم  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5198 ورقم قيد   186558  محل فرعى  

عن  مطحن  بجهة محافظة الشرقية عزبة التل خلف مدرسة التجارة بنات ملك/مروة محمد احمد سيد احمد

55 - حسام حسن محمد على درويش  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5177 ورقم قيد   204532  محل 

فرعى  عن مقاولت عموميه وتوريدات  بجهة محافظة الشرقية الموافقة على افتتاح فرع بالعنوان / انشاص الرمل 

مركز بلبيس بنشاط / مقاولت

56 - حسام حسن محمد على درويش  قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع   5177 ورقم قيد   204532  محل 

فرعى  عن مقاولت عموميه وتوريدات  بجهة محافظة الجيزة بجوار مستشفى البرمبل
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قيود الشركات

1 - شركة محمد عبده السيد على وشريكته شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    2838 ورقم قيد  203972    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر ومجالته والدويه  بجهة محافظة الشرقية شارع الجمهوريه ملك/هدى محمود حسين على

2 - جمعية الياسمين التعاونية لتنمية الثروة الداجنة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    3043 ورقم قيد  204025    مركز عام  عن تنمية الثروة الداجنة و ذلك بالعمل على تحسين 

انتاج الدواجن و جودة انتاجها من بوفرة انتاجها و تحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية بالعمال و اوجه النشطة 

التيه : 1( تربية الدواجن ذات الكفاءة النتاجية العالية .   2( توفير كل ما يلزم لتربية الدواجن عن طريق جمعية 

المحافظة للثروة الحيوانية و مراقبة وحدات التلقيح الصناعى التى ستقدمها جمعية المحافظة لعضائها .     3( 

امتلك و استئجار الراضى الزراعية اللزمه لزراعة العلئق الخضراء و توفير العلئق الجافة  .  4( اقامة 

مراكز لتجميع منتجات الدواجن . 5( تسويق الدواجن و نتاجها ومنتجاتها و  مخلفاتها ) عن طريق التعاقد مع 

جمعية المحافظة (  .  6( حفظ العلف بالطرق الحديثة و توفير الرعاية الصحية و الخدمات البيطرية للدواجن 

بالجمعية من ادوية للوقاية و العلج .  7 ( التامين على الدواجن لدى صندوق التامين على الدواجن .   8( القيام 

بالخدمات الجتماعية لتحسين شئون اعضاء الجمعية .  9 ( اقامه الحظائر والمخازن و غيرها من المنشآت 

اللزمه لتحقيق اغراض الجمعية . 10( تملك اللت و الدوات و المهمات اللزمة لعمليات تغذية و تربية و 

تصنيع و تسويق النتاج من الدواجن . 11 ( القراض و القتراض فى سبيل تحقيق اغراض الجمعية و فى 

حدودها . 12 ( توفير جميع مستلزمات النتاج من علف و ادوية و امصال لها و لعضائها . 13 ( الغراض 

التى تقرر الجمعية العمومية الغير عادية أضافتها بما ل يتعارض مع القانون رقم 122 لسنة 1980 و لئحته 

التنفيذية و المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 .  14( يجوز للشخاص العتبارية المساهمة في راس مال 

المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية المنشاة و فقا لحكام هذا القانون بغرض تنمية النتاج الزراعى و بما 

ل يزيد على )25%( من راس مال تلك المشروعات دون ان يترتب على ذلك اي حقوق للمساهمين فى العضوية 

سواء عضوية مجلس الدارة او الجمعية العمومية للجمعية و يكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة 

فى راس المال . 15( " و يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها و اخذ رأى الجمعية 

العامة ذات الصلة ان تؤسس شركات مساهمة فيما بينها و بين الجمعيات الخري و اقامة مشروعات استثمارية و 

تجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالت المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون 

و ذلك و فقا للقواعد و الجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية .  بجهة محافظة الشرقية قرية ابو عمران يملك 

محمد عبدالرؤف محمد سلمه

3 - شركة محمد فاروق عبدالحميد حنتيره وشريكة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    3469 ورقم قيد  204142    مركز عام  عن مقاولت عامه وتوريدات عامه عدا 

توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدوية  بجهة محافظة الشرقية شارع الشيخ ابو حماد- بملك شيماء وحيد 

عبدالعظيم احمد حرى

4 - شركة احمد محمد كامل وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

3582 ورقم قيد  204166    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المراتب والمفروشات ومستلزماتها  بجهة محافظة 

الشرقية برج الصحابه القطعه 84 متجاورة 3 التقسيم الرابع للجمعيه التعاونيه للبناء والسكان القومية ملك/احمد 

محمد كامل

5 - شركة / احمد محمد فتوح الشنوانى و شريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    3902 ورقم قيد  204247    مركز عام  عن تجارة الخزف و الصينى و الزجاج 

و التوريدات العمومية و البورسلين فيما عدا توريد العماله و الكمبيوتر و مجالته و الدوية  بجهة محافظة 

الشرقية الجمالون الكائن بالقطعه رقم 3 جمعية المهندسين العرب بوابه رقم 1 طريق العبور انشاص بملك طارق 

محمد عبدالقادر ابراهيم

Page 60 of 160 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

6 - شركة / ايمن محمد عبدالعزيز و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    3992 ورقم قيد  204269    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه  بجهة محافظة الشرقية شارع سمير 

طلبه متفرع من شارع النتاج ملك/السيد محمد السيد مصطفى

7 - شركة عبداللطيف محمد وشريكته شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

4117 ورقم قيد  204293    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  بجهة محافظة الشرقية شارع البحر برج 

المام المنشية الجديده ملك/عبداللطيف محمد عبداللطيف

8 - عصمت عبدالقادر حسن على وشريكه شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    4357 ورقم قيد  204337    مركز عام  عن لتجاره وتصنيع السماك والتوكيلت التجاريه  بجهة 

محافظة الشرقية عزبه عيد السنيطه

9 - شركة / محمد زكريا محمد معروف و شركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    4522 ورقم قيد  204374    مركز عام  عن تربية الدواجن البياض  بجهة محافظة الشرقية كفر 

ابو دقن - سنهوا / بملك عدلى محمد العقيلى محمد

10 - شركه / عبدالغنى مصطفى يوسف احمد ميتكيس و شريكته شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    4571 ورقم قيد  204386    مركز عام  عن تجارة الخرده و مخلفات المصانع و 

النقل و التوريدات العمومية عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية  بجهة محافظة الشرقية اول 

طريق العاشر من رمضان جمعية العدلية / بملك عبدالغنى مصطفى يوسف

11 - شركة / كمال ابراهيم محمد البرى و شركاه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    4583 ورقم قيد  204392    مركز عام  عن تجارة المصوغات و المجوهرات 

بعد الحصول على موافقه مصلحة الدمغه و الموازين  بجهة محافظة الشرقية شارع عمر بن الخطاب - بجوار 

قسم الشرطة / بملك كمال ابراهيم محمد البرى

12 - شركه / عبدالعليم واكد و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

4634 ورقم قيد  204405    مركز عام  عن مكتب تشغيل المطاعم و الكافيهات و ادارة المشروعات  بجهة 

محافظة الشرقية شارع سعد زغلول - ميدان التحرير / بملك شيرين عبدالعليم عبدالحليم

13 - شركة / ممدوح ابراهيم توفيق احمد و شركاؤه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    4675 ورقم قيد  204413    مركز عام  عن المقاولت العامة المدنية ) 

الخرسانية و المعدنية ( و مشروعات البنية التحتية و تشمل شبكات المياه و الصرف الصحى و الرى و الصرف 

و اعمال الطرق و التوريدات العمومية )  عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية (  بجهة محافظة 

الشرقية 3 ش  الشيخ القاسمى متفرع  من ش النصر / بملك مبروك احمد محمد

14 - شركة محمود ابراهيم مصلح فرج وشريكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    4775 ورقم قيد  204439    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع بولى ايثيلين 

وفوم بلستيك وشيت ورولت وبلستيك وسادة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية المنطقة الصناعية بخارج 

زمام بساتين السماعيلية ملك/محمود الشحات هاشم محمد

15 - شركه محمد شعيب محمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    5049 ورقم قيد  204505    مركز عام  عن مقاولت عامه ورصف الطرق  

بجهة محافظة الشرقية عزبه الحكيم قريه الخيس بملك شعيب محمد ابراهيم

16 - شركة ياسر دسوقى عبدالعزيز موسى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    5070 ورقم قيد  204508    مركز عام  عن مكتب مقاولت عامه وتوريدات 

عموميه عدا توريد العماله والكمبيوتر ومجالته والدويه  بجهة محافظة الشرقية السعديين ملك/دسوقى عبدالعزيز 

موسى حسن عقل
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17 - شركة / محمد طارق محمد محمد الهادى و شريكاه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    5175 ورقم قيد  204531    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف الى  بجهة 

محافظة الشرقية سندنهور - بملك / سمير و محمد وعمرو و هاله و هشام و عبير حسن رمضان  حسن

18 - ش / محمد عيد ابراهيم محمد و شريكه فتحى محمد عيد ابراهيم شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت 

فى   28-02-2023 برقم ايداع    5186 ورقم قيد  204535    مركز عام  عن محطه تموين سيارات و 

خدمتها  بجهة محافظة الشرقية عزبه احمد عبدا - بملك / محمد عيد ابراهيم

19 - شركة / محمد فتحى محمد و شريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    5220 ورقم قيد  204543    مركز عام  عن المقاولت العامه و ادارة و انشاء و تشغيل منشأت 

ترفيهيه و رياضيه و التوريدات العامه عدا توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية و فيما عدا المن و 

الحراسة و النترنت بعد الحصول على التراخيص بموافقه امن رقم  943 بتاريخ 6 / 2 / 2023 .  بجهة 

محافظة الشرقية كفر الشراف - بملك / فتحى محمد محمد حلبى

20 - شركه احمد حسين محمد محمد خلف وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    5265 ورقم قيد  204557    مركز عام  عن مخبز نصف الى انتاج عيش بلدى 

طباقى  بجهة محافظة الشرقية بنى صالح بملك محمود حسين محمد محمد خلف

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عبدالمنصف السيد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   25374 قيد فى 27-08-1969 برقم ايداع  852 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

2 - محمود حنفى عبد الفتاح نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم   63874 قيد فى 04-11-1989 برقم ايداع  5299 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

3 - سيد طه عبد المولى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   123574 قيد فى 06-07-2010 برقم ايداع  

5454 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

4 - وائل وحيد جمعة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   136017 قيد فى 20-05-2013 برقم ايداع  5114 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

5 - توفيق محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   139982 قيد فى 16-06-2014 برقم ايداع  4849 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

6 - راضى محمد عبدالحميد عليوه شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   147343 قيد فى 07-09-2016 برقم 

ايداع  11300 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

7 - على احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   170496 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  2164 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

8 - احمد عطيه احمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   185699 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع  

17658 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

9 - محمد السيد لشراء و توريد المواد الغذائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   186661 قيد فى 07-02-2021 برقم 

ايداع  2041 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

10 - محمد صبرى على محسوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   190168 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  

11063 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

11 - الفت ابراهيم احمد محمد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   191058 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع  

13148 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

12 - عبد العزيز عبد الرحمن عيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   192236 قيد فى 11-10-2021 برقم 

ايداع  15864 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

13 - عبدالرحمن احمد مصطفى عبدا مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   194199 قيد فى 2021-12-09 

برقم ايداع  20100 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

14 - محمد حسن محمد عبدالرحمن اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   198491 قيد فى 07-06-2022 برقم 

ايداع  10917 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

15 - حسنى عبدالنبى مسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   85773 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع  3285 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

16 - حسنى عبدالنبى مسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   85773 قيد فى 24-10-1999 برقم ايداع  7029 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزاله التجاره نهائيا

17 - السيد محمد سليمان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   102441 قيد فى 12-09-2004 برقم ايداع  5541 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

18 - وائل عبدالرازق على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   117956 قيد فى 09-02-2009 برقم ايداع  993 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

19 - ياسين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   121047 قيد فى 17-11-2009 برقم 

ايداع  8554 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره  نهائيا

20 - ابراهيم عطية ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   123275 قيد فى 09-06-2010 برقم ايداع  

4604 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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21 - اميرة سمير عبدالحليم قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم   130418 قيد فى 02-02-2012 برقم ايداع  

1164 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

22 - احمد السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   146173 قيد فى 19-08-2015 برقم ايداع  8723 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

23 - محمد سمير عبدا محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   159618 قيد فى 14-11-2018 برقم ايداع  

17022 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب  للستغناء عنه

24 - احمد سيد عويس عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   173385 قيد فى 03-06-2019 برقم ايداع  

8754 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب  لعتزال التجاره نهائيا

25 - علء السيد عبدا سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182881 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع  

10482 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

26 - محمد السيد سلمه مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   184734 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  14449 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

27 - رانيه فارس فرحات عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   192739 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

16896 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

28 - مصطفى عبد الحميد ابو القاسم الحارث  تاجر فرد سبق قيده برقم   31909 قيد فى 01-06-2006 برقم 

ايداع  4114 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

29 - مصطفى عبدالحميد ابو القاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم   31909 قيد فى 04-08-1973 برقم ايداع  

2256 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

30 - ابوعيسى ابوالفتوح عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   58248 قيد فى 13-10-1987 برقم ايداع  

5215 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

31 - قنديل محمد الداخلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   67936 قيد فى 02-11-1991 برقم ايداع  5597 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

32 - صفاء ابراهيم على ابوهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   90625 قيد فى 08-11-2000 برقم ايداع  8084 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

33 - اسامه عزت فوزى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101620 قيد فى 13-06-2004 برقم ايداع  3427 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

34 - محمد فتحى السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   102044 قيد فى 28-07-2004 برقم ايداع  4512 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

35 - حسن عبدا محمد حسن الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   134746 قيد فى 03-02-2013 برقم 

ايداع  901 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

36 - مراد عبدالعاطى عبدالجليل السيد سكران  تاجر فرد سبق قيده برقم   134934 قيد فى 18-02-2013 برقم 

ايداع  1347 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

37 - عبدا غريب عبدا غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم   148849 قيد فى 26-01-2016 برقم ايداع  

1003 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

38 - مروة حمدى فوزى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152401 قيد فى 21-08-2016 برقم ايداع  10501 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

39 - ابراهيم طارق ابراهيم جيره ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   168232 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع  

17201 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاره التجاره نهائيا

40 - اسماعيل محمود اسماعيل حسن بدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   170876 قيد فى 19-02-2019 برقم 

ايداع  3042 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

41 - سحر السيد محمد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   174876 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع  

12513 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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42 - امال محمد كمال حسن عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   180592 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع  

5620 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

43 - محمد ناجي شعبان مبروك فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   183313 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  

11386 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

44 - نبويه عبدالسلم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   187548 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع  

4438 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

45 - على عبد الحميد على ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   187992 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

5613 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

46 - نورا حسينى ابراهيم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   188022 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع  

5702 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

47 - باسم محمد محمد هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   191342 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  

13841 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

48 - ورده سعيد عبدالهادى منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   191423 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  

14003 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

49 - نعمات عبدالناصر منصور عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   191982 قيد فى 26-09-2021 برقم 

ايداع  15310 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

50 - احمد حسن عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   193894 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

19417 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا

51 - منى احمد محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   197110 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع  

6456 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

52 - اشرف محمد صميده السعدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   198984 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع  

12497 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

53 - امونه مرسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   46141 قيد فى 04-11-1982 برقم ايداع  4011 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

54 - شحته محمد عبدالمعطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94012 قيد فى 11-09-2001 برقم ايداع  

6259 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

55 - ابراهيم احمد محمد احمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم   117094 قيد فى 19-11-2008 برقم ايداع  

9046 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

56 - هبه على محمد محمد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   149455 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع  

2446 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

57 - ايمان عبدا محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   151417 قيد فى 16-06-2016 برقم ايداع  7717 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

58 - عمرو مجدى مصطفى الصاوى نعمة ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   155165 قيد فى 02-02-2017 برقم 

ايداع  1501 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

59 - هيثم سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   157526 قيد فى 13-06-2017 برقم ايداع  7777 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل لعتزال التجارة نهائيا

60 - بيومى سليم محمد بيومى بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   157711 قيد فى 02-12-2020 برقم ايداع  

14922 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

61 - مكتب محمد فتحى احمد محمد عبدالباقى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

180299 قيد فى 11-03-2020 برقم ايداع  4465 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب لعتزال التجارة نهائيا
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62 - ضحى سعيد ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   181920 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع  

8373 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

63 - محمد صبحي محمد امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   195193 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  741 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

64 - السيد فتحى عبدالشافى حسين عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   198907 قيد فى 23-06-2022 برقم ايداع  

12252 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

65 - محمد عثمان عطيه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   201610 قيد فى 25-10-2022 برقم ايداع  

21098 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

66 - اشرف محمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   202258 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع  23171 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

67 - محمود الصادق محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   89135 قيد فى 02-08-2000 برقم ايداع  

5398 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

68 - معتصم السيد ابراهيم عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   119365 قيد فى 09-06-2009 برقم ايداع  

4556 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

69 - اسامة سليمان على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   124372 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع  

7456 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

70 - مؤسسه وليد عبدالباقى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   161529 قيد فى 11-01-2018 برقم 

ايداع  681 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

71 - فاتن محمود حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   163166 قيد فى 21-03-2018 برقم ايداع  4704 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

72 - محمد ابوالفتوح عبدالرحمن متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   168963 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع  

19074 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

73 - سامح عبدالمعبود عوض ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   180919 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع  

6247 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

74 - محمد صابر السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   195745 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  2181 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

75 - شيماء اسماعيل احمد رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   197059 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

6234 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

76 - ابوعامر محمد محمد عيد قريش  تاجر فرد سبق قيده برقم   199101 قيد فى 04-07-2022 برقم ايداع  

12880 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

77 - محمد محمد محمد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   199915 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع  

15616 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

78 - محفوظ رزق ا عياد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم   64049 قيد فى 25-11-1989 برقم ايداع  

5734 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

79 - سعدية يوسف محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   143349 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع  

1991 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

80 - سماح سالم السيد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   194892 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع  21702 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل ششطب لعتزال التجاره نهائيا

81 - ساميه عبدالفتاح محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   200590 قيد فى 14-09-2022 برقم ايداع  

17794 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

82 - هشام حسنى ابراهيم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90167 قيد فى 03-10-2000 برقم ايداع  7304 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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83 - امال يوسف عبدالقادر عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   138734 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع  

1762 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

84 - مصطفى عبدالعزيز سليمان عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   139314 قيد فى 20-04-2014 برقم 

ايداع  2985 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

85 - محمد جمال عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   145023 قيد فى 31-05-2015 برقم ايداع  

6100 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

86 - محمد صلح محمد على للرحلت وتقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   155587 قيد فى 

26-02-2017 برقم ايداع  2538 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره 

نهائيا

87 - محمد عصام محمد فاروق  تاجر فرد سبق قيده برقم   158018 قيد فى 19-07-2017 برقم ايداع  9023 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

88 - عبدالرحيم عبدالعظيم سيد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   164933 قيد فى 2018-06-25 

برقم ايداع  9209 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

89 - محمد السيد احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   174278 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع  

11105 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

90 - امال عزت محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   179157 قيد فى 02-02-2020 برقم ايداع  

1897 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره

91 - عمرو محمود حافظ حسن السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   202538 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع  

24098 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

92 - ساميه محمد عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   78712 قيد فى 11-11-1997 برقم ايداع  6420 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

93 - احمد عبد المعبود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120339 قيد فى 06-09-2009 برقم ايداع  

6759 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

94 - احمد عبدالمعبود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   120339 قيد فى 04-09-2011 برقم ايداع  

7526 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

95 - السيد حسين حسن الوزير  تاجر فرد سبق قيده برقم   129554 قيد فى 24-11-2011 برقم ايداع  

10026 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

96 - عماد حمدى خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   132659 قيد فى 09-08-2012 برقم ايداع  6627 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

97 - محمد صابر سالم عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   138674 قيد فى 03-03-2014 برقم ايداع  

1625 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

98 - عل صلح محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   145528 قيد فى 29-06-2015 برقم ايداع  7315 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

99 - احمد صبرى محمد ابراهيم الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   146013 قيد فى 10-08-2015 برقم 

ايداع  8373 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

100 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   151990 قيد فى 2020-01-16 

برقم ايداع  947 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

101 - اسماء السيد محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   157708 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع  

8286 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

102 - عيد عبدالنبى فتح ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   159800 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع  

13869 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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103 - بيتر شفيق زاهر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   166869 قيد فى 24-09-2018 برقم ايداع  

13717 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

104 - زكريا عبدالقادر عبدالرحيم ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   181572 قيد فى 09-08-2020 برقم 

ايداع  7648 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

105 - ايهاب محمد وجدى السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   182130 قيد فى 30-08-2020 برقم ايداع  

8847 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

106 - اكمل عبدالسلم عبدالرحمن راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   182664 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

10008 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

107 - ماجده محمد كامل مبروك محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   185858 قيد فى 2021-01-06 

برقم ايداع  231 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

108 - محمود الموجى عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   185884 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع  

291 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

109 - هانى نعمان محمود محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   199627 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  

14693 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

110 - احمد ماهر عبدالرؤف رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   200560 قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع  

17708 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

111 - عبدا محمد عبدا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   112000 قيد فى 03-09-2007 برقم ايداع  

6236 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

112 - سامى محمد اسماعيل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   117739 قيد فى 25-01-2009 برقم ايداع  494 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا للوفاة

113 - محمد السعيد حافظ حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   151783 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع  

8964 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

114 - محمد السعيد حافظ حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   151783 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع  

16571 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

115 - ناصر محمد غريب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   153195 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع  

12517 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

116 - احمد السيد السيد سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم   169912 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

19421 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

117 - دعاء عصام محمد خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   189415 قيد فى 10-06-2021 برقم ايداع  

9058 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

118 - عشرى محمد عشرى رواش  تاجر فرد سبق قيده برقم   192419 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

16225 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

119 - عطيه ابراهيم نخيله عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194297 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

20345 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

120 - محمد هشام ابراهيم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   200610 قيد فى 15-09-2022 برقم ايداع  

17878 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

121 - ساره احمد محرم محمد ابوالفتوح الحملوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   201025 قيد فى 2022-10-02 

برقم ايداع  19265 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاؤة  للستغناء عنه

122 - احمد ابراهيم عبدالستار والى  تاجر فرد سبق قيده برقم   203236 قيد فى 01-01-2023 برقم ايداع  

41 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

123 - سامى محمد على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   103361 قيد فى 16-02-2005 برقم ايداع  898 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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124 - عمرو محمد فاروق على  تاجر فرد سبق قيده برقم   139129 قيد فى 06-04-2014 برقم ايداع  2522 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

125 - حامد السيد محمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   139806 قيد فى 03-06-2014 برقم ايداع  4394 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

126 - محمد الشحات عبدالفتاح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   165305 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع  

10056 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

127 - فاتن مجاهد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   166811 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

13581 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

128 - وليد سيد ميزار روبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   169008 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع  19157 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

129 - حسين محمد محمد ابراهيم نصله  تاجر فرد سبق قيده برقم   169510 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  

20294 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

130 - عبدالرحمن عبدالسلم محمد ابراهيم الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   177892 قيد فى 

16-12-2019 برقم ايداع  19963 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال 

التجاره نهائيا

131 - رضا شحته فكرى امين هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   192974 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع  

17376 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

132 - محمد عبدالغنى محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   195097 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  

464 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

133 - ابراهيم امين مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   90781 قيد فى 22-11-2000 برقم ايداع  8375 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للوفاه

134 - مديحه السيد السيد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   97124 قيد فى 25-09-2002 برقم ايداع  5568 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

135 - منتصر محمد عبدالمنتصر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166822 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

13601 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

136 - فوزيه محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   173915 قيد فى 04-07-2019 برقم ايداع  

10198 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

137 - وجدى عوض ا خليفه عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   185801 قيد فى 04-01-2021 برقم 

ايداع  92 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

138 - محمد سلمه سليمان السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   188124 قيد فى 13-04-2021 برقم 

ايداع  5943 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

139 - احمد محمد عطيه عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   189609 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع  9573 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

140 - احمد عيد حسين عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   191141 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

13344 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

141 - ممدوح السيد عطيه متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   193373 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

18287 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

142 - احمد عبدا محمد عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   195532 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  

1615 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

143 - رامى عبدالعليم عبدالحليم عبدالغنى واكد  تاجر فرد سبق قيده برقم   198671 قيد فى 2022-06-13 

برقم ايداع  11415 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل شطيب لعتزال التجاره نهائيا
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144 - مكتب سهام عامر السيد عامر على لرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

202267 قيد فى 21-11-2022 برقم ايداع  23201 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب لاعتزال التجاره نهائيا

145 - عصام عبدالفتاح السيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84307 قيد فى 19-06-1999 برقم ايداع  

3838 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

146 - محمود السيد ابراهيم عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   109488 قيد فى 20-12-2006 برقم ايداع  

9202 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

147 - محمود السيد ابراهيم عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   109488 قيد فى 11-02-2013 برقم ايداع  

1142 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

148 - ماهر يونس عنتر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   138962 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع  

2288 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

149 - حسن سعيد عبدالرحمن شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   147931 قيد فى 06-12-2015 برقم ايداع  

12738 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

150 - احمد محمد احمد على عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   155441 قيد فى 16-02-2017 برقم ايداع  

2145 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

151 - احمد سالم محمد سالم راس  تاجر فرد سبق قيده برقم   157826 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع  

8582 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

152 - رشا سامى صابر عبدالقادر للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   159827 قيد فى 

24-10-2017 برقم ايداع  13916 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال 

التجاره نهائيا

153 - ناصر احمد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166853 قيد فى 23-09-2018 برقم ايداع  

13666 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطيب لعتزال التجاره نهائيا

154 - محمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   169211 قيد فى 2022-09-25 

برقم ايداع  18626 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

155 - محمد يونس محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   179732 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  3153 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

156 - ايمان الشافعى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   180344 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  

4573 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

157 - محمود ابراهيم الدسوقى السيد على عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم   198080 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع  9404 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

158 - حسن ابراهيم معمر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   74413 قيد فى 27-01-1996 برقم ايداع  455 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

159 - احمد محمد محمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   97337 قيد فى 19-10-2002 برقم ايداع  6057 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

160 - مديحة عبد ا احمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107466 قيد فى 01-06-2006 برقم ايداع  

4117 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

161 - مديحة عبدا احمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   107466 قيد فى 15-09-2013 برقم ايداع  7709 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

162 - عبير عبد المنعم احمد احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   112966 قيد فى 02-12-2007 برقم ايداع  

8544 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

163 - ربيع طلعت زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   133875 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع  

9290 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه
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164 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   137592 قيد فى 18-11-2013 برقم 

ايداع  9343 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

165 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   137592 قيد فى 03-05-2017 برقم 

ايداع  5779 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

166 - محمد السيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156300 قيد فى 03-04-2017 برقم ايداع  

4465 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

167 - بسمات حسانين محمد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم   157994 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع  

8975 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

168 - محمود محمد عبدالفتاح عبده علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   170596 قيد فى 10-02-2019 برقم 

ايداع  2394 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

169 - سحر عبدالحميد بسيونى بسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   171452 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  

4272 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

170 - حنان مصطفى ابراهيم فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم   172051 قيد فى 28-03-2019 برقم ايداع  

5669 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

171 - الء عاطف محمد على عزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم   177631 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  

19279 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

172 - امانى عبدالرحيم نصار ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   180909 قيد فى 12-07-2020 برقم ايداع  

6231 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

173 - مهند ايهاب السيد محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   181358 قيد فى 28-07-2020 برقم ايداع  

7215 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره

174 - محمد خليل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   183648 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  12130 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

175 - محمود محمد احمد عبدالرازق درهوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   191868 قيد فى 21-09-2021 برقم 

ايداع  15052 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

176 - محمد سعيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   194555 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  20908 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

177 - مكتب جميل عمر محمد شحاته للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

197297 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع  6950 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب لعتزال التجارة نهائيا

178 - حسن محمداحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   75943 قيد فى 11-11-1996 برقم ايداع  6153 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

179 - تامر احمد سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116195 قيد فى 02-09-2008 برقم ايداع  7034 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

180 - محمد امين محمد  عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم   125503 قيد فى 10-01-2011 برقم ايداع  328 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

181 - حسام احمد سالم ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   140212 قيد فى 07-07-2014 برقم ايداع  

5477 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

182 - عبدالفتاح زكريه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   152060 قيد فى 03-08-2016 برقم ايداع  

9651 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره

183 - سامى حسن حسن النبراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152441 قيد فى 24-11-2016 برقم ايداع  

14625 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه
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184 - غادة السيد محمد خضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   159280 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع  

12379 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

185 - رنا عبدالفتاح على على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   165055 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع  

9514 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

186 - احمد محمود حسين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   165286 قيد فى 12-07-2018 برقم ايداع  

10011 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

187 - محمود محمد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   173866 قيد فى 08-12-2020 برقم ايداع  

16238 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل للستغناء عنه

188 - محمود محمد ابراهيم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   173866 قيد فى 02-07-2019 برقم ايداع  

10066 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

189 - علء عبدالعظيم متولى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   175204 قيد فى 29-08-2019 برقم ايداع  

13208 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

190 - رامى حسنى السيد حسين عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   188893 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع  

7751 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

191 - راوية احمد احمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   189787 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

10058 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

192 - صلح محمود بيومي محمد وهدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   201548 قيد فى 24-10-2022 برقم 

ايداع  20917 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

193 - الهام احمد حسينى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115426 قيد فى 01-07-2008 برقم ايداع  

5256 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

194 - ابراهيم يوسف محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   137734 قيد فى 13-10-2015 برقم ايداع  

10717 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

195 - محمد سعيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   142142 قيد فى 04-12-2014 برقم ايداع  10392 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

196 - السيد محمد السيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   145446 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع  

7893 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

197 - عمر فوزى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   146594 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع  

9678 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

198 - محمد عبدالمنجد محمود عبدالمنجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   162110 قيد فى 08-02-2018 برقم 

ايداع  2130 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

199 - ياسر محمد عبدالعزيز فالوجى  تاجر فرد سبق قيده برقم   171779 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  

6667 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لستغناء عنه

200 - كريمه مصطفى محمود ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   174598 قيد فى 01-08-2019 برقم ايداع  

11870 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

201 - مها ابراهيم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   188428 قيد فى 25-04-2021 برقم ايداع  

6638 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

202 - احمد يوسف احمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   192010 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  

15361 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

203 - ايمان محمد عبدالعليم نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   198733 قيد فى 15-06-2022 برقم ايداع  

11636 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

204 - عماد محمد ابراهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   199621 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع  

14679 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا
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205 - فردوس محمد عبدالقادر عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم   102828 قيد فى 01-12-2004 برقم ايداع  

6875 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

206 - مصطفى السيد مصطفى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   106711 قيد فى 21-03-2006 برقم ايداع  

2092 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

207 - محمود احمد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   118098 قيد فى 07-10-2009 برقم ايداع  

7377 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الستغناء عنه

208 - امينة عبدالهادى حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   130517 قيد فى 12-02-2012 برقم ايداع  

1448 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

209 - ابراهيم حسن حسن النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   150253 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع  

4476 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

210 - محمود محمد عبده محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   156556 قيد فى 16-04-2017 برقم ايداع  

5131 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

211 - ساميه محمد محمود على عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   167325 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع  

14776 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

212 - احمد ابراهيم عبدالجليل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   179639 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

2935 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

213 - عيد مسعد محمد محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   194253 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

20250 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

214 - على عيسى على مصطفى المل  تاجر فرد سبق قيده برقم   195190 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  

725 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

215 - طارق محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   93430 قيد فى 25-07-2001 برقم ايداع  

4983 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

216 - محمد ممدوح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108024 قيد فى 18-07-2006 برقم ايداع  5533 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

217 - محمد عيسى محمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   116477 قيد فى 29-09-2008 برقم ايداع  

7593 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

218 - محمد السيد اسماعيل الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم   135260 قيد فى 17-03-2013 برقم ايداع  

2200 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

219 - يارا على منصور على  تاجر فرد سبق قيده برقم   135329 قيد فى 21-03-2013 برقم ايداع  2426 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

220 - محمد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147498 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع  

11808 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

221 - عصام عبدالمنعم على عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم   147547 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  

8966 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

222 - السيد على السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   156056 قيد فى 21-03-2017 برقم ايداع  3786 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

223 - مصطفى السيد السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   169316 قيد فى 24-12-2018 برقم ايداع  

19868 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

224 - حسنى محمد على عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   181425 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع  

7351 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

225 - محمد عادل محمد صابر عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   187277 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع  15889 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا
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226 - ندا اشرف محمد مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   197186 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  6655 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

227 - احمد سعيد شوقى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   202058 قيد فى 13-11-2022 برقم ايداع  

22535 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

228 - محمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   203458 قيد فى 12-01-2023 برقم 

ايداع  869 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائها

229 - محمد ابراهيم موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   81480 قيد فى 23-09-1998 برقم ايداع  5737 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

230 - محمد زكى السيد عامر قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   108839 قيد فى 07-09-2014 برقم ايداع  

7242 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

231 - حسن محمد عيد محمد حمادة  تاجر فرد سبق قيده برقم   135860 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع  

3800 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبلعتزال التجارة نهائيا

232 - حسن محمد عيد محمد حمادة  تاجر فرد سبق قيده برقم   135860 قيد فى 22-07-2019 برقم ايداع  

11236 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

233 - السيد احمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138842 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع  

2014 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

234 - عزه كمال عبدالحميد احمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   155591 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع  

2563 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

235 - محمد فتحى ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156649 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع  

9604 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

236 - ام عبده محمد عبدالحميد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   164567 قيد فى 28-05-2018 برقم 

ايداع  8191 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبلعتزال التجاره نهائيا

237 - عماد علي احمد علي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   185634 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  

17494 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبلعتزال التجارة نهائيا

238 - احمد محمد محمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   189106 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع  

8319 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

239 - عزت محمد السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   197982 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع  9036 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطبلعتزال التجارة نهائيا

240 - عبدالرحمن عبدالستار محمد الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   201796 قيد فى 02-11-2022 برقم 

ايداع  21677 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

241 - محمد الهادى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   39071 قيد فى 27-01-1979 برقم ايداع  

293 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

242 - ايمان حسن عبد الحليم حسن عفيفى شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم   119555 قيد فى 2009-06-25 

برقم ايداع  4941 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

243 - اشرف محمد حسن محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   119776 قيد فى 14-07-2009 برقم ايداع  

5454 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

244 - عباس صبرى عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   127535 قيد فى 20-06-2011 برقم ايداع  

5183 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

245 - محمد السيد عبدالمعطى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   133700 قيد فى 24-10-2012 برقم ايداع  

8857 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

246 - احمد محمد السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   138318 قيد فى 27-01-2014 برقم ايداع  513 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا
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247 - معتز بيومى عواد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   140931 قيد فى 10-09-2014 برقم ايداع  7364 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

248 - محمد عبدالعزيز عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   155170 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  

1512 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

249 - خالد محمد سعيد عليوه صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   169397 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع  

20040 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

250 - هبه احمد صبحى عبدالفتاح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   170940 قيد فى 20-02-2019 برقم 

ايداع  3175 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

251 - وليد محمد ابراهيم عبدالحليم نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   172572 قيد فى 23-04-2019 برقم 

ايداع  6925 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

252 - حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   174292 قيد 

فى 02-12-2020 برقم ايداع  14895 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد 

للستغناء عنه

253 - محمد حسنى حسانين علوان الحكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   177009 قيد فى 12-11-2019 برقم 

ايداع  17655 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

254 - راندا محمود يوسف ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   178079 قيد فى 23-12-2019 برقم ايداع  

20454 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزاله التجاره نهائيا

255 - السيد سعيد محمد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   178607 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع  

600 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

256 - احمد سمير على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   183299 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع  11350 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطي لاعتزال التجاره نهائيا

257 - ابراهيم السيد عبدالقادر السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   185281 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع  

16645 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

258 - غاده ابوزيد عبدالكريم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   191173 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع  

13427 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

259 - عزالدين محمد محمود السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   193426 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

18395 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

260 - عادل احمد محمد عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم   197154 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  6554 

وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

261 - محمد عطا رمزى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   198806 قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  

11870 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

262 - محمد عطا رمزى عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   198806 قيد فى 03-07-2022 برقم ايداع  

12854 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

263 - مكتب ساميه حسن السيد نجم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

199979 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع  15837 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب لاعتزال التجاره نهائيا

264 - مكتب هايدى احمد عطا ا احمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

202646 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع  24477 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب لعتزال التجاره نهائيا

265 - محمد صبحى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   90631 قيد فى 08-11-2000 برقم ايداع  8094 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا
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266 - بدران صبحى محمد على بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم   106528 قيد فى 07-03-2006 برقم ايداع  

1587 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجاره نهائيا

267 - هند ناصر عبدالشافى عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   150348 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع  

4773 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

268 - محمد احمد عبدالحليم احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   151831 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع  

9092 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

269 - قدرى احمد العبد محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم   168979 قيد فى 13-12-2018 برقم ايداع  

19102 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

270 - حسين فهمى حسن على رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   171912 قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع  

5386 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

271 - سعديه محمد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   172149 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع  

5933 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزالها التجاره نهائيا

272 - وائل محمد محمد بيومى نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم   173967 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع  

10347 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال التجارة نهائيا

273 - احمد السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   192301 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  15983 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لاعتزال التجاره نهائيا

274 - عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالفتاح محمد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   201886 قيد فى 

06-11-2022 برقم ايداع  21941 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب لعتزال 

التجاره نهائيا
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رأس المال

1 - وائل ابو الفتوح عبدالحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   106473 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع   

1436 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  42,000.000

2 - محمود طلعت احمد ابو هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   146140 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع   

8639 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - سماح ثروت ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   164460 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع   7890 

فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  63,000.000

4 - محمد عبدالعزيز السيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   168688 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع   

18440 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - محمود رضا محمد عبدالحليم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   182351 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع   

9341 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - احمد محمد عبدالهادى احمد والى تاجر فرد سبق قيده برقم   199623 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع   

14685 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - محمد احمد احمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   121489 قيد فى 10-01-2010 برقم ايداع   184 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

8 - محمد احمد فراج احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   142409 قيد فى 11-10-2018 برقم ايداع   14809 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمد سمير عبدا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   159618 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع   

13354 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - السيد محمد صالح جبر سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   172080 قيد فى 01-04-2019 برقم ايداع   

5749 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

11 - دياب محمد دياب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   183141 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع   11016 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

12 - اسامه محمد بدير عبدالعزيز البعل تاجر فرد سبق قيده برقم   186754 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع   

2317 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

13 - صلح البهلول ابراهيم تقى الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   189574 قيد فى 17-06-2021 برقم ايداع   

9490 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

14 - ولء محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   191343 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع   13844 

فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - هانى عبدالعاطى مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   195718 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   

2098 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - السيد محمد احمد ابو الخير تاجر فرد سبق قيده برقم   202897 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع   

25416 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - السيد عبدالمنعم السيد محمد الدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   110251 قيد فى 13-03-2007 برقم 

ايداع   1829 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

18 - محمد عبد المجيد محمود موسى برهومة تاجر فرد سبق قيده برقم   112708 قيد فى 12-11-2007 برقم 

ايداع   7922 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

19 - على حسن محمد السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   131760 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع   

4487 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

20 - نوال احمد محمد عبدالواحد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   202978 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع   

25739 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - محمد عبدالحميد يوسف احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   203210 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع   

26527 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

22 - طلعت حسين احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   104696 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع   

18122 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

23 - سليمان محمد سليمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   155533 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع   2404 

فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - سمير ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   200885 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع   

18774 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

25 - بسمه محمد اسماعيل علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   201318 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع   

20179 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

26 - عبدالمحسن محمودالسيد سند تاجر فرد سبق قيده برقم   60807 قيد فى 11-09-1988 برقم ايداع   

3912 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - احمد سالم فهمى السيد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   149244 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع   

1973 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

28 - هانى محمد حسيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   157996 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع   8980 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  15,000.000

29 - ناديه عيد محمد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   198119 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   9586 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - مصطفى فاروق عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   149430 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع   

2403 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - احمد عبدا عوض عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   176068 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع   

15344 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - السيد محمود محمد الحسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   203358 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع   

509 فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  7,000.000

33 - البربرىللمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم   203692 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع   1707 

فى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

34 - محمد حسنى عبدالمؤمن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   121069 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع   

8612 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - احمد مختار مصلحى محمد سمرة تاجر فرد سبق قيده برقم   143299 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع   

1879 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

36 - عبدالشافى عادل عبدالشافى عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   144193 قيد فى 14-04-2015 برقم 

ايداع   4184 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

37 - محمد ابراهيم احمد بكرى زين تاجر فرد سبق قيده برقم   157102 قيد فى 17-05-2017 برقم ايداع   

6563 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

38 - شيخ العرب تاجر فرد سبق قيده برقم   165658 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع   10879 فى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

39 - احمد عادل سيد احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   198586 قيد فى 09-06-2022 برقم ايداع   

11172 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

40 - السيد موسى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   202094 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع   22650 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - عثمان ابراهيم عبدالحميد بدر الدين تاجر فرد سبق قيده برقم   202544 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع   

24107 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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42 - زهره راضى هارون ابوالمعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم   203933 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع   

2639 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

43 - احمد عزت عبدالسلم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   133829 قيد فى 11-11-2012 برقم ايداع   

9172 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

44 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش تاجر فرد سبق قيده برقم   151990 قيد فى 31-07-2016 برقم 

ايداع   9498 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

45 - عزيزه محمد عبدالعظيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   161428 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع   

326 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - محمد احمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   191249 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع   

13620 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

47 - نجلء فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   194662 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   21163 

فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

48 - السيد مصطفى السيد محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم   204093 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   

3290 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

49 - عماد حسنى ابراهيم السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   153279 قيد فى 18-10-2016 برقم ايداع   

12727 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - احمد السيد السيد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم   169912 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع   864 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - محمد محمد عطيه حمد تاجر فرد سبق قيده برقم   173519 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع   9152 فى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

52 - محمد السيد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   192256 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع   15904 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

53 - ساره احمد محرم محمد ابوالفتوح الحملوي تاجر فرد سبق قيده برقم   201025 قيد فى 2022-02-09 

برقم ايداع   2060 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

54 - احمد محمد سلمى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   203896 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع   

2514 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

55 - فرج فتحى للنقل و الرحلت تاجر فرد سبق قيده برقم   103218 قيد فى 30-01-2005 برقم ايداع   

498 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

56 - محمد فتحى عوض ا صبحى تاجر فرد سبق قيده برقم   123487 قيد فى 28-06-2010 برقم ايداع   

5093 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

57 - سعيد السيد محمد السيد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   137522 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع   

9172 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - جرس نسيم جرس عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم   146054 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع   

8464 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

59 - النقراشى لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه وزيوت الطعام تاجر فرد سبق قيده برقم   170311 قيد فى 

30-01-2019 برقم ايداع   1759 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

60 - السيد احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   191974 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع   15293 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  151,000.000

61 - محمد عبدالغنى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   195097 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع   

617 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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62 - احمد عبدالغنى حسين عبدا خيرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم   196999 قيد فى 24-03-2022 برقم 

ايداع   6034 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,500,000.000

63 - شيماء احمد عثمان امام تاجر فرد سبق قيده برقم   201325 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع   20188 

فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

64 - محمد مصطفى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   128534 قيد فى 29-08-2011 برقم ايداع   

7494 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

65 - محمد حسينى جميل مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   139172 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع   

2613 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  105,000.000

66 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   168835 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع   

18779 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

67 - محمد السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   188945 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع   7884 فى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - حمدى رمضان صابر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   191943 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع   

15221 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

69 - نجفه محمود السيد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   141761 قيد فى 10-11-2014 برقم ايداع   9414 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

70 - احمد محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   164891 قيد فى 21-06-2018 برقم ايداع   9102 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

71 - عماد فوزى فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   165652 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع   14706 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

72 - محمد ابراهيم سعيد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   174836 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع   12433 

فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

73 - ربيع طلعت زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   129516 قيد فى 22-11-2011 برقم ايداع   9957 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

74 - هيثم محمد على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   140004 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع   

4913 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

75 - حازم محمود صلح عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   161473 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع   552 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

76 - محمد فتحى السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   178140 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع   20563 

فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

77 - شريف محمد جمعه عبدالصمد شومان تاجر فرد سبق قيده برقم   185187 قيد فى 10-12-2020 برقم 

ايداع   16438 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

78 - ناهد عبدا عبدالحميدمفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم   116900 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع   

8627 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

79 - محمد على السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   166610 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع   13102 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - داليا عطيه عطيه غنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   182826 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع   10348 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  550,000.000

81 - عايده خالد عبدالحميد ابو بلل تاجر فرد سبق قيده برقم   194298 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع   

20349 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

82 - ايناس ابراهيم حجازى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   204084 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع   

3257 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000
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83 - عبدا عطية الجوهرى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم   132115 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع   

5315 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

84 - سامح حسين عبدالبديع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   140847 قيد فى 03-09-2014 برقم ايداع   

7145 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

85 - مكتب السيد محمد السيد احمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

145446 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع   7133 فى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  5,000.000

86 - الغزالى لنشاءات المعدنيه وتشغيل المعادن والمقاولت العامه تاجر فرد سبق قيده برقم   96532 قيد فى 

08-07-2002 برقم ايداع   4059 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

3,000,000.000

87 - محمود مصطفى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   112781 قيد فى 18-11-2007 برقم ايداع   

8083 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

88 - سنتر خليل للملبس الجاهزه تاجر فرد سبق قيده برقم   147664 قيد فى 15-11-2015 برقم ايداع   

12108 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

89 - السيد محمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   149308 قيد فى 18-02-2016 برقم ايداع   2148 فى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - سامح خضرى عيد عبدالرحيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   149466 قيد فى 24-02-2016 برقم ايداع   

2469 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

91 - اشرف محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   173548 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع   

9252 فى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

92 - مصطفى محمود محمد ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم   133423 قيد فى 04-10-2012 برقم ايداع   

8207 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

93 - محمود السيد عبدالعظيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   133532 قيد فى 11-10-2012 برقم ايداع   

8464 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

94 - عصام عبدالمنعم على عزب تاجر فرد سبق قيده برقم   147547 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع   

11922 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

95 - محمود زين العابدين محمد سيداحمد تاجر فرد سبق قيده برقم   168421 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع   

17714 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

96 - عزت سعيد على حماد حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   180571 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع   

5575 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

97 - محمد عثمان الشبرواى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   185767 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع   

19 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

98 - محمود سعد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   187980 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع   5578 

فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

99 - احمد يحى حسينى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   197007 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع   

6070 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

100 - ايات زغلول محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   202245 قيد فى 20-11-2022 برقم ايداع   

23120 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

101 - محمد احمد عبدالمجيد بكرى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   153564 قيد فى 02-11-2016 برقم 

ايداع   13469 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000
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102 - مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

156649 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع   5353 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000.000

103 - اشرف عبدالعليم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   160007 قيد فى 01-11-2017 برقم ايداع   

14402 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

104 - عزه حسن محمد توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   188842 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع   7618 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

105 - محمد امين عبد الرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   84001 قيد فى 20-05-1999 برقم ايداع   

3173 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

106 - مجدى احمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   119316 قيد فى 03-06-2009 برقم ايداع   

4389 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

107 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم   123060 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع   

2109 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  0.000

108 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم   123060 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع   

4074 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

109 - الهوانى للجهزة الكهربائية تاجر فرد سبق قيده برقم   134865 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع   

1186 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

110 - عطوه محمد عطوه محمد المناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   156305 قيد فى 03-04-2017 برقم ايداع   

4475 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

111 - مكتب حسام محمد على محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   174292 

قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع   11147 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000.000

112 - حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   174292 قيد 

فى 02-12-2020 برقم ايداع   14895 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000.000

113 - احمد محمد عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   187795 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   5151 

فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

114 - احمد السيد احمد عبدالصبور السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   191384 قيد فى 02-09-2021 برقم 

ايداع   13919 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

115 - حميده جوده ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   196764 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

5304 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

116 - احمد محمد السعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   137927 قيد فى 17-12-2013 برقم ايداع   

10304 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

117 - اسلم محمد عبدالعزيز فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   147705 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع   

12210 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

118 - محمد منصور محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   185257 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع   

16587 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - وائل ابو الفتوح عبدالحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    106473 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع    

1436 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر الجراية بملك محمد السيد 

محمد متولى

2 - حسن محمدى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    111216 قيد فى 12-06-2007 برقم ايداع    4168 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش النصر ـ صافور ملك/ تحية محمد 

ابراهيم

3 - غريب احمد عبدالسلم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133539 قيد فى 14-10-2012 برقم ايداع    

8476 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع البحر صان القبليه بملك 

احمد عبدالسلم محمد

4 - محمود طلعت احمد ابو هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    146140 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

8639 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الطاهره بملك محمد حسن حسين 

ابراهيم

5 - مكتب راضي محمد عبدالحميد عليوه شريف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

147343 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع    11451 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تم الغاء الفرع المودع برقم 11300 وذلك للستغناء عنه

6 - سماح ثروت ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    164460 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    

7890 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة عمر محجوب السنيطه 

ملك/حسين محمود محمد عبدالعال

7 - عبيد محمد عبيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    168415 قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    

17700 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل نشاط الرئيسي الخر 

المودع برقم 8964 لصيح تجاره وتعبئه مواد غذائيه

8 - عاطف محمد النبوى عباس سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    180600 قيد فى 30-06-2020 برقم 

ايداع    5632 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي هرية رزنه 

بملك فتحي علي فتحي اسماعيل

9 - محمد عماد كامل فرج السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    188569 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

6974 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع ترعه سراج بندر بملك 

هشام عبدالسلم عبدالحليم رزق

10 - عادل شعيب محمد نصحى عكاشه تاجر فرد سبق قيده برقم    200192 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع    

16492 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بيشه قايد بملك شعيب محمد 

نصحي

11 - كامل رمضان عليوه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    81623 قيد فى 05-10-1998 برقم ايداع    6090 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 31 الحى العاشر بملك ابراهيم 

يسرى ابراهيم الدسوقى

12 - ياسر رمضان حنفي متبولي تاجر فرد سبق قيده برقم    100273 قيد فى 05-01-2004 برقم ايداع    72 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي كفر عبدا بملك هاني 

عبدالعزيز محمد احمد

13 - وائل عبدالرازق على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    117956 قيد فى 09-02-2009 برقم ايداع    

993 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع امير الجيش ملك احمد محمد 

عبدالعزيز

Page 83 of 160 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

14 - هدى السيد حمدان صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    143540 قيد فى 09-03-2015 برقم ايداع    

2488 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى حي الزهور بملك محمد 

السيد فؤاد محمد

15 - محمد سمير عبدا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    159618 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

13354 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / شارع عبدالمعطي 

قسم النحال بملك محمد محمد عبدالحافظ

16 - محمد سمير عبدا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    159618 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

13354 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الرئيسى الخر برقم 

159618 المودع برقم 17022 فى 14 / 11 / 2018 و ذلك للستغناء عنه

17 - محمود عبدالناصر جمال النكرتى تاجر فرد سبق قيده برقم    168874 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

18878 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عمريط بملك عطية 

على السيد محمد

18 - دياب محمد دياب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    183141 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    

11016 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 23 شارع الشراف حسن 

صالح بملك محمد دياب سليمان غانم

19 - اسامه محمد بدير عبدالعزيز البعل تاجر فرد سبق قيده برقم    186754 قيد فى 11-02-2021 برقم ايداع    

2317 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حوش الحزام الخضر الحوش 

75 الغابة 7 ملك/محمد رجائى زكى احمد السويفى

20 - محمد فتحى جوده سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    203605 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع    1435 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 ابومتنا ملك/فتحى جوده سعد 

مصطفى

21 - محمد عبدا عبدالحميد ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    126824 قيد فى 18-05-2011 برقم 

ايداع    3767 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش عمر بن الخطاب 

القنايات بملك امال السيد محمد ابراهيم

22 - على حسن محمد السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    131760 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    

4487 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي المنير بملك شوقي سعيد 

السيد علي

23 - احمد محمد مصطفى مصطفى هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم    137218 قيد فى 10-10-2013 برقم 

ايداع    8371 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 083 المنطقه التاسعه 

منطقه بساتين السماعيليه بملك السيد عبداللطيف عبدالجواد

24 - عامر محمود يوسف محمود عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    167182 قيد فى 04-10-2018 برقم ايداع    

14460 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية خارج الزمام بساتين السماعيليه 

بملك عامر محمود

25 - علء الدين مصطفى امام محمد الحوت تاجر فرد سبق قيده برقم    186320 قيد فى 25-01-2021 برقم 

ايداع    1275 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصالحيه القديمه بملك 

محمد محمد امام محمد

26 - عمرو احمد عبدالوارث احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    194276 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

20296 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سنهوا بملك محمد حسن عليوه 

ذكري

27 - طلعت حسين احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    104696 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

18122 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الحفنيه بملك عبدا احمد حسين
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28 - طلعت حسين احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    104696 قيد فى 31-07-2005 برقم ايداع    

4513 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل نشاط الرئيسي الخر 

المودع برقم 18122 ليصبح مكتب مقاولت وتوريدات عموميه وزراعه اشجار زينه والعنوان ليصبح الحفنيه 

t.h.t بملك عبدا احمد حسين وراس المال لصبح عشرون الف والسمه التجاريه لتصبح تي اتش تي

29 - بيومى سليم محمد بيومى بكر تاجر فرد سبق قيده برقم    157711 قيد فى 04-07-2017 برقم ايداع    

8270 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء المحل الرئيسى الخر 

المودع برقم 14922 فى 2020/12/02 للستغناء عنه

30 - باسم سمير جرجس اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    194671 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

21179 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العقار رقم 6 شارع 15 حي 

الزهور بملك اشرف السيد السيد رشيد

31 - سمير ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    200885 قيد فى 26-09-2022 برقم ايداع    

18774 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 8ش ابو غريب بجوار صيدلية 

الحسيني كفر محمد حسين الزقازيق بملك اكرم فتحي معوض علي

32 - بسمه محمد اسماعيل علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    201318 قيد فى 13-10-2022 برقم 

ايداع    20179 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الجلء بملك سليمان 

عبدالباقى

33 - عبدالمحسن محمودالسيد سند تاجر فرد سبق قيده برقم    60807 قيد فى 11-09-1988 برقم ايداع    

3912 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع النصر بملك عبدالمحسن 

محمود السيد سند

34 - الشافعى عبدالحليم محمود عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    124736 قيد فى 31-10-2010 برقم 

ايداع    8410 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 2 ش سيد مرعي بملك 

محمد منير سليم رخا_مصطفي منير سليم رخا

35 - عبده محمد احمد المرحلى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    142125 قيد فى 03-12-2014 برقم 

ايداع    10326 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الطريق العام امام 

مدرسه الصالحيه العداديه الصالحيه القديمه بملك ماهر علي حسن

36 - هانى محمد حسيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    157996 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    

8980 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع عبدالقادر طه بملك محمد 

سالم محمد سالم

37 - حمدى على ابراهيم على هلل تاجر فرد سبق قيده برقم    161810 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    

1435 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع مستشفي شريف عمر 

بجوار شركه عادل عبدالحميد بملك صلح عبدالشافي عطيه

38 - محمود محمد عبدا موسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    200966 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

19067 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بندر الحسينية بملك اسامه محمد 

عبدا علي

39 - محمود محمد عبدا موسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    200966 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

19067 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بندر الحسينية بملك أسامة محمد 

عبدا علي

40 - هانى محمد حسن محمد حجاب تاجر فرد سبق قيده برقم    124382 قيد فى 28-09-2010 برقم ايداع    

7481 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى العقار رقم 1_السكرية 

الزوامل ملك/حسام محمد حمدان الخليلى
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41 - لطفى محمود جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    147978 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    

12843 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القراقره بملك سوزان احمد 

محمد دسوقي

42 - اسامه ماهر احمد سيد احمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم    169519 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

8706 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 3 شارع محمد جمال 

الدين متفرع من شارع شبانة -المساكن التعاونية بملك محمد جمال الدين محمد حفناوى

43 - محمد مجدى لطفى محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    175356 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع    

13586 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بجوار محطه كهرباء ميت حمل 

بملك محمد مصطفي احمد علي

44 - مكتب خيرى احمد خيرى الدين محمد على  للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

182437 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    9537 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية النخاس بملك احمد خيري الدين محمد علي

45 - ماهر امام زكى امام عز تاجر فرد سبق قيده برقم    204014 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع    2999 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شبرا النخله بملك سعيد حسن السيد 

عجلن

46 - ناهد عبدا عبدالحميدمفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    116900 قيد فى 05-11-2008 برقم ايداع    

8627 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل اسم المالك ليصبح نورهان 

محمود عبدالسلم , منار محمود عبدالسلم , حنين محمود عبدالسلم

47 - محمد حسنى عبدالمؤمن عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    121069 قيد فى 18-11-2009 برقم ايداع    

8612 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / كفر ابوحاكم ملك / 

جيهان فاضل عطيه

48 - محمد حسن عبدا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    142016 قيد فى 25-11-2014 برقم ايداع    

10059 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش شفيق الحريرى - الزقازيق 

بملك عبدالناصر شفيق عبدالغنى محمد

49 - امل محمد عبدالهادى متولى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    164194 قيد فى 09-05-2018 برقم 

ايداع    7244 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 1 الصالحيه بحر البقر 

بملك محمد الهادي متولي ابراهيم

50 - باسم ابوزيد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    167818 قيد فى 01-11-2018 برقم ايداع    

16085 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه ناصر بملك ابوزيد محمد 

متولي يوسف

51 - رمضان السيد محمد على عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    194646 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

21129 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مفارق ابو كراسيع _سواده _

جمعيه العزازي الجديده _الصالحيه الجديده بملك رمضان السيد محمد علي عثمان

52 - محمد سعيد عبدالفتاح عطية عبده تاجر فرد سبق قيده برقم    197479 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

7506 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش الفلكي بملك وائل سعيد كامل 

بيومي

53 - السيد موسى محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    202094 قيد فى 14-11-2022 برقم ايداع    

22650 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شراره - الخيوه بملك سمر 

عبدالفتاح توفيق محمد

54 - عبدا سمير على عبدالحليم عزازى تاجر فرد سبق قيده برقم    202350 قيد فى 23-11-2022 برقم 

ايداع    23487 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل ليصبح المنطقة 

الصناعية9 قطعة 104 انشاص خارج زمام بساتين السماعيلية بملك محمد سليم مسلم
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55 - فايزه اسامه عبد المولى عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    202619 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    

24353 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي شنبارة الميمونه بملك 

محمد رمزي عبدالسميع حسن و احمد رمزي عبد السميع حسن

56 - مكتب أكمل عبدالسلم عبدالرحمن راشد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

95342 قيد فى 06-03-2002 برقم ايداع    1327 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية ش سكة صبرة العصلوجي بملك عبدالسلم عبدالرحمن راشد

57 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش تاجر فرد سبق قيده برقم    151990 قيد فى 31-07-2016 برقم 

ايداع    9498 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي طريق ميت 

حمل سندنهور بجوار مدرسه عبدالعزيز مصيلحي الشغانبة بملك اميره محمد امين

58 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش تاجر فرد سبق قيده برقم    151990 قيد فى 31-07-2016 برقم 

ايداع    9498 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر 

المودع برقم 947 للستغناء عنه

59 - علء محمد عبدربه عبدالعاطى تاجر فرد سبق قيده برقم    167940 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

16353 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية التونسي دهمشا بملك علء 

محمد عبدربه عبدالعاطي

60 - عبدالرحمن حسن محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    184213 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    

13335 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السماعنه بملك حسن محمد 

عبدالكريم

61 - محمد احمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    191249 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

13620 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 السديه ملك/احمد 

محمد محمد ابراهيم

62 - نجلء فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    194662 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

21163 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الخليج بجوار المدرسة 

العدادية - الفدادنة  بملك عبدالعال على عبدالعال

63 - السيد مصطفى السيد محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم    204093 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    

3290 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العقار رقم 5 تنظيم بميدان احمد 

عرابي قسم النظام بملك احمد نبيل السيد مصطفي

64 - مارى عزت عياد فارس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم    110715 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع    

2994 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى 1 ميدان عرابى النظام 

ملك/كيرلس لطفى عيد

65 - ماجد ماهر مرقص عازر تاجر فرد سبق قيده برقم    117253 قيد فى 02-12-2008 برقم ايداع    

9429 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش بورسعيد بندر فاقوس بملك 

طارق يوسف عبدالكريم

66 - مكتب انوار نبيل السيد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    154083 

قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    14877 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية 8 ش خالد بن الوليد متفرع من ش الترعه الحمراء بملك محمد عبدالمنعم احمد

67 - احمد السيد السيد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    169912 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

19421 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى عزبه البنك - الحلميه 

- ابو حماد - ملك - محمود السيد السيد سلمه

68 - احمد السيد السيد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم    169912 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    864 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع المقابر الحلمية  بملك 

احمد السيد السيد سلمه
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69 - منى محمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    195966 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع    2758 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر محمد جاويش ملك/مجدى السيد 

المنيراوى

70 - مدحت جمال عبدالجليل متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    197293 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

6940 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش ابوبكر الصديق فلل الجامعه 

بملك شرين فؤاد احمد

71 - مدحت جمال عبدالجليل متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    197293 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    

6932 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الرئيسى الخر الى 

ش ابو بكر الصديق فلل الجامعه بملك شرين فؤاد احمد

72 - ساره احمد محرم محمد ابوالفتوح الحملوي تاجر فرد سبق قيده برقم    201025 قيد فى 2022-02-09 

برقم ايداع    2060 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع مسلسل 164 

-المنطقه 9 -مدينه البر الشرقي -حي بساتين اسماعيليه -انشاص الرمل الصناعيه -مركز بلبيس -الشرقيه

73 - ساره احمد محرم محمد ابوالفتوح الحملوي تاجر فرد سبق قيده برقم    201025 قيد فى 2022-02-09 

برقم ايداع    2060 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان الى / 

198 بلوك الصناعات الصغيره - بملك/ عبدا محمد عبدالحافظ

74 - عبدالمنعم عاطف عبدالحليم علي دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم    202726 قيد فى 07-12-2022 برقم 

ايداع    24776 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى قطعه رقم 32 

المنطقة الصناعية الثانيه بساتين السماعيلية ملك/احمد محمد فهمى احمد

75 - احمد محمد سلمى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    203896 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

2514 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة 1 شارع النادى عمارة 

10 بلوك 5 الصالحيه الجديدة ملك/السيد محمد سلمى

76 - احمد سليمان جاد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    113220 قيد فى 01-01-2008 برقم ايداع    17 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شوبك بسطه ملك/هاله العربى عبدا 

موسى

77 - جرس نسيم جرس عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    146054 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع    

8464 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر الحوت بملك مزيون يوسف 

عبدالمسيح

78 - النقراشى لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه وزيوت الطعام تاجر فرد سبق قيده برقم    170311 قيد فى 

30-01-2019 برقم ايداع    1759 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المساعيد الناصريه بملك عماد احمد على عيسى

79 - السيد احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    191974 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    15293 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر دنوهيا بملك احمد محمد احمد احمد

80 - محمد عبدالغنى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    195097 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 167 المنطقة الصناعية 

التاسعه خارج الزمام بساتين السماعيلية ملك/السيد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز

81 - محمد عبدالغنى محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    195097 قيد فى 22-04-2007 برقم ايداع    

617 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 35 مجمع الصناع المتحدون المنطقة 

الصناعية الثالثة

82 - احمد عبدالغنى حسين عبدا خيرالدين تاجر فرد سبق قيده برقم    196999 قيد فى 24-03-2022 برقم 

ايداع    6034 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى سماكين الشرق 

- بملك عبدالغنى حسين عبدا
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83 - محمد حسينى جميل مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    139172 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع    

2613 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق الشراف ملك/ناصر 

ابراهيم مجاهد

84 - ماهر صالح عبدالوهاب سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    141602 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع    

8973 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى شارع رمضان قسم 

الزقازيق البحرى بملك محروس خميس عبدالحفيظ حماده

85 - ماهر صالح عبدالوهاب سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    141602 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع    

8973 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى جامع السلم القومية 

ملك / عوض محمد سعيد محمد

86 - ماهر صالح عبدالوهاب سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    141602 قيد فى 11-01-2023 برقم ايداع    

795 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى جامع السلم القومية ملك 

عوض محمد سعيد محمد

87 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    168835 قيد فى 09-12-2018 برقم 

ايداع    18779 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الروضه بملك عمر 

محمد احمد صيام

88 - احمد شريف عبدالعزيز الجوهرى تاجر فرد سبق قيده برقم    184301 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع    

13541 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافة السمه التجارية الفا كيم 

للكيماويات و التوريدات

89 - اسلم وجيه محمد السعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم    186018 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    

634 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى حفنا بملك حسام حسن 

حسن عثمان

90 - محمد السيد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    188945 قيد فى 25-05-2021 برقم ايداع    7884 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي الملكيين البحرية بملك السيد 

محمد احمد السيد

91 - محمد عبداللطيف محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    194995 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

229 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المدرسة -  الجديدة بملك 

نرمين حسن احمد شعيب

92 - محمد السيد ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    197923 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

8873 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بساتين بركات الطحاويه بملك 

وائل حسن عيسوى عبدالرحمن

93 - منير ايليه ميخائيل جريس تاجر فرد سبق قيده برقم    110355 قيد فى 21-03-2007 برقم ايداع    

2081 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ارض جوت بلبيس القطعه رقم 

91 حوض بلبيس مشروع السوق التجاري بملك منير ايليه ميخائيل جريس

94 - عصام عبدالرحيم السيد عبدربه تاجر فرد سبق قيده برقم    136204 قيد فى 06-06-2013 برقم ايداع    

5616 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ايوب سليمان طريق بلبيس 

السماعيليه بملك عصام عبدالرحيم السيد عبدربه

95 - عوض ا محمد فرج عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    152124 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع    

9815 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه الدولء الزنكلون بملك 

محمد فرج محمد فرج

96 - ريهام محمود محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    162835 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع    

3933 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2 السنيطه بملك اشرف 

عثمان السيد
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97 - احمد محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    164891 قيد فى 21-06-2018 برقم ايداع    

9102 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش ترعه المنيا بملك محمد محمود 

محمد فرحان

98 - عماد فوزى فرج محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    165652 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    10872 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل راس المال للرئيسي الخر 

المودع برقم 14706لصبح مليون جنيه

99 - محمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    169211 قيد فى 19-12-2018 برقم 

ايداع    19601 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الفرع المودع 

برقم 18626 وذلك للستغناء عنه

100 - محمد احمد عبدا محمد شادى تاجر فرد سبق قيده برقم    191097 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

13250 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حفنا بملك احمد عبدا محمد 

علي شادي

101 - مصطفى محروس عبدالباسط محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    199241 قيد فى 17-07-2022 برقم 

ايداع    13305 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 2 حى 

الشباب - السعيدية بملك محروس عبدالباسط محمود حسن

102 - ايمان حسين عبده محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    202532 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

24080 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة اداريه رقم 312 بمشروع 

مول الجوهرة القائم على القطعه رقم 27 الكائنه بالردنيه mc2  بملك عبدالرحمن محمد عبدالرازق

103 - محمد السيد جمعه على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    202952 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع    

25644 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جزيره السعاده بملك السيد جمعه 

علي احمد

104 - ربيع طلعت زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    129516 قيد فى 22-11-2011 برقم ايداع    

9957 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ميت سهيل بملك ايمن 

عصام شعبان

105 - ربيع طلعت زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    133875 قيد فى 14-11-2012 برقم ايداع    

9290 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى ميت سهيل بملك محمد 

مصيلحى زكى

106 - هيثم محمد على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    140004 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع    

4913 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مفارق خضير الصالحيه الجديده 

بملك احمد حمدي ابراهيم مصطفي

107 - ساميه اسماعيل عبدالكريم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    175979 قيد فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    15131 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 1 شارع بن الخطاب - 

الشادر بملك ضحى اشرف محمد عمران

108 - محمد رزق محمد ابراهيم دبور تاجر فرد سبق قيده برقم    180030 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

3822 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بساتين السماعيليه المنطقه 

الرابعه بملك علء محمد القط علي

109 - محمد احمد ابراهيم احمد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    185023 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

15068 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي 58وكايل مشروع 

السوق التجاري منشية  سعدون بملك محمد احمد ابراهيم احمد هاشم

110 - محمد عبدالوهاب عبدالحليم محمد الرماح تاجر فرد سبق قيده برقم    185329 قيد فى 2020-12-15 

برقم ايداع    16762 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق الحلميه 

بجوار مستشفي الصحه النفسيه بملك محمد السيد متولي
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111 - اميره امين احمد امين المخزنجى تاجر فرد سبق قيده برقم    124108 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع    

6777 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جمعيه العدليه حوض الجبل بملك 

امين احمد امين المخزنجي

112 - مؤسسة ايهاب السيد لستيراد السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    128203 قيد فى 2011-07-28 

برقم ايداع    6713 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي محل رقم2 

ش البحر امام بنك القرية بملك محمد عبد الجليل يسن

113 - ايهاب السيد محمد عبدالحميد محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    128203 قيد فى 2016-01-28 

برقم ايداع    1148 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع البحر - امام 

بنك القرية - ملك محمد عبدالجليل ياسين

114 - سامى حسن حسن النبراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    152441 قيد فى 23-08-2016 برقم ايداع    

10602 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع المودع برقم 

14625 فى 24 / 11 / 2016 للستغناء عنه

115 - محمد على السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    166610 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

13102 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه الشربيني2/الملكيين 

القبليه بملك علي السيد محمد سمري

116 - محمود جميل عبدالحليم فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم    182141 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    

8868 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم2 امام مزلقان السكه 

الحديد النكاريه بملك جميل عبدالحليم فرحات

117 - داليا عطيه عطيه غنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم    182826 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

10348 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه 17. 18 منطقه بلبيس 

الصناعيه ك 5 طريق بلبيس العاشر

118 - محمد احمد احمد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم    188743 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    7356 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية القنطره شرق قطعه رقم 434 

المجاورة الثانية ملك/عماد القطب مصطفى

119 - محمد عبد السلم عبد النبى البياع تاجر فرد سبق قيده برقم    199954 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع    15742 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الى / الدور الثالث 

علوى القطعه 1 بلوك ص منطقة توسعات 80 فدان بلبيس الشرقيه بملك/ مؤمن صلح عبدالفتاح محمد

120 - عبدا عطية الجوهرى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم    132115 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع    

5315 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الشهيد هاني نافع القوميه 

بملك عمرو عبدا الجوهري عطيه

121 - ابراهيم يوسف محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    137734 قيد فى 28-11-2013 برقم ايداع    

9739 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 10717 للستغناء عنه

122 - السيد محمد السيد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    145446 قيد فى 27-07-2015 برقم ايداع    

7893 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر ابو مسلم بملك محمد السيد 

احمد

123 - مكتب السيد محمد السيد احمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

145446 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    7133 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية كفر اباظه بملك فرج محمد محمد عيسي

124 - احمد عبدالحليم حافظ حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    160556 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع    

15927 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه 9 الدور الثالث ابراج 

الحرمين خلف مركز الشرطة /  بملك احمد انور زكى احمد
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125 - ياسر محمد عبدالعزيز فالوجى تاجر فرد سبق قيده برقم    171779 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع    

5096 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الستغناء عن القيد المودع برقم 

6667 للستغناء عنه

126 - احمد يوسف سلمه يوسف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    195179 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    

701 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه زكي بساتين السماعيليه 

بملك ماجده محمد مهدي

127 - عايد عجايبى بشارة لويس تاجر فرد سبق قيده برقم    199518 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

14350 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع المشروع بجوار التامينات 

بملك علي سليمان عبدالعزيز

128 - مكتب محمود احمد محمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

118098 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    1300 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الروضة  بملك روحية السيد خليل احمد

129 - مكتب محمود احمد محمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

118098 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    1300 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 7377 للستغناء عنه

130 - عادل ممدوح حسانين حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم    132548 قيد فى 01-08-2012 برقم ايداع    

6413 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الزنكلون / بملك نصر السيد محمد 

عطية

131 - احمد محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133818 قيد فى 08-11-2012 برقم ايداع    9141 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش علي باشا مبارك المنشيه الجديده بملك 

احمد يوسف فرحان احمد

132 - سماح متولى عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    85221 قيد فى 08-09-1999 برقم ايداع    

5810 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي 1 بحر القره بملك ورثة 

فتحي فؤاد سالم وهم احمد فتحي فؤاد سالم و هدير فتحي فؤاد سالم

133 - عصام عبدالمنعم على عزب تاجر فرد سبق قيده برقم    147547 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع    

11922 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر المودع 

برقم 8966 وذلك للستغناء عنه

134 - محمد عثمان الشبرواى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    185767 قيد فى 03-01-2021 برقم 

ايداع    19 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية كفر محمد اسماعيل بملك دينا 

عبدالقادر عبدالصادق

135 - محمد عادل محمد صابر عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    187277 قيد فى 09-03-2021 برقم 

ايداع    3796 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الستغناء عن الفرع 

المودع برقم 15889 للستغناء عنه

136 - محمود سعد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    187980 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع    

5578 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المغربي الظواهريه بملك 

حنان فهمي عثمان حمزه

137 - رانيا حسين عبدالرحمن ابراهيم قرطام تاجر فرد سبق قيده برقم    196705 قيد فى 14-03-2022 برقم 

ايداع    5098 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه الدكتور بهنباي 

بملك مصطفي عزت السيد عميره

138 - محمد حمدى عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    197106 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع    

6449 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي ش ترعة  الزورة من 

خالد بن الوليد بملك حسام السيد عبدالحميد محمد
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139 - محمد زكى السيد عامر قابيل تاجر فرد سبق قيده برقم    108839 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع    

7457 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المحطه العزيزيه بملك خالد 

زكي السيد عامر

140 - محمد زكى السيد عامر قابيل تاجر فرد سبق قيده برقم    108839 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع    

7457 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم الغاء لالرئيسي الخر المودع 

برقم 7242 للستغناء عنه

141 - محمد محمد على سليم الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم    110572 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع    

2638 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سماكين الشرق بملك احمد محمد 

محمد على

142 - محمد محمد على سليم الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم    110572 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع    

2638 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سماكين الشرق بملك احمد محمد 

محمد على

143 - مصطفى محمد ثروت احمد على المام تاجر فرد سبق قيده برقم    128039 قيد فى 17-07-2011 برقم 

ايداع    6326 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع عزبه القاضى 

مشتول القاضى بملك السيد عبدالحميد محمد

144 - حسن محمد عيد محمد حمادة تاجر فرد سبق قيده برقم    135860 قيد فى 05-05-2013 برقم ايداع    

3800 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شطب للستغناء عنه

145 - احمد محمد محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم    153306 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    

12797 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الزوامل بملك محمود محمد 

محمد محمود

146 - محمد احمد عبدالمجيد بكرى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    153564 قيد فى 02-11-2016 برقم 

ايداع    13469 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 5 ش العجمي بملك 

محمد رافت عبدالحميد

147 - محمد فتحى ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    156649 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    

9604 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصوه

148 - مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

156649 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    5353 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تم الغاء الرئيسي الخر المودع برقم 9604 للستغناء عنه

149 - مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

156649 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    5353 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية محل رقم 2 الصوه بملك فتحي ابراهيم مصطفي

150 - محمد ناصر عبدالشفاق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    181009 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

6410 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جلفنيا 3 - الكتيبه - بملك / ناصر 

عبدالشفاق فراج

151 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم    123060 قيد فى 20-05-2010 برقم 

ايداع    4074 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه ابورشوان بملك 

احمد حسام عبدالملك احمد

152 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم    123060 قيد فى 20-05-2010 برقم 

ايداع    4074 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم تعديل الفرع المودع 

برقم 2109 بنشاط تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بالعموله والسمه التجاريه لتصبح عباد الرحمن لتجاره وتوزيع 

المواد الغذائيه بالعموله
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153 - مكتب حسام محمد على محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

174292 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    11147 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية طاروط بملك محمد علمى محمد على

154 - مكتب حسام محمد على محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

174292 قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    11147 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية تعدل الى بيع مواد بناء رمل وزلط برأس مال عشرة آلف جنيها وتم الغاؤه للستغناء عنه

155 - احمد محمد عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    187795 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    

5151 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الصنافين القبليه بملك ابراهيم 

محمد شاهين

156 - حميده جوده ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    196764 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

5304 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اولدسيف بملك رضا علي محمد 

منصور

157 - امين السيد عبدالفتاح سالم عمار تاجر فرد سبق قيده برقم    202464 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

23868 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 4 مجاورة 2 - 

الصالحية الجديدة - بملك / عايدة عبدا عبدالسلم مشرف

158 - بهيه ابراهيم محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم    203081 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع    

26089 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اكياد القبليه بملك سليمان محمد 

سليمان عبدا

159 - احمد صبرى ابراهيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    203853 قيد فى 30-01-2023 برقم ايداع    

2341 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه النجدي منشاه رضوان  

بملك محمد صابر عبدالقادر عبده

160 - احمد السيد محمود مجد تاجر فرد سبق قيده برقم    117808 قيد فى 28-01-2009 برقم ايداع    647 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية طريق عبدالمنعم رياض بملك محمد احمد 

عاطف

161 - احمد السيد محمود مجد تاجر فرد سبق قيده برقم    117808 قيد فى 28-01-2009 برقم ايداع    647 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سعدون خلف مركز الشباب بملك عمر 

محمود محمد السيد شلبي

162 - شرين مسلم محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    135428 قيد فى 28-03-2013 برقم ايداع    

2690 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 3 شارع 22يوليو ش 

البوسطه بملك عاشور حسين محمد

163 - احمد محمد السعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    137927 قيد فى 17-12-2013 برقم ايداع    

10304 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القصبي شرق بملك محمد السعيد 

محمد

164 - محمد يوسف محمد يحى يوسف لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم    145413 قيد فى 23-06-2015 برقم 

ايداع    7067 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية منطقه 80 فدان طريق 

بلبيس العاشر من رمضان بملك محمد يوسف محمد يحيي يوسف لبيب

165 - اسلم محمد عبدالعزيز فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    147705 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع    

12210 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبه عبدالقادر الزوامل بملك 

عبدالرحمن محمد الغريب

166 - تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    150499 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع    

5251 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم اضافه نشاط الي الفرع المودع 

برقم 5252 ليصبح استصلح واستزراع الراضي الصحراويه والزراعيه والبور
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167 - وائل السيد غريب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    165154 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    

9705 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شيبه قش بملك محمود عادل محمد

168 - خالد احمد عبدالخالق شلش تاجر فرد سبق قيده برقم    167552 قيد فى 22-10-2018 برقم ايداع    

15377 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 185و186 المنطقه 

التاسعه بساتين السماعيليه

169 - اسلم حسن حجاج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    186558 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عزبة التل خلف مدرسة التجارة 

بنات ملك/مروة محمد احمد سيد احمد
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النشاط

1 - وائل ابو الفتوح عبدالحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  106473 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع    

1436وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح تعبئة وتغليف المواد الغذائية 

يدويا

2 - وائل ابو الفتوح عبدالحميد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  106473 قيد فى 02-03-2006 برقم ايداع    

1436وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه التوريدات العمومية و الحاسب اللى و 

الجهزه و البرامج it ) فيما عدا توريد العماله و المن و الحراسة و اصدار الصحف و المجلت و الكتب الدينية و 

المصاحف بعد الحصول على التراخيص اللزمه بموافقه امن رقم 8000 بتاريخ 16/ 11 / 2022

3 - محمود طلعت احمد ابو هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم  146140 قيد فى 17-08-2015 برقم ايداع    

8639وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي معرض سيارات وبيع قطع غيارها

4 - مكتب راضي محمد عبدالحميد عليوه شريف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

147343 قيد فى 29-10-2015 برقم ايداع    11451وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه ويعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

5 - مكتب السيد خضر محمود ابوالسعود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

151803 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    9019وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

6 - عمر ابراهيم رضوان ابراهيم رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  152596 قيد فى 01-09-2016 برقم ايداع    

11008وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط جمع ونقل القمامه

7 - سماح ثروت ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  164460 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    7890

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مخبز نصف الى

8 - عبيد محمد عبيد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم  168415 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    8964

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وتعبئه مواد غذائيه

9 - مكتب فريدة كمال محمد محمد الدمرجى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177588 قيد فى 04-12-2019 برقم ايداع    19176وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

10 - مكتب محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد الكنزى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  185407 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    16956وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

11 - محمد عماد كامل فرج السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  188569 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع    

6974وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مغسله سيارات

12 - احمد على احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  189942 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    10522

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط نقل بري داخلي للبضائع عدا نقل الطرود 

وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه وبعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

13 - ياسر رمضان حنفي متبولي تاجر فرد سبق قيده برقم  100273 قيد فى 05-01-2004 برقم ايداع    72

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجارة اللت و الجرارات الزراعية
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14 - محمد سمير عبدا محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  159618 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    

13354وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى ادوات كهربائية دون التصنيع

15 - محمود عبدالناصر جمال النكرتى تاجر فرد سبق قيده برقم  168874 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    

18878وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى تجارة موتوسيكلت و تروسيكلت و 

توك توك و قطع غيار التوك توك

16 - دياب محمد دياب سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  183141 قيد فى 04-10-2020 برقم ايداع    11016

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مخبز الى كامل

17 - مكتب محمد مهدى حسن الشاذلى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195200 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع    761وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

18 - محمد فتحى جوده سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  203605 قيد فى 18-01-2023 برقم ايداع    1435وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة حظيرة مواشى حلبة وبيع منتجاتها

19 - حماده حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  203691 قيد فى 22-01-2023 برقم ايداع    1706

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تربيه مواشى حلبه وبيع منتجاتها وتجارتها

20 - السيد عبدالمنعم السيد محمد الدراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  110251 قيد فى 13-03-2007 برقم ايداع    

1829وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى اصلح وبيع قطع غيار اجهزه كهربائيه 

عدا اجهزه الكمبيوتر ومشتملتها

21 - محمد عبدا عبدالحميد ابراهيم عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  126824 قيد فى 18-05-2011 برقم 

ايداع    3767وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / توريدات عامة وتوكيلت 

تجارية عدا توريد العماله  و مجالت الحاسب اللى و الدوية

22 - على حسن محمد السعيد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  131760 قيد فى 15-05-2012 برقم ايداع    

4487وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تسويق عقاري

23 - مكتب السيد سليم محمد عبدا سليم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154693 قيد فى 05-01-2017 برقم ايداع    284وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

24 - طلعت حسين احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  104696 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع    

18122وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب مقاولت وتوريدات عموميه 

وزراعه اشجار زينه عدا توريد العماله والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

25 - مكتب هبه محمد عبدا عيسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  106926 

قيد فى 09-04-2006 برقم ايداع    2687وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

26 - مكتب على السيد عطية على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  135845 قيد 

فى 02-05-2013 برقم ايداع    3772وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

27 - مكتب عصام احمد مصطفى عرفه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159935 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع    14216وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

28 - مكتب محمد جمال رجب محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  161859 

قيد فى 31-01-2018 برقم ايداع    1577وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
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29 - مكتب رشا محمود محمد محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  194011 

قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    19671وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

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

والدولي

30 - بسمه محمد اسماعيل علي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  201318 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع    

20179وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه ملبس جاهزة و احذية عدا الملبس 

العسكرية و عدا التصنيع

31 - عبدالمحسن محمودالسيد سند تاجر فرد سبق قيده برقم  60807 قيد فى 11-09-1988 برقم ايداع    3912

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ملبس جاهزه عدا الملبس العسكريه

32 - نصر فهمى محمد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  76430 قيد فى 06-01-1997 برقم ايداع    124وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم الغاء نشاط مقاولت نقل مواد بتروليه

33 - مكتب الهام محمد عبدالسلم محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

148739 قيد فى 19-01-2016 برقم ايداع    740وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

34 - مكتب عفاف ابراهيم مصطفى عبدالرحمن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

155687 قيد فى 01-03-2017 برقم ايداع    2832وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافق جهاز النقل البري الداخلي والدولي

35 - هانى محمد حسيب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  157996 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    8980

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / اكسسوار حريمى و رجالى و ورود طبيعيه و هدايا 

و بيع دخان و اكسسوار محمول

36 - محمود رمضان محمد عبدالحليم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  158597 

قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    10476وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

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

والدولي

37 - محمود حاتم فكرى فهمى صادق الكفراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  160247 قيد فى 13-11-2017 برقم 

ايداع    15036وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط اعمال رصف طرق

38 - حمدى على ابراهيم على هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  161810 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    

1435وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مقاولت عامه وتوريدات عدا توريد العماله 

والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

39 - مكتب رضا حسن محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  168144 

قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع    16929وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى 

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

والدولى

40 - تعدل الى/ الكفراوى للمقاولت والتوريدات العامة وتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  174899 قيد 

فى 20-08-2019 برقم ايداع    12557وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط 

اعمال رصف طرق

41 - محمود محمد عبدا موسى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  200966 قيد فى 29-09-2022 برقم ايداع    

19067وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط توكيلت تجارية وتوزيع ورقيات 

دون اوراق الطباعة

42 - لطفى محمود جوده محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  147978 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    12843

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مواد بناء
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43 - مصطفى فاروق عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  149430 قيد فى 23-02-2016 برقم ايداع    

2403وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تصنيع موبيليا

44 - محمد مجدى لطفى محمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  175356 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع    

13586وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي قاعه افراح

45 - احمد عبدا عوض عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  176068 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

15344وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مقاولت عامه

46 - مكتب خيرى احمد خيرى الدين محمد على  للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182437 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع    9537وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

47 - مكتب حسام صابر محمد ابراهيم الحصرى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185698 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع    17652وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

48 - مكتب هبه نبوى محمد على البيومى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

187593 قيد فى 23-03-2021 برقم ايداع    4578وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

49 - مجدى عبدالعزيز عامر عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  194672 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    

21180وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره العلف والحاصلت الزراعيه 

بالتجزئه

50 - مصطفى على نورالدين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  203369 قيد فى 09-01-2023 برقم ايداع    

551وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشة للثاث و المطابخ و اللديكورات 

الخشبية و التشطيبات

51 - مكتب شريف يونس عبدالعاطى عبدالجليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

128487 قيد فى 23-08-2011 برقم ايداع    7365وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

52 - مكتب محمود ابراهيم محمود ابراهيم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

138554 قيد فى 17-02-2014 برقم ايداع    1172وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

53 - احمد مختار مصلحى محمد سمرة تاجر فرد سبق قيده برقم  143299 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع    

1879وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التوريدات العامه ) عدا توريد العماله 

ومجالت الحاسب اللى والدوية ( - ومكتب متعهد استئجار اراضى من الدولة بغرض اعاده تاجيرها الى الغير 

بنظام سوق اليوم الواحد

54 - مكتب هادية عطية يوسف عليوة للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

155159 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع    1483وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

55 - امل محمد عبدالهادى متولى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  164194 قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع    

7244وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي معرض السيارات

Page 99 of 160 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

56 - مكتب على السيد عبدالعزيز مشعل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

166548 قيد فى 09-09-2018 برقم ايداع    12942وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

57 - مكتب سعد فتحى محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  178030 قيد 

فى 22-12-2019 برقم ايداع    20339وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

58 - مكتب هديل عبدالمهيمن عبدالمعبود عبدا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

182177 قيد فى 01-09-2020 برقم ايداع    8942وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي 

و الدولي

59 - مكتب أكمل عبدالسلم عبدالرحمن راشد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

95342 قيد فى 06-03-2002 برقم ايداع    1327وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

60 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش تاجر فرد سبق قيده برقم  151990 قيد فى 31-07-2016 برقم 

ايداع    9498وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجارة المفروشات و المراتب

61 - مكتب شريف عبداللطيف محمد عبدالجليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

177800 قيد فى 12-12-2019 برقم ايداع    19750وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

62 - عبدالرحمن حسن محمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم  184213 قيد فى 05-11-2020 برقم ايداع    

13335وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره مواد غذائيه

63 - مكتب احمد سعيد محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  188658 قيد 

فى 09-05-2021 برقم ايداع    7197وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداحلى والدولى

64 - محمد احمد محمد محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  191249 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع    

13620وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط ورشة حدادة والوميتال وكريتال

65 - نجلء فتحى محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194662 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع    21163

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه/ سوبر ماركت

66 - السيد مصطفى السيد محمد حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  204093 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع    

3290وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافه نشاط مطعم وكافيتريا

67 - مارى عزت عياد فارس شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  110715 قيد فى 29-04-2007 برقم ايداع    

2994وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى ديكورات وتوريدات عامة وايجار سماعات 

واضاءة عدا توريد العماله ومجالت الحاسب اللى والدوية

68 - مكتب السيد محمد بيومى تعلب للرحلت الداخليه و نقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  125399 

قيد فى 03-01-2011 برقم ايداع    46وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى

69 - محمد ابراهيم جابر الطاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  141597 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع    

8962وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب توريدات عمومية عدا توريد العماله 

و مجالت الحاسب اللى و الدوية
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70 - مكتب اسامة حسينى محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146920 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    10423وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

71 - مكتب عزت عبدالرشيد محمد حسن للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

148000 قيد فى 08-12-2015 برقم ايداع    12884وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

و الداخلى  و الدولى

72 - مكتب انوار نبيل السيد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  154083 

قيد فى 29-11-2016 برقم ايداع    14877وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

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

73 - احمد السيد السيد سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  169912 قيد فى 16-01-2019 برقم ايداع    864وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى  جزاره

74 - احمد محمد سلمى على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  203896 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

2514وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مكتب تجهيز حفلت وفراشة

75 - احمد سليمان جاد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  113220 قيد فى 01-01-2008 برقم ايداع    17وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع علف

76 - مكتب هانى سعيد محمد محمد عثمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

119735 قيد فى 12-07-2009 برقم ايداع    5382وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

77 - عماد مصطفى عبدالوهاب احمد على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  128711 قيد فى 2011-09-18 

برقم ايداع    7951وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة الجهزة الطبية و 

التوريدات العمومية عدا توريد العمالة و أجهزة الحاسب اللي و الدوية

78 - مكتب هدى محمد محمد حسن سالم للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

142677 قيد فى 13-01-2015 برقم ايداع    321وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و 

الداخلى و الدولى

79 - مكتب فؤاد عبدالعظيم عليوة ضمير للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

146285 قيد فى 25-08-2015 برقم ايداع    8968وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

80 - مكتب احمدى احمد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  159440 

قيد فى 04-10-2017 برقم ايداع    12857وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي 

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

والدولي

81 - مكتب وائل محمد حسن احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  162846 

قيد فى 11-03-2018 برقم ايداع    3966وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز النقل البري الداخلي و الدولي

82 - النقراشى لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه وزيوت الطعام تاجر فرد سبق قيده برقم  170311 قيد فى 

30-01-2019 برقم ايداع    1759وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعبئه وتغليف مواد 

غذائيه وزيوت طعام
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83 - مكتب جيهان عيد ابراهيم محمود للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185021 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    15060وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

84 - السيد احمد احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  191974 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    15293

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تسويق عقارى

85 - مكتب علء احمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  195658 قيد 

فى 31-01-2022 برقم ايداع    1929وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

86 - امل مصطفى على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  74048 قيد فى 14-11-1995 برقم ايداع    5006

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط التصدير و الستيراد فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6و التصدير فيما عدا المواد المشعه او المنتجات ذات الطبيعه الشعاعية

87 - مكتب محمد على محمد على الشرقاوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

105040 قيد فى 06-09-2005 برقم ايداع    5395وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي و الدولي

88 - محمد حسينى جميل مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم  139172 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع    2613

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط تجارة دقيق ومستلزمات مخابز

89 - مياده خليل عبدالعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  152272 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع    

10204وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى ملبس جاهزه جمله عدا الملبس 

العسكرية دون التصنيع

90 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  168835 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع    

18779وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه ورشه لتصنيع الخشاب وتصنيع الثاث

91 - محمد عبداللطيف محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  194995 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    

229وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه بقاله

92 - محمد السيد ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  197923 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    8873

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مكتب للتصدير وتصنيع الوقود وافران التشغيل

93 - مكتب لبيب محمد لبيب احمد حافظ للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

128216 قيد فى 28-07-2011 برقم ايداع    6741وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

94 - محمود محمد شحاتة العسر تاجر فرد سبق قيده برقم  129259 قيد فى 25-10-2011 برقم ايداع    

9315وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره مواد غذائيه

95 - مكتب محمد حسين غنام حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  134615 

قيد فى 21-01-2013 برقم ايداع    553وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

96 - مكتب عواطف محمد محمد زهدى سالم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

142656 قيد فى 12-01-2015 برقم ايداع    261وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

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

والدولي

97 - عوض ا محمد فرج عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  152124 قيد فى 07-08-2016 برقم ايداع    

9815وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مقاولت عامه

Page 102 of 160 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

98 - مكتب نها السيد حسين راجح للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  159737 قيد 

فى 19-10-2017 برقم ايداع    13661وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب 

رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و 

الدولى

99 - احمد محمود محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  164891 قيد فى 21-06-2018 برقم ايداع    9102

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجارة و توزيع المواد الغذائية

100 - محمد ابراهيم سعيد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  174836 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع    

12433وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجارة مفارش وتصنيعها لدي الغير

101 - مصطفى محروس عبدالباسط محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  199241 قيد فى 17-07-2022 برقم 

ايداع    13305وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع الملبس عدا الملبس 

العسكرية

102 - ايمان حسين عبده محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  202532 قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    

24080وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مكتب خدمات بيئية تجميع  و نقل 

المخلفات

103 - عزيزة نسيم سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  114614 قيد فى 23-04-2008 برقم ايداع    3321وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط التجار في التقاوي والبذور

104 - ربيع طلعت زكى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  129516 قيد فى 22-11-2011 برقم ايداع    

9957وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى مكتب رحلت و نقل عمال عدا الرحلت 

السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى

105 - هيثم محمد على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140004 قيد فى 18-06-2014 برقم ايداع    

4913وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي محل بيع زيوت وشحومات دون التصنيع

106 - مكتب محمود السيد عبدالعزيز على للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

154473 قيد فى 25-12-2016 برقم ايداع    15945وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

107 - احمد عبدا محمد عبدا شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  156710 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع    

5503وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريدات عموميه عدا توريد العماله 

والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

108 - ساميه اسماعيل عبدالكريم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  175979 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع    

15131وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بيع ادوات منزلية و كهربائية عدا 

التصنيع

109 - محمد رزق محمد ابراهيم دبور تاجر فرد سبق قيده برقم  180030 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع    

3822وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مكتب توريدات عدا توريد العماله 

والحاسب اللي ومجالته والدويه

110 - مكتب فايزة احمد فتحى العدوى للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

194388 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع    20548وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى  

و الداخلى و الدولى

111 - احمد فوزى محمد حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  195746 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    2184

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بيع اعلف وحبوب

112 - سامح جمال عبداللطيف شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم  198312 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع    

10251وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه تصنيع موبيليا
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113 - محمود رزق عبدالغنى على تاجر فرد سبق قيده برقم  198670 قيد فى 13-06-2022 برقم ايداع    

11414وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب توريدات عموميه عدا توريد 

العماله والحاسب اللي وعدا توريد الدويه

114 - عاطف مريد صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  60352 قيد فى 08-06-1988 برقم ايداع    2697وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط بقاله

115 - مكتب صفاء محمد السيد على هاشم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

113734 قيد فى 17-02-2008 برقم ايداع    1198وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

كتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و 

الدولي

116 - اميره امين احمد امين المخزنجى تاجر فرد سبق قيده برقم  124108 قيد فى 26-08-2010 برقم ايداع    

6777وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط مركز تكاثر للطيور الزينه 

والحيوانات البريه والزواحف

117 - نيرة محمد رشدى محمد عباس حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  152547 قيد فى 30-08-2016 برقم 

ايداع    10892وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريدات عمومية عدا توريد العمالة 

واجهزة الحاسب اللي و الدوية

118 - محمد على السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  166610 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    13102

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره مواد غذائيه

119 - مكتب عبدا سعيد عبدالحميد سليمان للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

171929 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع    5423وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال شركات عدا الرحلت السياحية  و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

و الداخلى و الدولى

120 - محمود جميل عبدالحليم فرحات تاجر فرد سبق قيده برقم  182141 قيد فى 31-08-2020 برقم ايداع    

8868وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط توريد وتركيب اعمده ومستلزمات 

كهرباء وصيانه السيارات والمعدات

121 - داليا عطيه عطيه غنيمى تاجر فرد سبق قيده برقم  182826 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع    

10348وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تصنيع  و تعبئة اضافات اغذية

122 - محمد احمد احمد عليوه تاجر فرد سبق قيده برقم  188743 قيد فى 17-05-2021 برقم ايداع    7356

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة تجارة مبيدات ومخصبات وبذور واسمده زراعية

123 - وليد سرور فتحى مبروك تاجر فرد سبق قيده برقم  72698 قيد فى 14-01-1995 برقم ايداع    273

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تجاره مواتير مستعمله

124 - عبدا عطية الجوهرى عطية تاجر فرد سبق قيده برقم  132115 قيد فى 13-06-2012 برقم ايداع    

5315وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب توريدات عامه عدا توريد العماله 

والحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

125 - النبيل لتصنيع البلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  134087 قيد فى 03-12-2012 برقم ايداع    9808

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تدوير بطاريات وتدوير المخلفات

126 - سامح حسين عبدالبديع محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140847 قيد فى 03-09-2014 برقم ايداع    

7145وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير وتوريدات عامة فيما 

عدا المجموعة 19 من الفقرة 36 من المجموعه 6 وعدا استيراد وتصدير المواد المشعه و المواد ذات الطبيعه 

الشعاعية وعدا توريد العماله و أجهزة الحاسب اللي و الدوية
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127 - مكتب السيد محمد السيد احمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

145446 قيد فى 24-06-2015 برقم ايداع    7133وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

128 - حمادة بركات محمد محمد عبدالهادى تاجر فرد سبق قيده برقم  152674 قيد فى 06-09-2016 برقم 

ايداع    11192وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب توريد مواد غذائيه وقطع 

غيار سيور وشرنك وخدمات نقل مبردات وتوريدات خضروات وفاكهه

129 - احمد عبدالحليم حافظ حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  160556 قيد فى 27-11-2017 برقم ايداع    

15927وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تجارة اضافات العلف و تصنيع 

اضافات العلف و الدوية البشرية و البيطرية لدى الغير

130 - مكتب محمود شعبان محمد محمد عمر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

162190 قيد فى 12-02-2018 برقم ايداع    2324وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

131 - مكتب يحيى عطيه السيد الزلمه للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170651 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    2525وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي و الدولي

132 - مكتب غمرى حمدى غمرى عطيه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

185348 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع    16816وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

133 - مكتب شيماء السيد عبدا سليمان للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195671 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    1988وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

134 - عايد عجايبى بشارة لويس تاجر فرد سبق قيده برقم  199518 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    

14350وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط ورشه نجاره للستائر والديكور

135 - محمود مصطفى محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  112781 قيد فى 18-11-2007 برقم ايداع    

8083وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / مواد بناء و تجارة حديد تسليح

136 - مكتب محمود احمد محمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

118098 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    1300وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي

137 - مكتب عصام محمد على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  156596 

قيد فى 19-04-2017 برقم ايداع    5225وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي

138 - مكتب شيماء جمال عبدا محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195606 قيد فى 26-01-2022 برقم ايداع    1789وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحية وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و 

الدولي

Page 105 of 160 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

139 - مكتب السيد نبوى طلبه عيسوى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

129714 قيد فى 08-12-2011 برقم ايداع    10449وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

140 - مياده عبدالعزيز ابو الخير احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  140397 قيد فى 27-07-2014 برقم ايداع    

5978وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي توريد مستلزمات المستشفيات 

والمستلزمات الطبيه والتوريدات العموميه عدا توريد الحاسب اللي ومجالته وعدا توريد الدويه

141 - سالم السيد سالم عبدالعال شلغم تاجر فرد سبق قيده برقم  171850 قيد فى 24-03-2019 برقم ايداع    

5261وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي بقاله

142 - مكتب سامى السيد السيد مصطفى هيكل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

172587 قيد فى 23-04-2019 برقم ايداع    6948وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

143 - مكتب هناء عبدالرحمن السيد خليل للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

176121 قيد فى 03-10-2019 برقم ايداع    15452وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

144 - محمد سمير احمد عليوه حرب تاجر فرد سبق قيده برقم  176366 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    

16036وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وتصنيع اللوميتال

145 - محمد عثمان الشبرواى حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  185767 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع    

19وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافة نشاط معرض موبيليا

146 - احمد يحى حسينى محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  197007 قيد فى 24-03-2022 برقم ايداع    

6070وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط اعمال المحاجر والكسارات ول 

يجوز مزاوله النشاط البعد الحصول علي موافقه الشركه المصريه للتعدين واداره استغلل الملحات طبقا للقانون 

رقم 193/2020 عدا توريدات العماله والحاسب اللي ومجالته وعدا توريدات الدويه

147 - محمد عبد ا احمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  87845 قيد فى 

29-04-2000 برقم ايداع    2833وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب 

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

148 - محمد زكى السيد عامر قابيل تاجر فرد سبق قيده برقم  108839 قيد فى 03-10-2006 برقم ايداع    

7457وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مكتب تنظيم معارض وحفلت ومؤتمرات 

وندوات ومهرجانات

149 - محمد محمد على سليم الصايغ تاجر فرد سبق قيده برقم  110572 قيد فى 15-04-2007 برقم ايداع    

2638وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  محطه لتعبئه وغربله وفرز الفول السودانى 

والحاصلت الزراعيه

150 - احمد محمد محمد محمود على تاجر فرد سبق قيده برقم  153306 قيد فى 19-10-2016 برقم ايداع    

12797وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط تعبئه وتوريد المواد الغذائيه

151 - محمد احمد عبدالمجيد بكرى سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  153564 قيد فى 02-11-2016 برقم 

ايداع    13469وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي ورشه لتشكيل وتجميع اللومنتال

152 - مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

156649 قيد فى 23-04-2017 برقم ايداع    5353وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي
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153 - محمد فتحى ابراهيم مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  156649 قيد فى 31-07-2017 برقم ايداع    

9604وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي  مكتب

154 - محمد صلح الصغير عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم  177698 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع    

19464وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تربيه ماشيه حلبه وبيع منتجاتها

155 - محمد ناصر عبدالشفاق فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  181009 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع    

6410وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / تشكيل و تصنيع المعادن و توريدها ) عدا 

توريد العماله و مجالت الحاسب اللى و الدوية (

156 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  123060 قيد فى 17-02-2016 برقم ايداع    

2109وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وتوزيع المواد الغذائيع بالعموله

157 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب تاجر فرد سبق قيده برقم  123060 قيد فى 20-05-2010 برقم ايداع    

4074وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بالعموله

158 - احمد ابراهيم محمد مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  142729 قيد فى 15-01-2015 برقم ايداع    445

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح   تم اضافه نشاط التصدير عدا تصدير المواد المشعه او 

المنتجات ذات الطبيعه الشعاعيه

159 - مكتب وليد محمد شاكر حسن منصور للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

159499 قيد فى 09-10-2017 برقم ايداع    13019وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

160 - مكتب محمد رجب السيد مهدي للمقاولت العامه والتوريدات ونقل عمال الشركات الداخلي تاجر فرد سبق 

قيده برقم  172173 قيد فى 04-04-2019 برقم ايداع    5999وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  تعدل الي مقاولت عامه وتوريدات ومكتب نقل عمال الشركات الداخلي عدا الرحلت السياحيه وبعد 

موافقه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

161 - حسام محمد علي محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174292 قيد فى 

02-12-2020 برقم ايداع    14895وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى بيع مواد 

بناء رمل وزلط

162 - مكتب حسام محمد على محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  174292 

قيد فى 21-07-2019 برقم ايداع    11147وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخليه ونقال عمال الشركات عدا الرحلت السياحه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

163 - مكتب ايمان عبدا محمد اسماعيل للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

180735 قيد فى 06-07-2020 برقم ايداع    5898وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل النشاط ليصبح / مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز النقل 

البرى الداخلى والخارجى

164 - احمد محمد عواد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  187795 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع    5151

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي محل عصير قصب

165 - حسين السيد محسوب مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  193477 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

18493وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط اعمال المحاجر ليجوز مزاوله 

النشاط ال بعد الحصول علي الموافقه الشركه المصريه للتعدين واداره استغلل الملحات طبقا للقانون رقم 193 

لسنه 25020

166 - مكتب ايمان عبدالرحمن احمد علىللرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

195284 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    942وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل 

الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي
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167 - حميده جوده ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  196764 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

5304وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط محل منظفات ومستحضرات تجميل 

محليه

168 - امين السيد عبدالفتاح سالم عمار تاجر فرد سبق قيده برقم  202464 قيد فى 28-11-2022 برقم ايداع    

23868وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه / مكتب اتصالت و خدمات محمول ) عدا 

الكمبيوتر و النترنت (

169 - بهيه ابراهيم محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  203081 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع    

26089وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل ليصبح مشغل ملبس جاهزه

170 - احمد السيد محمود مجد تاجر فرد سبق قيده برقم  117808 قيد فى 28-01-2009 برقم ايداع    647

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط معمل تصنيع مواد غذائيه

171 - محمد البنديرى محمد الصغير صابر تاجر فرد سبق قيده برقم  139963 قيد فى 15-06-2014 برقم 

ايداع    4797وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الى / معرض لتجاره السيارات

172 - اسلم محمد عبدالعزيز فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  147705 قيد فى 17-11-2015 برقم ايداع    

12210وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي تصنيع شاسيه المراتب السفنجيه 

ومستلزماتها

173 - مكتب عبدالهادى على محمد عبدالهادى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

148183 قيد فى 16-12-2015 برقم ايداع    13302وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

174 - مكتب سعيد الهادى سعيد الهادى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

149844 قيد فى 15-03-2016 برقم ايداع    3402وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الى مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقة جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى

175 - تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150499 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع    5251

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط استصلح واستزراع الراضي الصحراويه 

والزراعيه والبور

176 - تامر محمد عطيه محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  150499 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع    5252

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تم اضافه نشاط استصلح واستزراع الراضي الصحراويه 

والزراعيه والبور

177 - مكتب دعاء صبحى محمد عبده السيد شريف للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده 

برقم  155707 قيد فى 02-03-2017 برقم ايداع    2873وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي

178 - وائل السيد غريب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  165154 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع    9705

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي معلف مواشي تسمين وبيع منتجاتها

179 - مكتب محمد السيد يوسف موسى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

170413 قيد فى 03-02-2019 برقم ايداع    1956وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وبعد موافقه جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي
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180 - مكتب نبيله ابراهيم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

186496 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع    1640وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعدل الي مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عدا الرحلت السياحيه وذلك بعد موافقه جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والخارجى

181 - اسلم حسن حجاج ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  186558 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    

1827وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة مطحن

182 - فاطمه زينهم حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  203983 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع    

2895وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعدل الي مصنع ملبس جاهزه عدا الملبس 

العسكريه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   146140 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2015  برقم ايداع 8,639.000 الى : معرض الكيان للسيارات وبيع قطع غيارها

2 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   147343 وتم ايداعه بتاريخ   

29-10-2015  برقم ايداع 11,451.000 الى : مكتب راضي محمد عبدالحميد عليوه شريف للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

3 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151803 وتم ايداعه بتاريخ   

19-07-2016  برقم ايداع 9,019.000 الى : مكتب السيد خضر محمود ابوالسعود للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

4 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177588 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2019  برقم ايداع 19,176.000 الى : مكتب فريدة كمال محمد محمد الدمرجى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

5 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185407 وتم ايداعه بتاريخ   

17-12-2020  برقم ايداع 16,956.000 الى : مكتب محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد الكنزى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

6 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188569 وتم ايداعه بتاريخ   

05-05-2021  برقم ايداع 6,974.000 الى : مغسله العهد للسيارات

7 -  فى تاريخ    01-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   189942 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2021  برقم ايداع 10,522.000 الى : مكتب الندي للتوريدات العموميه

8 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100273 وتم ايداعه بتاريخ   

05-01-2004  برقم ايداع 72.000 الى : المؤسسة العالمية لتجارة اللت والجرارات الزراعية

9 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111998 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2017  برقم ايداع 16,300.000 الى : معرض المسامح لتجارة السيارات و المقطورات

10 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   111998 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-09-2007  برقم ايداع 6,231.000 الى : معرض المسامح لتجارة السيارات و المقطورات

11 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   159618 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-10-2017  برقم ايداع 13,354.000 الى : المدينة المنورة للدوات الكهربائية

12 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172080 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-04-2019  برقم ايداع 5,749.000 الى : التقوى لتجارة مخلفات المصانع بجميع انواعها

13 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195200 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2022  برقم ايداع 761.000 الى : مكتب محمد مهدى حسن الشاذلى للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

14 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110251 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-03-2007  برقم ايداع 1,829.000 الى : النورس لصلح وبيع قطع غيار الجهزه الكهربائيه

15 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   126824 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-05-2011  برقم ايداع 3,767.000 الى : المؤسسة المصرية الصينية للتوريدات العامة و 

التوكيلت التجارية

16 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   131760 وتم ايداعه 

evel بتاريخ   15-05-2012  برقم ايداع 4,487.000 الى : ايفيل للتسويق العقاري
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17 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154693 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-01-2017  برقم ايداع 284.000 الى : مكتب السيد سليم محمد عبدا سليم للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

18 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202441 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-11-2022  برقم ايداع 23,779.000 الى : الماسه ترافل للرحلت الداخليه

19 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203210 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 26,527.000 الى : الريف للتصدير

20 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   104696 وتم ايداعه 

t.h.t بتاريخ   19-11-2019  برقم ايداع 18,122.000 الى : تي اتش تي للمقاولت

21 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   106926 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-04-2006  برقم ايداع 2,687.000 الى : مكتب هبه محمد عبدا عيسى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

22 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   135845 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-05-2013  برقم ايداع 3,772.000 الى : مكتب على السيد عطية على للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

23 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157711 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-07-2017  برقم ايداع 8,270.000 الى : اضافة السمه التجارية لتصبح المؤسسة العالمية 

للمقاولت العامه والتوريدات العامه

24 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159935 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-10-2017  برقم ايداع 14,216.000 الى : مكتب عصام احمد مصطفى عرفه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

25 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   161859 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2018  برقم ايداع 1,577.000 الى : مكتب محمد جمال رجب محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

26 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194011 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-12-2021  برقم ايداع 19,671.000 الى : مكتب رشا محمود محمد محمود للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

27 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197321 وتم ايداعه 

falcon road بتاريخ   06-04-2022  برقم ايداع 7,021.000 الى : فالكون روود للتوكيلت التجاريه

28 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   148739 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2016  برقم ايداع 740.000 الى : مكتب الهام محمد عبدالسلم محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

29 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155687 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2017  برقم ايداع 2,832.000 الى : مكتب عفاف ابراهيم مصطفى عبدالرحمن للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

30 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   158597 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-08-2017  برقم ايداع 10,476.000 الى : محمود رمضان محمد عبدالحليم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

31 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   161810 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-01-2018  برقم ايداع 1,435.000 الى : الهلل للمقاولت العامه والتوريدات
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32 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   168144 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-11-2018  برقم ايداع 16,929.000 الى : مكتب رضا حسن محمد حسن للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

33 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   175356 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-09-2019  برقم ايداع 13,586.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

34 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   176068 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2019  برقم ايداع 15,344.000 الى : v.i.p للمقاولت العامه وللتوريدات العموميه

35 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182437 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2020  برقم ايداع 9,537.000 الى : مكتب خيرى احمد خيرى الدين محمد على  للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

36 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185698 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-12-2020  برقم ايداع 17,652.000 الى : مكتب حسام صابر محمد ابراهيم الحصرى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

37 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   187593 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2021  برقم ايداع 4,578.000 الى : مكتب هبه نبوى محمد على البيومى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

38 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   128487 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-08-2011  برقم ايداع 7,365.000 الى : مكتب شريف يونس عبدالعاطى عبدالجليل للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

39 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   138554 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2014  برقم ايداع 1,172.000 الى : مكتب محمود ابراهيم محمود ابراهيم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

40 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   143299 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-02-2015  برقم ايداع 1,879.000 الى : تعديل السمه التجارية لتصبح البدر للمقاولت 

والتوريدات العامه وتاجير السواق

41 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   144193 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2015  برقم ايداع 4,184.000 الى : شيفكو للمقاولت

42 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155159 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2017  برقم ايداع 1,483.000 الى : مكتب هادية عطية يوسف عليوة للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

43 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   166548 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-09-2018  برقم ايداع 12,942.000 الى : مكتب على السيد عبدالعزيز مشعل للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

44 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   178030 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2019  برقم ايداع 20,339.000 الى : مكتب سعد فتحى محمد احمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

45 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   182177 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-09-2020  برقم ايداع 8,942.000 الى : مكتب هديل عبدالمهيمن عبدالمعبود عبدا للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

46 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   95342 وتم ايداعه بتاريخ   

06-03-2002  برقم ايداع 1,327.000 الى : مكتب أكمل عبدالسلم عبدالرحمن راشد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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47 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   151990 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2016  برقم ايداع 9,498.000 الى : تعدل الي الميره لتجارة المفروشات و المراتب

48 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   167940 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-11-2018  برقم ايداع 16,353.000 الى : كيميت للعلف الغير تقليديه

49 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   177800 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2019  برقم ايداع 19,750.000 الى : مكتب شريف عبداللطيف محمد عبدالجليل للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

50 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188658 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-05-2021  برقم ايداع 7,197.000 الى : مكتب احمد سعيد محمد السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال شركات

51 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   125399 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-01-2011  برقم ايداع 46.000 الى : مكتب السيد محمد بيومى تعلب للرحلت الداخليه و نقل 

عمال الشركات

52 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   125616 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-01-2011  برقم ايداع 664.000 الى : اوتو زد لتجارة السيارات

53 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   141597 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-10-2014  برقم ايداع 8,962.000 الى : مؤسسة الصالح للتوريدات العمومية

54 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146920 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-2015  برقم ايداع 10,423.000 الى : مكتب اسامة حسينى محمد ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

55 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   148000 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2015  برقم ايداع 12,884.000 الى : مكتب عزت عبدالرشيد محمد حسن للرحلت الداخليه 

و نقل عمال شركات

56 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148000 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2015  برقم ايداع 12,884.000 الى : مؤسسة اليمان للرحلت الداخليه و نقل عمال 

الشركات

57 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154083 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2016  برقم ايداع 14,877.000 الى : مكتب انوار نبيل السيد السيد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

58 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81623 وتم ايداعه بتاريخ   

05-10-1998  برقم ايداع 6,090.000 الى : المالح للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

59 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   119735 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2009  برقم ايداع 5,382.000 الى : مكتب هانى سعيد محمد محمد عثمان للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

60 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   119735 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2009  برقم ايداع 5,382.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

61 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142677 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-01-2015  برقم ايداع 321.000 الى : مكتب هدى محمد محمد حسن سالم للرحلت الداخليه و نقل 

عمال شركات

62 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   146285 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2015  برقم ايداع 8,968.000 الى : مكتب فؤاد عبدالعظيم عليوة ضمير للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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63 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156010 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-03-2017  برقم ايداع 3,681.000 الى : محمد سليمان سليم حسن

64 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   156010 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-03-2017  برقم ايداع 3,681.000 الى : معرض التقوي لتجارة السيارات

65 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159440 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-10-2017  برقم ايداع 12,857.000 الى : مكتب احمدى احمد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

66 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162846 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-03-2018  برقم ايداع 3,966.000 الى : مكتب وائل محمد حسن احمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

67 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170311 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2019  برقم ايداع 1,759.000 الى : النقراشى لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه وزيوت الطعام

68 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   170311 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2019  برقم ايداع 1,759.000 الى : الشمس لتعبئه وتغليف مواد غذائيه وزيوت الطعام

69 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185021 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-12-2020  برقم ايداع 15,060.000 الى : مكتب جيهان عيد ابراهيم محمود للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

70 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195658 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2022  برقم ايداع 1,929.000 الى : مكتب علء احمد محمد على للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

71 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   105040 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2005  برقم ايداع 5,395.000 الى : مكتب محمد على محمد على الشرقاوى للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

72 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   183179 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-2020  برقم ايداع 11,094.000 الى : تعدل الي مكتب محمد عبدا حسين على للرحلت 

الداخلية ونقل عمال الشركات

73 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   184301 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-06-2022  برقم ايداع 10,467.000 الى : الفا كيم للكيماويات و التوريدات

74 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81380 وتم ايداعه بتاريخ   

13-09-1998  برقم ايداع 5,502.000 الى : السمير موتورز للستيراد وتجاره السيارات

75 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   128216 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2011  برقم ايداع 6,741.000 الى : مكتب لبيب محمد لبيب احمد حافظ للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

76 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   128216 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2011  برقم ايداع 6,741.000 الى : تم الغاء السمه التجاريه

77 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   134615 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-01-2013  برقم ايداع 553.000 الى : مكتب محمد حسين غنام حسين للرحلت الداخليه ونقل 

عمال شركات

78 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142656 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-01-2015  برقم ايداع 261.000 الى : مكتب عواطف محمد محمد زهدى سالم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات
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79 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159737 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-10-2017  برقم ايداع 13,661.000 الى : مكتب نها السيد حسين راجح للرحلت الداخليه و نقل 

عمال شركات

80 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   160861 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2017  برقم ايداع 16,729.000 الى : تعدل الي تارجت للمقاولت وتوريد مواد البناء 

والتشطيبات

81 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   174836 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-08-2019  برقم ايداع 12,433.000 الى : تعدل الي مؤسسة انوار مكة لتجارة المفارش وتصنعها 

لدي الغير

82 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   202366 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2022  برقم ايداع 23,540.000 الى : اضافة الزهور موتورز للسيارات

83 -  فى تاريخ    16-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   202366 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-11-2022  برقم ايداع 23,540.000 الى : مكتب النجار للسيارات

84 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   81623 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2023  برقم ايداع 2,728.000 الى : المالح للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

85 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   154473 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2016  برقم ايداع 15,945.000 الى : مكتب محمود السيد عبدالعزيز على للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

86 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194388 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2021  برقم ايداع 20,548.000 الى : مكتب فايزة احمد فتحى العدوى للرحلت الداخليه و 

نقل عمال شركات

87 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195746 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-02-2022  برقم ايداع 2,184.000 الى : تعديل السمة التجارية لتصبح الزينة للعلف والحبوب

88 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   198670 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-06-2022  برقم ايداع 11,414.000 الى : تعدل الي مكتب المانه للتوريدات العمومه

89 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   204307 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2023  برقم ايداع 4,190.000 الى : ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى

90 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204307 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-02-2023  برقم ايداع 4,190.000 الى : ل يوجد

91 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   113734 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2008  برقم ايداع 1,198.000 الى : مكتب صفاء محمد السيد على هاشم للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

92 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   137177 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-10-2013  برقم ايداع 8,255.000 الى : معرض العوضى للسيارات

93 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152547 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-08-2016  برقم ايداع 10,892.000 الى : تعدل الي المل للتوريدات العمومية

94 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   156190 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-03-2017  برقم ايداع 4,123.000 الى : مؤسسه فارم لغربله التقاوي والحاصلت الزراعيه 

بالتجزئه

95 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   166610 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2018  برقم ايداع 13,102.000 الى : مؤسسه الفاخر لتجاره المواد الغذائيه
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96 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   171929 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-03-2019  برقم ايداع 5,423.000 الى : مكتب عبدا سعيد عبدالحميد سليمان للرحلت الداخليه 

و نقل عمال شركات

97 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   182826 وتم ايداعه 

a sk ) بتاريخ   23-09-2020  برقم ايداع 10,348.000 الى : ) ايه اس كيه  لضافات الغذيه والكيماويات

98 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   123165 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-05-2010  برقم ايداع 4,363.000 الى : النيل للمقاولت العامة و التوريدات

99 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140847 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-09-2014  برقم ايداع 7,145.000 الى : تعدل الي اولف تري للستيراد و التصدير و التوريدات 

العامه

100 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   145446 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2015  برقم ايداع 7,133.000 الى : مكتب السيد محمد السيد احمد حسن للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

101 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   151835 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-07-2016  برقم ايداع 9,100.000 الى : مكتب محمد السعيد السيد للرحلت الداخليه ونقل العمال

102 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162190 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2018  برقم ايداع 2,324.000 الى : مكتب محمود شعبان محمد محمد عمر للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

103 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   162190 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-02-2018  برقم ايداع 2,324.000 الى : مؤسسه الهدي للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

104 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170651 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-02-2019  برقم ايداع 2,525.000 الى : مكتب يحيى عطيه السيد الزلمه للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

105 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185348 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2020  برقم ايداع 16,816.000 الى : مكتب غمرى حمدى غمرى عطيه للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

106 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   195179 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-01-2022  برقم ايداع 701.000 الى : الريفي جينز لتصنيع الملبس

107 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195671 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2022  برقم ايداع 1,988.000 الى : مكتب شيماء السيد عبدا سليمان للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

108 -  فى تاريخ    21-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   204356 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-02-2023  برقم ايداع 4,451.000 الى : عمرو مرزوق محمد احمد

109 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   118098 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2009  برقم ايداع 1,300.000 الى : مكتب محمود احمد محمد اسماعيل للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

110 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   128636 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2011  برقم ايداع 7,790.000 الى : معرض الطاهره لتجاره السيارات والمقطورات

111 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133818 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-11-2012  برقم ايداع 9,141.000 الى : مؤسسه في اي بي vip للستيراد والتوكيلت 

والتوريدات العموميه
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112 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156596 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-04-2017  برقم ايداع 5,225.000 الى : مكتب عصام محمد على محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

113 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195606 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-01-2022  برقم ايداع 1,789.000 الى : مكتب شيماء جمال عبدا محمد للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

114 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   204053 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2023  برقم ايداع 3,150.000 الى : priyanka)بريانكا( لتجارة الملبس الجاهزه

115 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   129714 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-12-2011  برقم ايداع 10,449.000 الى : مكتب السيد نبوى طلبه عيسوى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

116 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   140397 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-07-2014  برقم ايداع 5,978.000 الى : تداوي لتوريد مستلزمات المستشفيات والمسلتزمات 

الطبيه والتوريدات العموميه

117 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172587 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2019  برقم ايداع 6,948.000 الى : مكتب سامى السيد السيد مصطفى هيكل للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

118 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   176121 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2019  برقم ايداع 15,452.000 الى : مكتب هناء عبدالرحمن السيد خليل للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

119 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   188275 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-04-2021  برقم ايداع 6,243.000 الى : المركز السعودي لللوميتال

120 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   197007 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2022  برقم ايداع 6,070.000 الى : البركه للمقاولت العامه والتوريدات العموميه وتوريد 

مواد البناء واعمال المحاجر و الكسارات

121 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   87845 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-04-2000  برقم ايداع 2,833.000 الى : محمد عبد ا احمد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

122 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   108839 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-10-2006  برقم ايداع 7,457.000 الى : نجوم الشرقيه لتنظيم المعارض والحفلت والمؤتمرات 

وندوات والمهرجانات

123 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156649 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2017  برقم ايداع 5,353.000 الى : مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

124 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   156649 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-04-2017  برقم ايداع 5,353.000 الى : مكتب نور السلم للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

125 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185502 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2020  برقم ايداع 17,172.000 الى : تعدل الي مكتب اسماء احمد السيد على خطاب 

للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات

126 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   123060 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-02-2016  برقم ايداع 2,109.000 الى : عباد الرحمن لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه بالعموله
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127 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   123060 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-05-2010  برقم ايداع 4,074.000 الى : عباد الرحمن لتجاره وتوزيع المواد الغذائيه بالعموله

128 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   142729 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-01-2015  برقم ايداع 445.000 الى : سولي للستيراد والتصدير

129 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156305 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-04-2017  برقم ايداع 4,475.000 الى : عطوه محمد عطوه محمد المناوى

130 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   159499 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-10-2017  برقم ايداع 13,019.000 الى : مكتب وليد محمد شاكر حسن منصور للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

131 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   172173 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2019  برقم ايداع 5,999.000 الى : مكتب محمد رجب السيد مهدي للمقاولت العامه 

والتوريدات ونقل عمال الشركات الداخلي

132 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   172173 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-04-2019  برقم ايداع 5,999.000 الى : جينرال باور للمقاولت العامه والتوريدات ونقل عمال 

الشركات الداخلي

133 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   174292 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2019  برقم ايداع 11,147.000 الى : مكتب حسام محمد على محمد للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

134 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   180735 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-07-2020  برقم ايداع 5,898.000 الى : مكتب ايمان عبدا محمد اسماعيل للرحلت الداخلية 

ونقل عمال الشركات

135 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   193477 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-11-2021  برقم ايداع 18,493.000 الى : الفنار للمقاولت العامه والتوريدات واعمال المحاجر

136 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195284 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2022  برقم ايداع 942.000 الى : مكتب ايمان عبدالرحمن احمد علىللرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

137 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   203853 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-01-2023  برقم ايداع 2,341.000 الى : الهدي لكساره البلستيك

138 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   135428 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-03-2013  برقم ايداع 2,690.000 الى : روك للملبس الجاهزه

139 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   139963 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-06-2014  برقم ايداع 4,797.000 الى : معرض الصابرين لتجارة السيارات

140 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   147705 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-11-2015  برقم ايداع 12,210.000 الى : العالميه لتصنيع شاسيه المراتب السفنجيه

141 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   148183 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-12-2015  برقم ايداع 13,302.000 الى : مكتب عبدالهادى على محمد عبدالهادى للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

142 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   149844 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2016  برقم ايداع 3,402.000 الى : مكتب سعيد الهادى سعيد الهادى للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات
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143 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   155707 وتم ايداعه 

بتاريخ   02-03-2017  برقم ايداع 2,873.000 الى : مكتب دعاء صبحى محمد عبده السيد شريف للرحلت 

الداخليه ونقل عمال الشركات

144 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   170413 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-02-2019  برقم ايداع 1,956.000 الى : مكتب محمد السيد يوسف موسى للرحلت الداخليه ونقل 

عمال الشركات

145 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   186496 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-02-2021  برقم ايداع 1,640.000 الى : مكتب نبيله ابراهيم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه 

ونقل عمال الشركات

الشخاص

1 - احمد  سعيد  السيد  احمد  علي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   141627 وتم ايداعه بتاريخ  2014-10-30 

برقم ايداع    9055تم التأشير فى تاريخ   30-10-2014   بــ  

2 - حسام عبدالملك احمد حسين حطب  مدير فرع المقيد برقم قيد   123060 وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-17 

برقم ايداع    2109تم التأشير فى تاريخ   17-02-2016   بــ  

3 - نبيل  فاروق  عبدالحليم  نصر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   152596 وتم ايداعه بتاريخ  2016-09-01 

برقم ايداع    11008تم التأشير فى تاريخ   01-09-2016   بــ  

4 - وفاء يحيى احمد عبد البر  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   204107 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-09 

برقم ايداع    3336تم التأشير فى تاريخ   09-02-2023   بــ  

5 - محمد السيد ابراهيم خليل  مدير فرع المقيد برقم قيد   197923 وتم ايداعه بتاريخ  15-02-2023 برقم 

ايداع    3988تم التأشير فى تاريخ   15-02-2023   بــ  

6 - فرج  رمضان  فرج  عطيه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   204294 وتم ايداعه بتاريخ  

16-02-2023 برقم ايداع    4119تم التأشير فى تاريخ   16-02-2023   بــ  

7 - ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى  مدير فرع المقيد برقم قيد   204307 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-19 

برقم ايداع    4190تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

8 - عمرو مرزوق محمد احمد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   204356 وتم ايداعه بتاريخ  2023-02-21 

برقم ايداع    4451تم التأشير فى تاريخ   21-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة محمد جمعه خليفه جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    88479 قيدت فى 11-06-2000 برقم 

ايداع   4061 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخري داخل ج م ع

2 - شركة  احمد اسماعيل محمد يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    186274 قيدت فى 2021-01-24 

برقم ايداع   1186 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل 

شريك حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع

3 - شركة محمد احمد السيد ابراهيم فراج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    197851 قيدت فى 

10-05-2022 برقم ايداع   8679 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و 

تصفيتها و استلم كل شريك حقه و ليس للشركه اي فروع اخرى داخل ج م ع

4 - عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    172829 قيدت فى 2019-05-06 

برقم ايداع   7464 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها واستلم كل 

شريك حقه وليس للشركه اي فروع اخري داخل ج.م.ع

5 - شركة  اشرف مسلم فهمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    137635 قيدت فى 21-11-2013 برقم ايداع   

6433 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و استلم كل شريك حقه و ليس 

للشركة اي فروع اخرى داخل ج  م ع

6 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 2017-10-22 

برقم ايداع   13800 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

7 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   13800 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

8 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 2017-10-22 

برقم ايداع   13799 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

9 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   13799 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

10 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 2017-10-22 

برقم ايداع   13801 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

11 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   13801 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب للستغناء عنه

12 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    146815 قيدت فى 2015-09-22 

برقم ايداع   10190 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل 

شريك حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع .

13 - تعدلت الى كريم غبور سامى حنا غبور وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    74052 قيدت فى 

14-11-1995 برقم ايداع   5015 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و 

تصفيتها و استلم كل شريك حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع

14 - تعدل الى ش محمد حسين محمد عبدالحق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    57492 قيدت فى 

05-07-1987 برقم ايداع   3389 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و 

تصفيتها و استلم كل شريك حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع
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15 - شركه فتحى محمد مجاهد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    97842 قيدت فى 06-01-2003 برقم 

ايداع   90 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع

16 - شركة احمد السيد محمد حجازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    90745 قيدت فى 20-11-2000 برقم 

ايداع   8310 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع .

17 - ش شكر ا عبدالرازق كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    21551 قيدت فى 22-03-1964 برقم 

ايداع   340 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع  .

18 - شركة / السيد ابراهيم السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    49866 قيدت فى 25-09-1984 برقم 

ايداع   3771 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع

19 - شركة  احمد كمال يوسف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    103745 قيدت فى 04-04-2005 برقم 

ايداع   1960 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل الشركة و تصفيتها و استلم كل شريك 

حقه و ليس للشركة اي فروع اخرى داخل ج م ع

20 - شركة ابراهيم عبدربه عبدا وشريكه عبدربه ابراهيم عبدربه عبدا   شركة سبق قيدها برقم    153151 

قيدت فى 12-10-2016 برقم ايداع   12415 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم حل 

الشركه وتصفياتها واخذ كل شريك حقه وليس للشركه اى فروع اخرى داخل  ج م ع

رأس المال

1 - شركة احمد عبدالحميد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     119257 قيدت فى 31-05-2009 برقم ايداع    

4236وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000.000

2 - تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     159565 قيدت فى 

11-10-2017 برقم ايداع    13212وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

15,000.000

3 - شركة محمد محمد على محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     106956 قيدت فى 2006-04-12 

برقم ايداع    2774وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

4 - شركة  العربى قطب وشريكته شركة سبق قيدها برقم     122462 قيدت فى 01-04-2010 برقم ايداع    

2753وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000
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العناوين

1 - تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     159565 قيدت فى 

11-10-2017 برقم ايداع    13212وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعدل الى أبو برى

2 - محمد احمد عمر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     198584 قيدت فى 09-06-2022 برقم ايداع    

11157وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعدل الي المنطقة الولى -مسلسل 

1 ضمن4 المنطقة الصناعيه بساتين السماعيليه.

3 - شركه جمال اسامه محمد بدير البعل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     189307 قيدت فى 2021-06-08 

برقم ايداع    8787وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الطحاويه

4 - ش رشا فاروق سعيد شرف الدين وشركاها شركة سبق قيدها برقم     149791 قيدت فى 2016-03-13 

برقم ايداع    3258وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 100

وقطعة رقم 102 المنطقة التاسعة -المنطقة الصناعيه -بساتين السماعيليه .

5 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     149791 قيدت فى 13-03-2016 برقم ايداع    3258وفى تاريخ  

26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 100وقطعة رقم 102 المنطقة التاسعة -

المنطقة الصناعيه -بساتين السماعيليه .
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النشاط

1 - شركة الحمديه للمواد للمواد البتروليه لصاحبها عبدالعزيز محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

195898 قيدت فى 08-02-2022 برقم ايداع    2575 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

تعدل الى تجاره مواد بتروليه ومحطه تموين وخدمات اللت الزراعيه

2 - شركة احمد عبدالحميد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     119257 قيدت فى 31-05-2009 برقم ايداع    

4236 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مخبز الى كامل

3 - تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     159565 قيدت فى 

11-10-2017 برقم ايداع    13212 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى القيام 

باعمال تجارة  اضافات اعلف و التوكيلت التجارية

4 - ش ابراهيم عبدا حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     173353 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    

8670 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى مكتب رحلت داخليه و نقل عمال 

الشركات عدا الرحلت السياحية و بعد موافقه جهاز تنظيم النقل البرى و الداخلى و الدولى

5 - شركة الدكتور  صلح محمد محمود ابراهيم وشريكية شركة سبق قيدها برقم     182125 قيدت فى 

30-08-2020 برقم ايداع    8831 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى توريد 

الدويه وبيع وتجارة المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل المحليه والمطهرات والتصنيع لدى الغير والتصدير 

خارج جمهورية مصر العربية وفقا لمواد القانون

6 - شركة سارة محمد عبدا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     153669 قيدت فى 07-11-2016 برقم ايداع    

13704 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التطوير والستثمار العقارى وانشاء 

المولت التجاريه وادارتها وانشاء الكمبوندات السكنيه لغرض الشركة

7 - شركة  وائل عبدا حسن حسين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     136666 قيدت فى 06-08-2013 برقم 

ايداع    6837 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى انتاج و تصدير نباتات الزينة و 

الفاكهه و تصدير و التوريدات العمومية عدا توريد العماله و الكمبيوتر  و مجالته و الدوية

8 - شركة سعيد محمد عبدالحميد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     201442 قيدت فى 18-10-2022 برقم 

ايداع    20527 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعدل الى / اقامه و تشغيل مصنع 

بلستيك ) بولى إيثلين فوم (
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الكيان القانونى

1 - شركة احمد عبدالحميد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     119257 قيدت فى 31-05-2009 برقم 

ايداع    4236 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     159565 قيدت فى 

11-10-2017 برقم ايداع    13212 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - شركة محمد محمد على محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     106956 قيدت فى 2006-04-12 

برقم ايداع    2774 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119257   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2009 برقم ايداع    4236 الى   شركة احمد عبدالحميد محمد وشركاه

2 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159565   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-10-2017 برقم ايداع    13212 الى    تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و 

شريكه

3 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 118564   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-03-2009 برقم ايداع    2432 الى   شركه / سيجما لتداول الوراق الماليه

4 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 204331   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    4328 الى   عبد العزيز احمد عبد العزيز وشركاه

5 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191270   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-02-2023 برقم ايداع    4512 الى   كونتكت للتمويل ش م م

6 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127491   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2011 برقم ايداع    5063 الى   شركة حسين كامل حسين محمد عريبان وشريكيه
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الشخاص

1 - سامح عبد الحميد حسن على احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    78492   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1997 برقم ايداع   5833 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  ج - تعدل حق الدارة و التوقيع / 

اعطاء مدير الشركة سامح عبدالحميد حسن على الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالها و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و 

الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف

2 - عبدالرحمن  محمد  محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106956   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2006 برقم ايداع   2774 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  

3 - محمد محمدعلى محمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    106956   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2006 برقم ايداع   2774 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  ج - تعدل حق الدارة و التوقيع/  

ليكون للشريكين مجتمعين او منفردين حق الدارة و التوقيع المسئولية امام جميع الجهات الرسمية و الغير رسمية 

و العقود و التفاقيات و عقود البيع و الشراء البتدائية و النهائية للراضى و العقارات او المنقولت او السيارات 

و عقود اليجار و التأجير و النتفاع و غيرها  امام البنوك و التوقع على الشيكات و السحب و فتح و غلق 

الحسابات بالبنوك و التوقيع على جميع المعاملت البنكية و القروض و التسهيلت النتمائية و لكل شريك الحق 

فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4 - حامد ابراهيم محمد جاد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    122055   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2010 برقم ايداع   1737 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2010  بــ :  ج-حق الدارة والتوقيع امام 

الجهات الرسميه للشريك المتضامن/حامد ابراهيم محمد جاد منفردا وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

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

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله حق التوقيع على عقود الشراء واليجار التى تبرم لصالح الشركه وباسمها وله حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

5 - العربى قطب عطيه قطب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    122462   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2010 برقم ايداع   2753 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2010  بــ :  ج-يحق للطرف الول الشريك 

المتضامن /العربى قطب عطيه منفردا التوقيع على عقود بيع السيارات وعمل توكيلت للسيارات للبيع للنفس او 

للغير

6 - وائل عبدا حسن حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    136666   وتم ايداعه بتاريخ    2013-08-06 

برقم ايداع   6837 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  ج - تعديل حق الدارة و التوقيع و كافه السلطات 

و الصلحيات بما فى ذلك حق القتراض من البنوك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و عمل صحة التوقيع و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها و الرهن بكافه 

انواعه و شراء و بيع كافه الصول الثابته و ممتلكات الشركة و على الخص السيارات و المبانى لنفسهم او للغير 

و لهما حق توكيل الغير فى كل او بغض ما سبق ليصبح مكفول للكرفين منفردين او مجتمعين
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7 - محمد صلح محمد ابوالعزم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    155988   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   3635 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  ج / تعديل حق الداره والتوقيع 

1/ محمد صلح محمد ابوالعزم 2/ محمد احمد عبدالغنى اتفقا على ان يكون السحب واليداع والتعامل مع البنوك 

والبيع والرهن والقتراض والتصرف فى اصول وممتلكات الشركه للطرفين مجتمعين او منفردين والتعامل مع 

التامينات الجتماعيه والشهر العقارى والسجل والضرائب و وزاره التجاره وصندوق الدعم وكافه الجهات 

الحكوميه

8 - محمد احمد عبدالغنى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    155988   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2017 برقم ايداع   3635 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  

9 - ايفيلين فؤاد صليب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66631   وتم ايداعه بتاريخ    1991-01-29 

برقم ايداع   474 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  خرج للوفاه

10 - يوسف رمسيس يوسف عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66631   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   474 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  وبذلك يكون التشكيل الجديد 

للمجلس كالتى

11 - عطيه رمسيس يوسف عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66631   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   474 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  منتدب

12 - حبشى رمسيس يوسف عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66631   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1991 برقم ايداع   474 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2018  بــ :  

13 - مصطفى  محمد  فهمى  على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    175752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2019 برقم ايداع   14631 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

14 - ايمن محمد محمود ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    182125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2020 برقم ايداع   8831 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2020  بــ :  

15 - خالد ابراهيم احمد عطيه خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    190734   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   12381 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  ج-يضاف للمديرين /خالد 

ابراهيم احمد عطيه خليل و علء عبدالعظيم منصور عبدالحليم حق التعامل مع جميع البنوك المصريه والجنبيه 

بان يكون لهم حق فتح الحسابات البنكية وغلقها باسم الشركة ولصالحها ولهم حق القتراض والرهن والسحب 

واليداع باسم الشركة ولهم حق البيع والشراء فى ممتلكات الشركة الثابته والمنقوله والتوقيع امام الشهر العقارى 

ولهم حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجتمعين او منفردين ولهم حق توكيل الغير فى او 

بعض ماذكر

16 - زينب يوسف السيد عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه .

17 - عبدا حاتم محمد حسينى عبدالوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

18 - حسن هانى جمال يوسف محمد عبدالوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

19 - سعيد محمد عبدالحميد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  ج - تعديل حق الدارة و 

التوقيع / يوكل جميع الطراف الطرف الول و الثانى  / السيد / سعيد محمد عبدالحميد احمد و / السيد / ايمن 

عرفه محمد ابراهيم عجور بحق التوقيع و الدارة مجتمعين او منفردين بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم 

لتحقيق غرض الشركة و ضمن اغراضها و بعنوانها . أما بشأن ايه تصرفات قانونية اخرى من رهن او بيع 

عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة , فيجب ان تصدر من جميع الشركاء بالموافقه كتابة او بموجب 

توكيل من جميع الشركاء بالتصرف و التعاقد و البيع و القتراض من البنوك للشركة و حق التوقيع على الشيكات 

و الصرف .
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20 - عبدالمجيد يوسف السيد عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه .

21 - احمد يوسف السيد عبدالمجيبد النجار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    201442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   20527 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  خرج و استلم كافه حقوقه .

22 - عبدا حافظ السيد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    178702   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   814 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2023  بــ :  ج- تعديل حق الدارة و التوقيع / 

يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية للشكريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و 

للشريك الول / عبدا حافظ السيد محمد , حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات 

و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس المال و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل هذا باسم 

الشركة و ضمن اغراضها  و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها و الحق فى تعيين و 

عزل مستخدمى و كلء الشركة و تحديد مرتباتهم و الجور و لهم حق  قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع 

و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق باسم الشركة 

بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

23 - رحاب على محمود كامل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    178702   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   814 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2023  بــ :  

24 - فاطمة محمدى محمد مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119257   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2009 برقم ايداع   4236 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خرجت لوفاتها

25 - محمد عبدالحميد محمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119257   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2009 برقم ايداع   4236 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

26 - الء عبدالحميد محمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    119257   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2009 برقم ايداع   4236 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

27 - مصطفى  احمد  مصطفى  محمود  مصطفى درويش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    159565   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-10-2017 برقم ايداع   13212 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  بوليه والده و 

هو السيد/  احمد مصطفى محمود مصطفى درويش  ضامن له و المتصرف عنه فى التعاقد بصفته ولى طبيعى عن 

) الطرف الثالث الشريك المنضم (

28 - شحاته محمد صبحى قطب اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    159565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   13212 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  خرج و استلم كافه ماله من 

حقوق و ما عليه من التزامات

29 - احمد مصطفى محمود مصطفى درويش  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    159565   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2017 برقم ايداع   13212 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  ج - تعدل حق الدارة 

و التوقيع / الي السيد / احمد مصطفى محمود مصطفى درويش بمفرده و بدون أجره  بشرط ان تكون العمال التى 

تصدر منه لتحقيق غرض الشركة و ضمن اغراضها و بعنوانها كذلك كل المعاملت المالية و اية تصرفات قانونية 

اخرى من رهن او بيع عقارات الشركة او الحصول على قروض للشركة و له كافه الصلحيات الدارية و 

القانونية و له الحق فى الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و له حق توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر

30 - عبد العزيز احمد عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    204331   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   4328 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  له حق الداره والتوقيع

31 - اسلم محمود محمد محمود وهبة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191270   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2023 برقم ايداع   4512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  
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32 - محمد كامل حسين محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    127491   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2011 برقم ايداع   5063 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  ج-حق الدارة والتوقيع موكلة 

لطراف العقد الثلثه )حسين كامل حسين محمد عريبان و منصور كامل حسين محمد ومحمد كامل حسين محمد( 

مجتمعين او منفردين فى جميع العمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن اغراضها وبعنوانها وكذلك 

جميع التصرفات القانونية الخرى وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وجميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل 

وكذلك القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ماهو منقول وثابت وتمثيل الشركة 

تمثيل قانونيا كامل امام كافة الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص ولهم حق ابرام كافة العقود والمعاملت 

الداخلية ضمن غرض الشركة ولهم حق شراء وبيع السيارات باسم الشركة وترخيصها امام كافة ادارات المرور 

ولهم الحق فى توكيل الغير فى القيام بكل او بعض ماذكر
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تجديد افراد

1 - مصطفى عبد الحميد ابو القاسم الحارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31909   قيدت فى   2006-06-01 

برقم ايداع    4114 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

2 - امينه عطيه سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52698   قيدت فى   29-10-1985 برقم ايداع    

4595 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

3 - محمود حنفى عبد الفتاح نوار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63874   قيدت فى   04-11-1989 برقم ايداع    

5299 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

4 - محمد احمد موسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92761   قيدت فى   06-01-2014 برقم ايداع    

123 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-05

5 - محمد احمد موسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92761   قيدت فى   26-04-2007 برقم ايداع    

2970 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

6 - محمد احمد موسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92761   قيدت فى   30-05-2001 برقم ايداع    

3420 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

7 - محمد احمد موسى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92761   قيدت فى   20-10-2016 برقم ايداع    

12884 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-19

8 - محمد مصطفى سليمان غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103746   قيدت فى   04-04-2005 برقم ايداع    

1965 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-03

9 - معرض خالد ابو راضى لبيع السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111026   قيدت فى   2007-05-24 

برقم ايداع    3745 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

10 - حسن محمدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111216   قيدت فى   27-01-2016 برقم ايداع    

1100 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

11 - حسن محمدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111216   قيدت فى   12-06-2007 برقم ايداع    

4168 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

12 - احمد محمد حنيدق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122905   قيدت فى   10-05-2010 برقم ايداع    

3725 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

13 - محمود عبدا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123064   قيدت فى   20-05-2010 برقم ايداع    

4093 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-19

14 - سيد طه عبد المولى عبد الغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123574   قيدت فى   06-07-2010 برقم 

ايداع    5454 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-07-05

15 - رجب مسلم عبدالعزيز سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129682   قيدت فى   06-12-2011 برقم 

ايداع    10378 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-05

16 - مؤسسة احمد خليل للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131746   قيدت فى   14-05-2012 برقم 

ايداع    4450 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

17 - هيثم ابراهيم الدسوقى محمد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133614   قيدت فى   

17-10-2012 برقم ايداع    8630 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-16

18 - نادية عبدالعزيز السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143870   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    

3262 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

19 - ايمن احمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146080   قيدت فى   13-08-2015 برقم ايداع    

8516 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-12
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20 - راضى محمد عبدالحميد عليوه شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147343   قيدت فى   2016-09-07 

برقم ايداع    11300 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

21 - وائل رفاعى محمد عبدالونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148045   قيدت فى   09-12-2015 برقم 

ايداع    12968 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

22 - احمد حمدى عبدالسلم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153557   قيدت فى   21-02-2018 برقم 

ايداع    2886 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

23 - نجلء السيد عبدا عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159116   قيدت فى   19-09-2017 برقم 

ايداع    11968 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-18

24 - نهال باشا عطيه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161270   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

17805 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

25 - محمد الهادى محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39071   قيدت فى   27-01-1979 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

26 - ابراهيم محمد ابراهيم ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76755   قيدت فى   03-03-1997 برقم ايداع    

1076 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

27 - ياسر رمضان حنفي متبولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100273   قيدت فى   05-01-2004 برقم ايداع    

72 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-04

28 - السيد محمد سليمان خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102441   قيدت فى   12-09-2004 برقم ايداع    

5541 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-11

29 - عبدالحميد صالح سليم سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113388   قيدت فى   17-01-2008 برقم 

ايداع    386 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-16

30 - اشرف اسماعيل عبد الهادى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113944   قيدت فى   2008-03-03 

برقم ايداع    1721 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

31 - سعاد عبدالعزيز محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117482   قيدت فى   30-12-2008 برقم 

ايداع    10018 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-29

32 - وائل عبدالرازق على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117956   قيدت فى   09-02-2009 برقم ايداع    

993 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

33 - خليل محمد ابراهيم محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120990   قيدت فى   11-11-2009 برقم 

ايداع    8381 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-10

34 - ياسين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121047   قيدت فى   2009-11-17 

برقم ايداع    8554 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-16

35 - ابراهيم عطية ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123275   قيدت فى   09-06-2010 برقم 

ايداع    4604 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

36 - مديحه عبدا عبدالمجيد الشتيوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131475   قيدت فى   22-04-2012 برقم 

ايداع    3800 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

37 - محمود عبدالعزيز محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132798   قيدت فى   27-08-2012 برقم 

ايداع    6907 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

38 - محمد عزت السيد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136587   قيدت فى   25-07-2013 برقم 

ايداع    6657 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-24

39 - محمد احمد فراج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142409   قيدت فى   23-12-2014 برقم ايداع    

11117 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-22

40 - محمد فوزى ابراهيم بطل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145811   قيدت فى   27-07-2015 برقم ايداع    

7911 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-26
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41 - احمد السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146173   قيدت فى   19-08-2015 برقم ايداع    

8723 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

42 - اسلم محمد محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148001   قيدت فى   08-12-2015 برقم 

ايداع    12885 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

43 - احمد فوزى مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150238   قيدت فى   05-04-2016 برقم ايداع    

4439 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-04

44 - عبدالعزيز محمود عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156678   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    5417 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

45 - عبدالعزيز محمود عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156678   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    5418 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

46 - احمد عبدالكريم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158510   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

10218 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

47 - ماجد ممدوح صابر مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159271   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

12356 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

48 - السيد يوسف السيد مسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159567   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    

13217 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

49 - محمد سمير عبدا محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159618   قيدت فى   16-10-2017 برقم 

ايداع    13354 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15

50 - هانى محمد غريب حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161196   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

17606 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

51 - نورا سلمى السيد محمد قنديل للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161488   قيدت فى   

11-01-2018 برقم ايداع    594 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-10

52 - محمد عبدالسلم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161883   قيدت فى   01-02-2018 برقم 

ايداع    1636 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

53 - محمد  حسنى محمد عبدا مباشر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46006   قيدت فى   09-10-1982 برقم 

ايداع    3666 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

54 - امونه مرسى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46141   قيدت فى   04-11-1982 برقم ايداع    4011 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03

55 - ابوعيسى ابوالفتوح عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58248   قيدت فى   13-10-1987 برقم 

ايداع    5215 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-12

56 - قنديل محمد الداخلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67936   قيدت فى   02-11-1991 برقم ايداع    

5597 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

57 - جاب ا عبدالعال جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73916   قيدت فى   10-10-1995 برقم ايداع    

4471 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

58 - صفاء ابراهيم على ابوهاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90625   قيدت فى   08-11-2000 برقم ايداع    

8084 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

59 - اسامه عزت فوزى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101620   قيدت فى   13-06-2004 برقم ايداع    

3427 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-12

60 - حجازى جوده حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108665   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    

7054 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16
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61 - السيد شافعى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109877   قيدت فى   08-02-2007 برقم ايداع    

794 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

62 - محمد عبد المجيد محمود موسى برهومة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112708   قيدت فى   

12-11-2007 برقم ايداع    7922 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11

63 - رضا السيد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124032   قيدت فى   08-03-2016 برقم ايداع    

3044 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

64 - رضا السيد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124032   قيدت فى   17-08-2010 برقم ايداع    

6584 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-16

65 - محمد عبدا عبدالحميد ابراهيم عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126824   قيدت فى   2011-05-18 

برقم ايداع    3767 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

66 - سامح محمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132531   قيدت فى   31-07-2012 برقم ايداع    

6373 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

67 - حسن عبدا محمد حسن الشعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134746   قيدت فى   2013-02-03 

برقم ايداع    901 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

68 - مراد عبدالعاطى عبدالجليل السيد سكران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134934   قيدت فى   

18-02-2013 برقم ايداع    1347 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

69 - محمود رضا نصار عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135042   قيدت فى   25-02-2013 برقم 

ايداع    1611 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

70 - عبدا غريب عبدا غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148849   قيدت فى   26-01-2016 برقم 

ايداع    1003 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-25

71 - وليد السيد حسن عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149735   قيدت فى   09-03-2016 برقم ايداع    

3107 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-08

72 - احمد محمد عبدالباسط السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151858   قيدت فى   24-07-2016 برقم ايداع    

9162 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

73 - مروة حمدى فوزى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152401   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

10501 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

74 - عصام صلح محمد محمد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161107   قيدت فى   

24-12-2017 برقم ايداع    17370 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-23

75 - منى محمد عبدالعزيز عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161189   قيدت فى   26-12-2017 برقم ايداع    

17589 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

76 - اسماء طه عبدالغنى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161822   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    

1484 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

77 - مكتب احمد محمد حلمى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

161964   قيدت فى   05-02-2018 برقم ايداع    1825 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-04

78 - عمرو محمد عبدالستار عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162001   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    1917 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

79 - وجيه اسحق رمزى حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69790   قيدت فى   24-12-1992 برقم ايداع    

5721 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23
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80 - شحته محمد عبدالمعطى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94012   قيدت فى   11-09-2001 برقم 

ايداع    6259 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

81 - جمال صابر على موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103465   قيدت فى   28-02-2005 برقم ايداع    

1179 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

82 - طلعت حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104696   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

2902 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

83 - محمد على احمد دبايح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111067   قيدت فى   29-05-2007 برقم ايداع    

3845 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

84 - خالد مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113243   قيدت فى   02-01-2008 برقم ايداع    

61 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-01

85 - طاهر مدبولى مدبولى احمد الرزاز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113333   قيدت فى   2008-01-14 

برقم ايداع    274 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

86 - سمر محمد سعيد محمود صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113773   قيدت فى   19-02-2008 برقم 

ايداع    1284 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-18

87 - محمد محمد نجم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124892   قيدت فى   11-11-2010 برقم ايداع    

8799 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

88 - احمد رضوان حافظ غياتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134465   قيدت فى   08-01-2013 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-07

89 - محمد خليل على مسلم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146823   قيدت فى   28-09-2015 برقم ايداع    

10206 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

90 - سعيد عبدالمعز عبدالصادق جوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152261   قيدت فى   2016-08-14 

برقم ايداع    10176 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

91 - عمرو مجدى مصطفى الصاوى نعمة ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155165   قيدت فى   

02-02-2017 برقم ايداع    1501 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-01

92 - احمد عبدالسلم سلمه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156323   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    4519 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

93 - بيومى سليم محمد بيومى بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157711   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    8270 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

94 - محمد سلمى سالم سلمى عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159316   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    12489 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

95 - مكتب عصام احمد مصطفى عرفه للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

159935   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    14216 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-29

96 - عماد ناصر توفيق زعيه للرحلت ونقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160526   قيدت فى   

26-11-2017 برقم ايداع    15854 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25

97 - يوسف على ابراهيم هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161800   قيدت فى   28-01-2018 برقم 

ايداع    1402 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

98 - حسين فايز محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162084   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    2090 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07
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99 - محمود محمود محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162591   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    

3343 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

100 - عبدالمحسن محمودالسيد سند  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60807   قيدت فى   11-09-1988 برقم 

ايداع    3912 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

101 - هلل ابراهيم عوض ا نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84471   قيدت فى   05-07-1999 برقم 

ايداع    4205 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-04

102 - محمود الصادق محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89135   قيدت فى   02-08-2000 برقم 

ايداع    5398 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

103 - أشرف محمد عبد السلم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101076   قيدت فى   17-04-2004 برقم 

ايداع    2108 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-16

104 - اشرف محمد عبدالسلم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101076   قيدت فى   18-08-2009 برقم 

ايداع    6355 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-17

105 - اشرف محمد عبدالسلم شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101076   قيدت فى   20-08-2015 برقم 

ايداع    8781 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-19

106 - هناء عبد اللطيف احمد فاضل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110790   قيدت فى   06-05-2007 برقم 

ايداع    3182 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

107 - نشوة نجيب هلل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112871   قيدت فى   26-11-2007 برقم ايداع    

8320 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

108 - ابراهيم ماهر ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113574   قيدت فى   03-02-2008 برقم 

ايداع    831 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

109 - الشافعى عبدالحليم محمود عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124736   قيدت فى   2010-10-31 

برقم ايداع    8410 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

110 - احمد تايب موسى خشبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131106   قيدت فى   22-03-2012 برقم ايداع    

2880 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

111 - سامح عبدالقادر عبدا عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134516   قيدت فى   13-01-2013 برقم 

ايداع    285 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-12

112 - ريهام عبدالفتاح احمدى رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134796   قيدت فى   2013-02-06 

برقم ايداع    1026 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

113 - محمد زين العابدين انور البس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135891   قيدت فى   08-05-2013 برقم 

ايداع    3862 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-07

114 - مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138581   قيدت فى   2014-02-18 

برقم ايداع    1257 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-17

115 - غريب عبدالسلم غريب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139899   قيدت فى   10-06-2014 برقم 

ايداع    4609 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-09

116 - ماجد حامد الجوهرى محمد داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150643   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    5651 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

117 - ايهاب حجاج حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157744   قيدت فى   05-07-2017 برقم ايداع    

8345 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-04

118 - محمود رمضان محمد عبدالحليم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

158597   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    10476 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-15
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119 - عبدالهادى محمود السيد عبدالدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159689   قيدت فى   2017-10-18 

برقم ايداع    13546 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

120 - وجدى هوارى راشد يواقيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160123   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    14691 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

121 - احمد مجدى خليفه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160370   قيدت فى   19-11-2017 برقم ايداع    

15379 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

122 - وائل محمد حمزة عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161246   قيدت فى   28-12-2017 برقم 

ايداع    17743 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

123 - مؤسسه وليد عبدالباقى للمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161529   قيدت فى   

11-01-2018 برقم ايداع    681 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-10

124 - حمدى على ابراهيم على هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161810   قيدت فى   29-01-2018 برقم 

ايداع    1435 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-28

125 - مكتب هبه احمد محمد الدكر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

162262   قيدت فى   15-02-2018 برقم ايداع    2531 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-14

126 - محفوظ رزق ا عياد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64049   قيدت فى   25-11-1989 برقم 

ايداع    5734 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-24

127 - شريف جلل جمعه عبدالعواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97130   قيدت فى   25-09-2002 برقم 

ايداع    5577 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

128 - ابراهيم عبدالفتاح نجم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106052   قيدت فى   25-01-2006 برقم 

ايداع    430 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-24

129 - اسماعيل محمود اسماعيل متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111934   قيدت فى   2007-08-27 

برقم ايداع    6073 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

130 - السيد سمير السيد عبد الوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112783   قيدت فى   18-11-2007 برقم 

ايداع    8094 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

131 - ربيع احمد ربيع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113372   قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    

352 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

132 - بخيت السيد محمد جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116059   قيدت فى   20-08-2008 برقم ايداع    

6703 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-19

133 - محمد السيد ابراهيم سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122531   قيدت فى   11-04-2010 برقم 

ايداع    2897 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

134 - احمد عبدا الغنيمى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129854   قيدت فى   25-12-2011 برقم 

ايداع    10816 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

135 - صبحى محمد عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131590   قيدت فى   03-05-2012 برقم 

ايداع    4079 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

136 - عبدالحميد السيد منصور حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134486   قيدت فى   09-01-2013 برقم 

ايداع    208 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

137 - لطفى محمود جوده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147978   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

12843 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

138 - مصطفى فاروق عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149430   قيدت فى   2016-02-23 

برقم ايداع    2403 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22
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139 - طارق حسينى ابوهاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150339   قيدت فى   11-04-2016 برقم 

ايداع    4748 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

140 - سالى عبدالعال حسن عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151883   قيدت فى   25-07-2016 برقم 

ايداع    9258 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

141 - متولى على متولى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155698   قيدت فى   02-03-2017 برقم ايداع    

2854 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

142 - محمد عبدالشافى عبدالرحمن عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157862   قيدت فى   

12-07-2017 برقم ايداع    8692 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-11

143 - السيد ابراهيم سليمان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160364   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    15369 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

144 - عادل سليمان على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161784   قيدت فى   28-01-2018 برقم ايداع    

1358 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

145 - سعيد حلمى عبدالرؤوف البارودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161854   قيدت فى   2018-01-31 

برقم ايداع    1560 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

146 - احمد عبد العزيز حسين الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72873   قيدت فى   1995-02-21 

برقم ايداع    861 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20

147 - عادل عجايبى زكريا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73538   قيدت فى   11-07-1995 برقم ايداع    

2123 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-10

148 - هشام حسنى ابراهيم بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90167   قيدت فى   03-10-2000 برقم ايداع    

7304 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

149 - محمد عبدا السيد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97086   قيدت فى   23-09-2002 برقم ايداع    

5493 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22

150 - بكرى توفيق انور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116854   قيدت فى   03-11-2008 برقم ايداع    

8538 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

151 - بكرى توفيق انور السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116854   قيدت فى   07-12-2015 برقم ايداع    

12825 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-06

152 - هانى محمد عبدالعزيز خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133064   قيدت فى   10-09-2012 برقم 

ايداع    7435 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

153 - محمد نبيل ابو عامر حسن غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133577   قيدت فى   2012-10-15 

برقم ايداع    8553 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

154 - محمد محسن محمد محمد تمراز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134294   قيدت فى   23-12-2012 برقم 

ايداع    10304 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-22

155 - امال يوسف عبدالقادر عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138734   قيدت فى   2014-03-06 

برقم ايداع    1762 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-05

156 - محمد حسن عبدا سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142016   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

4062 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

157 - محمد جمال عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145023   قيدت فى   31-05-2015 برقم 

ايداع    6100 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

158 - عمر فوزى محمود ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146594   قيدت فى   10-09-2015 برقم 

ايداع    9678 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-09
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159 - ابراهيم حسن محمود عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148165   قيدت فى   15-12-2015 برقم 

ايداع    13260 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-14

160 - اسامه محمد سعيد هاشم سلمه الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152872   قيدت فى   

25-09-2016 برقم ايداع    11706 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-24

161 - معرض ابوهبه للموبيليا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153918   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

14401 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

162 - صديق عبدالعزيز الشحات السيد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155477   قيدت فى   

20-02-2017 برقم ايداع    2229 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-19

163 - محمد صلح محمد على للرحلت وتقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155587   قيدت فى   

26-02-2017 برقم ايداع    2538 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-25

164 - محمد عصام محمد فاروق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158018   قيدت فى   19-07-2017 برقم ايداع    

9023 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-18

165 - احمد زكى لتوريد مستلزمات الطرق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159141   قيدت فى   2017-09-20 

برقم ايداع    12037 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

166 - محمد سامى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160029   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

14458 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

167 - محمد عبداللطيف محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160333   قيدت فى   16-11-2017 برقم 

ايداع    15299 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

168 - السيد حسن احمد زناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161377   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    

218 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

169 - ابراهيم سمير السيد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161676   قيدت فى   2018-01-21 

برقم ايداع    1070 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

170 - حسين منصور عبدا سليمان هلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162813   قيدت فى   2018-03-08 

برقم ايداع    3874 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

171 - ازهار عبدالرحمن محمد بهنساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76551   قيدت فى   1997-01-23 

برقم ايداع    444 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

172 - ساميه محمد عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78712   قيدت فى   11-11-1997 برقم ايداع    

6420 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

173 - احمد احمد رضوان مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79280   قيدت فى   11-01-1998 برقم 

ايداع    1790 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

174 - محمد حسن محمد على نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94143   قيدت فى   26-09-2001 برقم 

ايداع    6593 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

175 - مكتب أكمل عبدالسلم عبدالرحمن راشد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   95342   قيدت فى   06-03-2002 برقم ايداع    1327 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-05

176 - عبد الرحمن احمد عبد ا عليوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96969   قيدت فى   10-09-2002 برقم 

ايداع    5223 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

177 - رافت محمود عبدالعال عطوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101805   قيدت فى   03-07-2004 برقم 

ايداع    3904 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02
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178 - سومية محمود على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105282   قيدت فى   08-10-2005 برقم ايداع    

6028 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-07

179 - فوزية امين محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108343   قيدت فى   16-08-2006 برقم 

ايداع    6250 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

180 - مصطفى عبد السلم ابوهاشم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111243   قيدت فى   2007-06-13 

برقم ايداع    4240 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

181 - احمد عبد المعبود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120339   قيدت فى   06-09-2009 برقم 

ايداع    6759 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-05

182 - احمد عبدالمعبود احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120339   قيدت فى   04-09-2011 برقم 

ايداع    7526 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

183 - السيد حسين حسن الوزير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129554   قيدت فى   24-11-2011 برقم ايداع    

10026 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

184 - نشوة احمد محمد حسين سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132278   قيدت فى   03-07-2012 برقم 

ايداع    5718 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

185 - عماد حمدى خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132659   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    

6627 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

186 - ايمن عبدالغنى دياب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134459   قيدت فى   06-01-2013 برقم 

ايداع    145 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-05

187 - اسامة محمد سعيد على غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134617   قيدت فى   21-01-2013 برقم 

ايداع    561 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

188 - اسامة محمد سعيد على غريب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134617   قيدت فى   28-01-2013 برقم 

ايداع    764 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

189 - رضا السيد عبدالمنعم جامع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135157   قيدت فى   10-03-2013 برقم 

ايداع    1953 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-09

190 - السيد محمود السيد مصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136965   قيدت فى   11-09-2013 برقم 

ايداع    7647 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

191 - محمد حمدان عاشور غيث فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138457   قيدت فى   09-02-2014 برقم 

ايداع    884 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-08

192 - احمد وجية عبدالغنى صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144443   قيدت فى   29-04-2015 برقم 

ايداع    4818 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-28

193 - احمد محمد صبرى عزت محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145915   قيدت فى   2015-08-03 

برقم ايداع    8152 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-02

194 - حماده الشاذلى للحدايد والبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150180   قيدت فى   03-04-2016 برقم 

ايداع    4291 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

195 - احمد ابراهيم الدسوقى عبدالحليم عشوش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151990   قيدت فى   

31-07-2016 برقم ايداع    9498 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-30

196 - اسماء السيد محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157708   قيدت فى   04-07-2017 برقم 

ايداع    8286 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

197 - الصادق محمد الصادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157929   قيدت فى   17-07-2017 برقم 

ايداع    8863 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-16
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198 - عبدا اسماعيل امين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158658   قيدت فى   20-08-2017 برقم 

ايداع    10678 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

199 - عيد عبدالنبى فتح ا سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159800   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

13869 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

200 - عزيزه محمد عبدالعظيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161428   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    326 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

201 - صلح محى الدين الشبراوى متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161962   قيدت فى   2018-02-05 

برقم ايداع    1823 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

202 - عصام صبحى محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162141   قيدت فى   2018-02-11 

برقم ايداع    2202 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

203 - تامر محمد عبدالهادى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162547   قيدت فى   27-02-2018 برقم 

ايداع    3248 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

204 - محمد السيد محمد احمد كفافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57019   قيدت فى   22-04-1987 برقم 

ايداع    2199 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-21

205 - رهام على محمد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69498   قيدت فى   01-11-1992 برقم ايداع    

4680 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

206 - مارى عزت عياد فارس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110715   قيدت فى   29-04-2007 برقم 

ايداع    2994 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

207 - المغينى لتجارة الخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111905   قيدت فى   23-08-2007 برقم ايداع    

6000 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22

208 - عبدا محمد عبدا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112000   قيدت فى   03-09-2007 برقم 

ايداع    6236 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

209 - محمود مصطفى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112781   قيدت فى   18-11-2007 برقم 

ايداع    8083 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

210 - خالد احمد محمد العروسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114054   قيدت فى   11-03-2008 برقم ايداع    

2003 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

211 - سامى محمد اسماعيل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117739   قيدت فى   25-01-2009 برقم ايداع    

494 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-24

212 - على محمد على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122620   قيدت فى   18-04-2010 برقم ايداع    

3107 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-17

213 - احمد كمال احمد محمد آدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129253   قيدت فى   24-10-2011 برقم ايداع    

9305 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

214 - عادل ممدوح حسانين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132548   قيدت فى   01-08-2012 برقم 

ايداع    6413 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

215 - محمد ابراهيم جابر الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141597   قيدت فى   29-10-2014 برقم 

ايداع    8962 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

216 - عبير حامد محمود هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141971   قيدت فى   24-11-2014 برقم ايداع    

9956 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-23

217 - اسماء عبدة عياد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144537   قيدت فى   05-05-2015 برقم ايداع    

5042 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-04

218 - محمد على ابراهيم سلمه مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148905   قيدت فى   2016-01-28 

برقم ايداع    1130 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27
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219 - على محمد محمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152983   قيدت فى   03-10-2016 برقم ايداع    

11982 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

220 - ناصر محمد غريب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153195   قيدت فى   16-10-2016 برقم ايداع    

12517 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

221 - مكتب انوار نبيل السيد السيد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

154083   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    14877 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-11-28

222 - هناء محمد صدقى سلمة للرحلت الداخلية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154610   قيدت فى   

02-01-2017 برقم ايداع    78 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-01

223 - فاديه فتحى عطوه حسن موسى للرحلت ونقل عمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156346   قيدت فى   

05-04-2017 برقم ايداع    4573 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-04

224 - نظيمه عبدالغنى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157588   قيدت فى   18-06-2017 برقم 

ايداع    7954 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

225 - محمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158975   قيدت فى   11-09-2017 برقم ايداع    

11602 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-10

226 - محمد عبدالحميد محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162035   قيدت فى   07-02-2018 برقم 

ايداع    2006 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

227 - فهمى على مصطفى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53612   قيدت فى   01-03-1986 برقم 

ايداع    1001 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

228 - فهمى على مصطفى على السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53612   قيدت فى   05-12-1987 برقم 

ايداع    6418 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

229 - عبدا عبدالبر حسين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96444   قيدت فى   30-06-2002 برقم 

ايداع    3887 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-29

230 - سامى محمد على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103361   قيدت فى   16-02-2005 برقم ايداع    

898 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

231 - صلح احمد سليمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111082   قيدت فى   30-05-2007 برقم ايداع    

3875 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-29

232 - محمد عبد الرءوف احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111139   قيدت فى   2007-06-05 

برقم ايداع    4010 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

233 - مصطفى عبد الصادق حامد عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112760   قيدت فى   

15-11-2007 برقم ايداع    8033 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-14

234 - احمد سليمان جاد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113220   قيدت فى   01-01-2008 برقم ايداع    

17 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

235 - رضا نبيل محمد عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125666   قيدت فى   24-01-2011 برقم ايداع    

789 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

236 - محمد عبدالمنعم ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130791   قيدت فى   01-03-2012 برقم 

ايداع    2139 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

237 - عادل احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131040   قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    

5722 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18
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238 - حسن كمال السيد العسكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134903   قيدت فى   14-02-2013 برقم 

ايداع    1277 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-13

239 - عمرو محمد فاروق على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139129   قيدت فى   06-04-2014 برقم ايداع    

2522 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-05

240 - حامد السيد محمد بحيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139806   قيدت فى   03-06-2014 برقم ايداع    

4394 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

241 - سامح حسين عبدالبديع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140847   قيدت فى   03-09-2014 برقم 

ايداع    7145 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-02

242 - فتحى عبدالعزيز محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147337   قيدت فى   29-10-2015 برقم 

ايداع    11441 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-28

243 - زاكيه عبدالعليم السيد محمد سالم الفقعاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149115   قيدت فى   

08-02-2016 برقم ايداع    1608 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-07

244 - احمد حسن على مصطفى الحديدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151862   قيدت فى   2016-07-24 

برقم ايداع    9181 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

245 - محمد عبدا كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155834   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

3231 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

246 - عمر محمدى عثمان سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157692   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    8225 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

247 - علء محمد عبدالسلم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158868   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    11287 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

248 - مكتب احمدى احمد محمد حسن للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

159440   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    12857 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-03

249 - هانم محمد عبدالوهاب سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160950   قيدت فى   17-12-2017 برقم 

ايداع    16974 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

250 - زينب عبدالباسط محمد عامر شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161057   قيدت فى   2017-12-20 

برقم ايداع    17245 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

251 - حنان مجدى السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161433   قيدت فى   09-01-2018 برقم 

ايداع    348 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-08

252 - محمد رفعت محمود عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161870   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    1609 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

253 - نجلء محمود ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162145   قيدت فى   11-02-2018 برقم 

ايداع    2218 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

254 - حسام عبدالسميع السيد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162209   قيدت فى   2018-02-13 

برقم ايداع    2368 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

255 - مكتب وائل محمد حسن احمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

162846   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    3966 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-10

256 - ابراهيم امين مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90781   قيدت فى   22-11-2000 برقم ايداع    

8375 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-21
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257 - مديحه السيد السيد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97124   قيدت فى   25-09-2002 برقم ايداع    

5568 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

258 - محفوظ محمد عبدالحميد مخيمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98169   قيدت فى   01-03-2003 برقم 

ايداع    1029 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

259 - مكتب محمد على محمد على الشرقاوى للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

105040   قيدت فى   06-09-2005 برقم ايداع    5395 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-09-05

260 - طه على ادريس طه سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109217   قيدت فى   23-11-2006 برقم 

ايداع    8443 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

261 - احمد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112015   قيدت فى   03-09-2007 برقم ايداع    

6268 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

262 - احمد جمال محمد عبد الرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113124   قيدت فى   24-12-2007 برقم 

ايداع    8994 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

263 - محمد حسن حسن جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113705   قيدت فى   13-02-2008 برقم ايداع    

1118 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

264 - ايهاب شحاتة سعد الدين فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115148   قيدت فى   01-01-2013 برقم 

ايداع    30 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

265 - محمود الشحات هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126445   قيدت فى   18-04-2011 برقم 

ايداع    2864 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

266 - محمد مصطفى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128534   قيدت فى   29-08-2011 برقم 

ايداع    7494 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

267 - مصطفى محمود عبدالحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141680   قيدت فى   04-11-2014 برقم 

ايداع    9192 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-03

268 - محمد مجدى عبدالحميد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151563   قيدت فى   07-03-2017 برقم 

ايداع    3069 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

269 - محمد مجدى عبدالحميد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151563   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    8059 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

270 - هانى سعودى على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152176   قيدت فى   09-08-2016 برقم ايداع    

9942 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

271 - مياده خليل عبدالعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152272   قيدت فى   15-08-2016 برقم ايداع    

10204 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

272 - محمد الطاهر محمد توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155742   قيدت فى   2017-03-06 

برقم ايداع    2971 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

273 - امال عبدالستار محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157697   قيدت فى   03-07-2017 برقم 

ايداع    8236 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

274 - شريف السيد طنطاوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159546   قيدت فى   11-10-2017 برقم 

ايداع    13150 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

275 - علء حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160292   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

15181 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

276 - عبدالحليم محمود محمد على الزقله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161120   قيدت فى   2017-12-24 

برقم ايداع    17410 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23
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277 - حماده السيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162986   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    

4306 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-13

278 - محمد رجب على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76667   قيدت فى   19-02-1997 برقم ايداع    

785 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

279 - محمد سعيد صالح السيد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89536   قيدت فى   28-08-2000 برقم 

ايداع    6165 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

280 - اميرة حسينى حسانين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105031   قيدت فى   2005-09-05 

برقم ايداع    5369 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-04

281 - هيام حسن هاشم امبابى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109235   قيدت فى   27-11-2006 برقم 

ايداع    8487 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

282 - محمد على محمد عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109418   قيدت فى   14-12-2006 برقم ايداع    

9006 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

283 - محمود السيد ابراهيم عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   109488   قيدت فى   11-02-2013 برقم 

ايداع    1142 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-10

284 - منير ايليه ميخائيل جريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110355   قيدت فى   21-03-2007 برقم 

ايداع    2081 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

285 - امال محمد آدم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110946   قيدت فى   16-05-2007 برقم ايداع    3542 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

286 - محمد السيد احمد عمر خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113609   قيدت فى   05-02-2008 برقم 

ايداع    911 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

287 - مؤسسة عوف للدوات الكهربائية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122004   قيدت فى   2010-02-23 

برقم ايداع    1604 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-22

288 - محمود احمد سعد الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127105   قيدت فى   01-06-2011 برقم 

ايداع    4316 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

289 - مكتب محمد حسين غنام حسين للرحلت الداخليه ونقل عمال شركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

134615   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    553 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-20

290 - سعيد محمد على سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135257   قيدت فى   17-03-2013 برقم ايداع    

2189 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-16

291 - محمد سمير عمر حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136088   قيدت فى   26-05-2013 برقم 

ايداع    5253 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-25

292 - ماهر يونس عنتر اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138962   قيدت فى   24-03-2014 برقم 

ايداع    2288 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

293 - محمد سامى محمود محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140713   قيدت فى   26-08-2014 برقم 

ايداع    6825 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-25

294 - محمد فرج محمود على الشحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144724   قيدت فى   13-05-2015 برقم 

ايداع    5432 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-12

295 - على محمد على محمد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146275   قيدت فى   24-08-2015 برقم 

ايداع    8951 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

296 - حسن سعيد عبدالرحمن شافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147931   قيدت فى   06-12-2015 برقم 

ايداع    12738 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-05
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297 - مى محمد عبدربه محمد عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148836   قيدت فى   2016-01-24 

برقم ايداع    958 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

298 - حماد فرحان عامر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149715   قيدت فى   08-03-2016 برقم ايداع    

3050 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

299 - احمد محمد احمد على عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155441   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    2145 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

300 - محمد السيد مصطفى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156541   قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    

5101 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

301 - امانى حسين محمدى محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157802   قيدت فى   2017-07-10 

برقم ايداع    8506 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

302 - مكتب نها السيد حسين راجح للرحلت الداخليه و نقل عمال شركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

159737   قيدت فى   19-10-2017 برقم ايداع    13661 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-18

303 - رشا سامى صابر عبدالقادر للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159827   قيدت فى   

24-10-2017 برقم ايداع    13916 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-23

304 - رفاعى للسيراميك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161733   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    

1234 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

305 - عبدا عبدالرحمن مسلم انس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161749   قيدت فى   24-01-2018 برقم 

ايداع    1274 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-23

306 - مكتب يوسف السيد عبدالعاطى محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

162180   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    2303 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-11

307 - تامر طلعت عبده حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162716   قيدت فى   06-03-2018 برقم 

ايداع    3657 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

308 - امال الشافعى احمد السيد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162719   قيدت فى   06-03-2018 برقم 

ايداع    3664 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

309 - ريهام محمود محمود منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162835   قيدت فى   08-03-2018 برقم 

ايداع    3933 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-07

310 - وديع انطوان وديع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69009   قيدت فى   04-07-1992 برقم ايداع    

2791 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-03

311 - جاد سليمان محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69175   قيدت فى   18-08-1992 برقم ايداع    

3439 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-17

312 - حسن ابراهيم معمر عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74413   قيدت فى   27-01-1996 برقم ايداع    

455 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-26

313 - قاسم مصطفى عبدالمعبود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75920   قيدت فى   07-11-1996 برقم 

ايداع    6059 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

314 - عايش محمود جودة سكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78591   قيدت فى   28-10-1997 برقم ايداع    

6082 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

315 - ياسر خطاب على نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79612   قيدت فى   02-03-1998 برقم ايداع    

1109 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-01
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316 - محمد عبد الحميد اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88635   قيدت فى   24-06-2000 برقم 

ايداع    4383 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-23

317 - احمد محمد محمد هيكل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97337   قيدت فى   19-10-2002 برقم ايداع    

6057 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-18

318 - مصطفى السيد مصطفى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106711   قيدت فى   2006-03-21 

برقم ايداع    2092 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

319 - مديحة عبد ا احمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107466   قيدت فى   01-06-2006 برقم ايداع    

4117 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

320 - محمد رزق شريف محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111455   قيدت فى   08-07-2007 برقم 

ايداع    4789 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

321 - عبير عبد المنعم احمد احمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112966   قيدت فى   2007-12-02 

برقم ايداع    8544 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

322 - غادة علوى محمد شحاتة للملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113566   قيدت فى   

03-02-2008 برقم ايداع    823 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-02

323 - احمد حجازى محمد حسين سلمة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113805   قيدت فى   2008-02-20 

برقم ايداع    1357 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-19

324 - عاطف عزت دراز بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118031   قيدت فى   15-02-2009 برقم 

ايداع    1156 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-14

325 - سحر محمد عبدا محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123724   قيدت فى   20-07-2010 برقم 

ايداع    5871 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-19

326 - ربيع طلعت زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129516   قيدت فى   22-11-2011 برقم ايداع    

9957 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

327 - محمد جمال محمود عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129793   قيدت فى   18-12-2011 برقم 

ايداع    10692 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

328 - احمد حسن كامل السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133264   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    7856 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23

329 - محمود عبدالمنعم السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133278   قيدت فى   25-09-2012 برقم 

ايداع    7886 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

330 - ربيع طلعت زكى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133875   قيدت فى   14-11-2012 برقم ايداع    

9290 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

331 - سليمان طلعت سليمان عطوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133996   قيدت فى   25-11-2012 برقم 

ايداع    9588 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

332 - كرم عبالسلم محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135076   قيدت فى   28-02-2013 برقم 

ايداع    1688 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-27

333 - عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137592   قيدت فى   2017-05-03 

برقم ايداع    5779 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

334 - ماجدة فتحى امام عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143347   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    1987 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

335 - محمد السيد على محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143393   قيدت فى   2015-03-01 

برقم ايداع    2093 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28
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336 - اسلم محمد هاشم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145171   قيدت فى   08-06-2015 برقم 

ايداع    6493 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-07

337 - محمد السيد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156300   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

4465 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

338 - وليد محمد عبدا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157683   قيدت فى   02-07-2017 برقم 

ايداع    8175 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

339 - بسمات حسانين محمد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157994   قيدت فى   18-07-2017 برقم 

ايداع    8975 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

340 - ريهام عبدا ابراهيم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161053   قيدت فى   18-12-2017 برقم 

ايداع    17236 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

341 - حازم محمود صلح عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161473   قيدت فى   10-01-2018 برقم 

ايداع    552 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-09

342 - زينب عبدالحى محمود ابراهيم درغام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161813   قيدت فى   

29-01-2018 برقم ايداع    1453 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-28

343 - هناء فتحى السيد جاهين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161887   قيدت فى   01-02-2018 برقم 

ايداع    1641 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-31

344 - محمد فتحى عبدالوهاب السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162221   قيدت فى   2018-02-13 

برقم ايداع    2403 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-12

345 - عاطف مريد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60352   قيدت فى   08-06-1988 برقم ايداع    

2697 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-07

346 - حسن محمداحمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75943   قيدت فى   11-11-1996 برقم ايداع    

6153 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

347 - محمد السيد عبد العظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79201   قيدت فى   01-01-1998 برقم ايداع    

13 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-31

348 - ضياء الدين احمد موسى الشيوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84381   قيدت فى   24-06-1999 برقم 

ايداع    3990 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

349 - فارس محمد محمد عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95755   قيدت فى   15-04-2002 برقم 

ايداع    2334 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

350 - الشافعى عبدالحميد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98277   قيدت فى   16-03-2003 برقم 

ايداع    1358 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-15

351 - رمضان عبدا مصطفى شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98740   قيدت فى   19-03-2013 برقم 

ايداع    2310 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

352 - السيد فتحى عبدالنبى معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110188   قيدت فى   08-03-2007 برقم 

ايداع    1646 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

353 - فتحى احمد محمود البهنساوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112380   قيدت فى   09-10-2007 برقم 

ايداع    7076 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

354 - مكتب صفاء محمد السيد على هاشم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113734   قيدت فى   17-02-2008 برقم ايداع    1198 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-16

355 - شيماء زكريا محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116001   قيدت فى   17-08-2008 برقم 

ايداع    6593 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16
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356 - تامر احمد سالم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116195   قيدت فى   02-09-2008 برقم ايداع    

7034 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-01

357 - اسماء محمد عبد الرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123839   قيدت فى   01-08-2010 برقم 

ايداع    6209 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-31

358 - محمد امين محمد  عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125503   قيدت فى   10-01-2011 برقم ايداع    

328 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

359 - عبدالرحمن مصطفى حسين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130147   قيدت فى   2012-04-12 

برقم ايداع    466 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

360 - حسن محمد فرج عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133741   قيدت فى   01-11-2012 برقم ايداع    

8962 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

361 - عبدالمعطى مسعد عبدالمعطى عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134187   قيدت فى   2012-12-12 

برقم ايداع    10050 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

362 - بشرى محمد سليمان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134403   قيدت فى   31-12-2012 برقم 

ايداع    10573 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

363 - سامى محمود احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134692   قيدت فى   28-01-2013 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

364 - بول ميخائيل جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135325   قيدت فى   21-03-2013 برقم 

ايداع    2421 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

365 - حسام احمد سالم ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140212   قيدت فى   07-07-2014 برقم 

ايداع    5477 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-06

366 - السيد محمد محمد احمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141462   قيدت فى   21-10-2014 برقم 

ايداع    8566 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

367 - محمد جودة مليجى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141914   قيدت فى   19-11-2014 برقم 

ايداع    9795 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-18

368 - السيد مرتضى السيد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147442   قيدت فى   04-11-2015 برقم 

ايداع    11679 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

369 - احمد حسن على احمد بلطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149281   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    2073 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

370 - احمد السيد حسن سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149916   قيدت فى   20-03-2016 برقم ايداع    

3594 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

371 - نيرة محمد رشدى محمد عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152547   قيدت فى   2016-08-30 

برقم ايداع    10892 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

372 - مجدى ابراهيم عيسى محمد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158570   قيدت فى   2017-08-15 

برقم ايداع    10396 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

373 - غادة السيد محمد خضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159280   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

12379 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

374 - ممدوح فهمى سلمه محمد رشيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159669   قيدت فى   17-10-2017 برقم 

ايداع    13497 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

375 - امل ابراهيم الدسوقى جاب ا على للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161102   

قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    17362 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-23
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376 - نبيهه عبدالسميع غنيم محضيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162394   قيدت فى   21-02-2018 برقم 

ايداع    2855 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

377 - عبده شعبان ابراهيم شعراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50446   قيدت فى   15-12-1984 برقم 

ايداع    5205 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

378 - مصطفى عبدالعظيم احمد مصطفى بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78389   قيدت فى   

04-10-1997 برقم ايداع    5584 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-03

379 - محمد احمد  محمد حسن سليمان تعيلب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90668   قيدت فى   2000-11-13 

برقم ايداع    8172 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

380 - كرم السيد عزب مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94057   قيدت فى   22-01-2015 برقم ايداع    

721 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

381 - كرم السيد عزب مصيلحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94057   قيدت فى   16-09-2001 برقم ايداع    

6364 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-15

382 - محمود محمد صابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113602   قيدت فى   05-02-2008 برقم ايداع    

894 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-04

383 - الهام احمد حسينى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115426   قيدت فى   01-07-2008 برقم 

ايداع    5256 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

384 - محمد السيد عبداللطيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123165   قيدت فى   31-05-2010 برقم 

ايداع    4363 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

385 - حمدى عبدالفتاح محمد زليخه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129986   قيدت فى   02-01-2012 برقم 

ايداع    81 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

386 - عبدا عطية الجوهرى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132115   قيدت فى   13-06-2012 برقم 

ايداع    5315 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

387 - ابراهيم يوسف محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137734   قيدت فى   28-11-2013 برقم ايداع    

9739 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-27

388 - ابراهيم يوسف محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137734   قيدت فى   13-10-2015 برقم ايداع    

10717 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

389 - محمد سعيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142142   قيدت فى   04-12-2014 برقم ايداع    

10392 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

390 - هشام عاطف عبدا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143341   قيدت فى   24-02-2015 برقم 

ايداع    1977 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-23

391 - محمود السيد الصغير حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   145034   قيدت فى   2015-05-31 

برقم ايداع    6117 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-30

392 - مكتب محمد السعيد السيد للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151835   قيدت 

فى   20-07-2016 برقم ايداع    9100 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-19

393 - مجدى محمد على سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152783   قيدت فى   19-09-2016 برقم ايداع    

11454 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

394 - عبدالعزيز عبدالسلم محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155715   قيدت فى   2017-03-02 

برقم ايداع    2892 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

395 - اسماعيل محمد اسماعيل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156962   قيدت فى   10-05-2017 برقم 

ايداع    6177 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-09
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396 - عبدا عبدالمجيد على عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158472   قيدت فى   09-08-2017 برقم 

ايداع    10095 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

397 - محمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159381   قيدت فى   02-10-2017 برقم ايداع    

12665 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

398 - محمد ابراهيم محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159381   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

16350 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

399 - احمد عبدالحليم حافظ حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160556   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    15927 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

400 - عزيزه احمد عبدالسميع على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160898   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    16838 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

401 - ثناء حسين على الصانع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162000   قيدت فى   06-02-2018 برقم ايداع    

1916 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

402 - احمد صلح محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162004   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    1932 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

403 - محمد عبدالمنجد محمود عبدالمنجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162110   قيدت فى   2018-02-08 

برقم ايداع    2130 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

404 - مكتب محمود شعبان محمد محمد عمر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

162190   قيدت فى   12-02-2018 برقم ايداع    2324 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-11

405 - محمد حسين محمد حسين خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162395   قيدت فى   21-02-2018 برقم 

ايداع    2857 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20

406 - حاتم حسين عبدالفتاح عبدالعزيز للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162775   

قيدت فى   07-03-2018 برقم ايداع    3808 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-06

407 - مجدى محمود عبدالعزيز حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59377   قيدت فى   31-01-1988 برقم 

ايداع    566 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

408 - مجدى عبدالستار السيد نزهه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79478   قيدت فى   15-02-1998 برقم 

ايداع    723 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-14

409 - فردوس محمد عبدالقادر عمارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102828   قيدت فى   01-12-2004 برقم 

ايداع    6875 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-30

410 - عبدالسلم شوقى محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111964   قيدت فى   29-08-2007 برقم 

ايداع    6151 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

411 - مكتب محمد ابراهيم محمد ابراهيم للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

114169   قيدت فى   19-03-2008 برقم ايداع    2259 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-18

412 - محمد احمد السيد نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124254   قيدت فى   19-09-2010 برقم ايداع    

7160 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-18

413 - عفاف محمد عبدالجواد ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130249   قيدت فى   2012-01-19 

برقم ايداع    738 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

414 - امينة عبدالهادى حسن عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130517   قيدت فى   12-02-2012 برقم 

ايداع    1448 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11
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415 - زينب نور الدين بنى على قديدة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132252   قيدت فى   01-07-2012 برقم 

ايداع    5651 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-30

416 - طه جمعة عبدالرحمن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134952   قيدت فى   18-02-2013 برقم 

ايداع    1377 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-17

417 - عبدالعال عماد عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135295   قيدت فى   19-03-2013 برقم 

ايداع    2323 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-18

418 - محمد محمود على حسن البرقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139428   قيدت فى   30-04-2014 برقم 

ايداع    3280 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-29

419 - السيد محمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149308   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    

2148 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-17

420 - جمال محمد ناجى الشحات دحروج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149575   قيدت فى   2016-03-01 

برقم ايداع    2701 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

421 - محمد سمير احمد على سرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150087   قيدت فى   28-03-2016 برقم 

ايداع    4078 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

422 - علء ياسين عبدالعال عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152503   قيدت فى   28-08-2016 برقم 

ايداع    10756 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

423 - محمود محمد عبده محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156556   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    5131 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

424 - مكتب عصام محمد على محمد للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156596   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    5225 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-18

425 - محمود حسين محمد محمد خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160249   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    15040 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

426 - شريف صلح الدين طه موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161175   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    17563 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

427 - هيثم عبدالعال السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161178   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    17567 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

428 - احمد عبدا محمد السيد للنقل والرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161430   قيدت فى   

09-01-2018 برقم ايداع    341 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-08

429 - عزه محمود السيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162481   قيدت فى   25-02-2018 برقم ايداع    

3113 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

430 - محمد احمد حسن منتصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162847   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    

3967 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

431 - عزازى عبدالبديع محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   163136   قيدت فى   20-03-2018 برقم 

ايداع    4646 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-19

432 - محمد على عبد ا الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69974   قيدت فى   03-02-1993 برقم ايداع    

602 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-02

433 - طارق محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93430   قيدت فى   25-07-2001 برقم 

ايداع    4983 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

434 - مدحت محمد الطيب محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101753   قيدت فى   2004-06-27 

برقم ايداع    3782 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-26
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435 - محمد ممدوح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108024   قيدت فى   18-07-2006 برقم ايداع    

5533 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

436 - نعيمة على السيد على عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115988   قيدت فى   31-05-2011 برقم 

ايداع    4229 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

437 - نعيمة على السيد على عويس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115988   قيدت فى   17-08-2008 برقم 

ايداع    6566 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

438 - حسام عبدا زكى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117708   قيدت فى   21-01-2009 برقم ايداع    

418 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-20

439 - نرمين شاكر جورجى غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122056   قيدت فى   01-03-2010 برقم 

ايداع    1793 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-28

440 - ايمان محمد السيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122100   قيدت فى   04-03-2010 برقم ايداع    

1876 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

441 - محمد جمال حماد فرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124432   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    

16358 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

442 - احمد عبدالكريم ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126501   قيدت فى   20-04-2011 برقم 

ايداع    2955 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

443 - محمد السيد اسماعيل الغندور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135260   قيدت فى   17-03-2013 برقم 

ايداع    2200 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-16

444 - يارا على منصور على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135329   قيدت فى   21-03-2013 برقم ايداع    

2426 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-20

445 - محمد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147498   قيدت فى   08-11-2015 برقم ايداع    

11808 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

446 - السيد على السيد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156056   قيدت فى   21-03-2017 برقم ايداع    

3786 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

447 - مكتب رضا غريب السيد برعي للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

157440   قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    7531 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-06

448 - محمد عطيه عبدالرحمن السيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158334   قيدت فى   

02-08-2017 برقم ايداع    9740 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

449 - طارق محمد عبدالعال محمد للرحلت ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160013   قيدت فى   

01-11-2017 برقم ايداع    14418 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-31

450 - مؤسسه الطاهر للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161686   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

1097 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

451 - عمرو شحته على احمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162538   قيدت فى   2018-02-27 

برقم ايداع    3235 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

452 - حاتم احمد عباس الديدامونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162572   قيدت فى   27-02-2018 برقم 

ايداع    3292 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

453 - محمد ابراهيم موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81480   قيدت فى   23-09-1998 برقم ايداع    

5737 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-22
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454 - سعيد سليمان الليثى ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92199   قيدت فى   08-04-2001 برقم ايداع    

2202 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-07

455 - علء غريب محمد زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98243   قيدت فى   11-03-2003 برقم ايداع    

1233 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-10

456 - محمد زكى السيد عامر قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108839   قيدت فى   07-09-2014 برقم 

ايداع    7242 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-06

457 - محمد زكى السيد عامر قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108839   قيدت فى   03-10-2006 برقم 

ايداع    7457 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

458 - محمد محمد على سليم الصايغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110572   قيدت فى   15-04-2007 برقم 

ايداع    2638 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

459 - محمد محمد على سليم الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110572   قيدت فى   15-04-2007 برقم 

ايداع    2639 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

460 - عصام عبدالعزيز محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123862   قيدت فى   02-08-2010 برقم 

ايداع    6259 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-01

461 - سيد اشرف عبدالعزيز السيد صبور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130972   قيدت فى   2012-03-13 

برقم ايداع    2588 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

462 - ابراهيم محمد عفيفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131407   قيدت فى   17-04-2012 برقم 

ايداع    3643 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

463 - صيدلية الدكتور ايمن صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132598   قيدت فى   05-08-2012 برقم 

ايداع    6516 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-04

464 - صيدليه الدكتور ايمن صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132598   قيدت فى   19-10-2015 برقم 

ايداع    10897 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

465 - مكتب عبدالمنعم امام احمد على عطا للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

132609   قيدت فى   07-08-2012 برقم ايداع    6542 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-06

466 - محمد ابراهيم محمد يسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134405   قيدت فى   01-01-2012 برقم ايداع    

2 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

467 - سليمان حسن حسن عبدالرحمن الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135052   قيدت فى   

26-02-2013 برقم ايداع    1628 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-25

468 - ابوزيد فارما للستيراد والتوكيلت التجاريه وتصنيع الدويه لدى الغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

135372   قيدت فى   26-03-2013 برقم ايداع    2569 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-25

469 - محمد السيد محمد عبدالغفار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136342   قيدت فى   20-06-2013 برقم 

ايداع    6019 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-19

470 - السيد احمد محمود مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138842   قيدت فى   16-03-2014 برقم 

ايداع    2014 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

471 - مصطفى محمد محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139195   قيدت فى   2014-04-09 

برقم ايداع    2667 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-08

472 - احمد عبدالمنعم صبحى رمضان مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142516   قيدت فى   

29-12-2014 برقم ايداع    11409 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-28
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473 - نعمه حسن السيد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143931   قيدت فى   30-03-2015 برقم ايداع    

3419 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-29

474 - ايهاب عطيه عبدالموجود عطوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152882   قيدت فى   26-09-2016 برقم 

ايداع    11738 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

475 - ايهاب محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153869   قيدت فى   17-11-2016 برقم ايداع    

14245 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

476 - طارق فتحى محمد السيد نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   154727   قيدت فى   09-01-2017 برقم 

ايداع    384 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

477 - عزه كمال عبدالحميد احمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155591   قيدت فى   2017-02-26 

برقم ايداع    2563 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

478 - مكتب محمد فتحى ابراهيم مصطفى للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156649   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    5353 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-22

479 - محمد فتحى ابراهيم مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156649   قيدت فى   31-07-2017 برقم 

ايداع    9604 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

480 - ريهام ابراهيم عبدالقادر منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   158073   قيدت فى   2017-07-24 

برقم ايداع    9158 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

481 - عماد مقيبل حسن مقيبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160841   قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    

16662 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

482 - محمد محمود عبدالوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161204   قيدت فى   27-12-2017 برقم 

ايداع    17637 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

483 - سعيد عدلى محمد خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162743   قيدت فى   06-03-2018 برقم ايداع    

3726 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-05

484 - احمد عبدالراضى على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79351   قيدت فى   21-01-1998 برقم 

ايداع    344 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

485 - صلح الدين ابراهيم عبدالرحمن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79414   قيدت فى   1998-02-07 

برقم ايداع    531 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

486 - جمال عبد ا مسلم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87250   قيدت فى   05-03-2000 برقم ايداع    

1552 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

487 - عمرو على ماهر عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97971   قيدت فى   27-01-2003 برقم 

ايداع    486 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-26

488 - عبدا عبدالرحمن سالم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110485   قيدت فى   05-04-2007 برقم 

ايداع    2430 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

489 - حسام عبد العاطى مصطفى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111675   قيدت فى   2007-07-31 

برقم ايداع    5371 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-30

490 - عمرو السيد زكى عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113133   قيدت فى   24-12-2007 برقم ايداع    

9016 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

491 - حسين امين بندارى حفنى الجيزاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114890   قيدت فى   2008-05-20 

برقم ايداع    4079 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-19

492 - محمد لطفى ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117354   قيدت فى   18-12-2008 برقم 

ايداع    9693 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-17
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493 - ايمان حسن عبد الحليم حسن عفيفى شومان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119555   قيدت فى   

25-06-2009 برقم ايداع    4941 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-24

494 - اشرف محمد حسن محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119776   قيدت فى   14-07-2009 برقم 

ايداع    5454 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

495 - ابراهيم النجدى ابراهيم صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124460   قيدت فى   05-10-2010 برقم 

ايداع    7629 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

496 - عباس صبرى عباس حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127535   قيدت فى   20-06-2011 برقم 

ايداع    5183 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

497 - رضا حماد محمد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127882   قيدت فى   07-07-2011 برقم ايداع    

5931 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-06

498 - لمياء رجب رجب مجاهد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131081   قيدت فى   22-03-2018 برقم ايداع    

4857 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-21

499 - هيثم محمد السيد محمد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131393   قيدت فى   15-04-2012 برقم 

ايداع    3605 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

500 - طارق ابراهيم محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133317   قيدت فى   27-09-2012 برقم 

ايداع    7978 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

501 - محمد السيد عبدالمعطى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133700   قيدت فى   24-10-2012 برقم 

ايداع    8857 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

502 - ثابت على هندى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134849   قيدت فى   12-02-2013 برقم ايداع    

1150 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-11

503 - سلمة زيدان سلمة محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135416   قيدت فى   27-03-2013 برقم ايداع    

2649 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-26

504 - احمد محمد السعيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137927   قيدت فى   17-12-2013 برقم ايداع    

10304 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-16

505 - عطيه محمد محمود ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139807   قيدت فى   03-06-2014 برقم 

ايداع    4386 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-02

506 - معتز بيومى عواد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140931   قيدت فى   10-09-2014 برقم ايداع    

7364 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

507 - مؤسسةالوزير لتجارة الحدايد والبويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142228   قيدت فى   

10-12-2014 برقم ايداع    10650 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-09

508 - ضياء عبدالحميد عبدالكريم عبدالصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   144472   قيدت فى   

30-04-2015 برقم ايداع    4884 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-29

509 - محمد عزالعرب صديق عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153586   قيدت فى   03-11-2016 برقم 

ايداع    13509 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

510 - محمد عبدالعزيز عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   155170   قيدت فى   2017-02-02 

برقم ايداع    1512 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

511 - فوزان سليمان حميد قويطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   156535   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    5089 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15
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512 - احمد محمد جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   159441   قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    

12859 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-03

513 - مكتب وليد محمد شاكر حسن منصور للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

159499   قيدت فى   09-10-2017 برقم ايداع    13019 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-08

514 - مروه محمد السيد حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162017   قيدت فى   06-02-2018 برقم 

ايداع    1968 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-05

515 - احمد ابراهيم موسى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162080   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    2085 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

516 - ادهم فتحى محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162542   قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    

3239 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-26

517 - صباح سيد احمد عبدالرحمن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162629   قيدت فى   

01-03-2018 برقم ايداع    3425 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-29

518 - محمد صبحى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90631   قيدت فى   08-11-2000 برقم ايداع    

8094 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

519 - سلوى محمد حفنى امام الهوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96394   قيدت فى   23-06-2002 برقم 

ايداع    3772 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-22

520 - بدران صبحى محمد على بدران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106528   قيدت فى   2006-03-07 

برقم ايداع    1587 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

521 - احمد عبدالحميد احمد لبن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107013   قيدت فى   25-03-2014 برقم ايداع    

2362 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

522 - احمد عبدالحميد احمد لبن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107013   قيدت فى   18-04-2006 برقم ايداع    

2934 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-17

523 - هناء صديق احمد بغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   130587   قيدت فى   16-02-2012 برقم ايداع    

1633 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15

524 - محمود محمد حمدى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134444   قيدت فى   2012-01-03 

برقم ايداع    101 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

525 - شرين مسلم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135428   قيدت فى   28-03-2013 برقم ايداع    

2690 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-27

526 - اسماعيل محفوظ احمد اسماعيل العرجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136907   قيدت فى   

05-09-2013 برقم ايداع    7479 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-04

527 - خالد عبدالغفار عويضة جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137753   قيدت فى   02-12-2013 برقم 

ايداع    9793 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

528 - اسماعيل زكى اسماعيل عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   143492   قيدت فى   2015-03-05 

برقم ايداع    2364 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-04

529 - سناء محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146723   قيدت فى   17-09-2015 برقم ايداع    

10116 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

530 - ماجد طلعت عبدالرحمن عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   149682   قيدت فى   2016-03-07 

برقم ايداع    2964 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06
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531 - هند ناصر عبدالشافى عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150348   قيدت فى   2016-04-11 

برقم ايداع    4773 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

532 - محمد احمد عبدالحليم احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   151831   قيدت فى   20-07-2016 برقم 

ايداع    9092 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

533 - حمادة بركات محمد محمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   152674   قيدت فى   2016-09-06 

برقم ايداع    11192 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

534 - احمد محمد الشافعى طرطور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   153976   قيدت فى   23-11-2016 برقم 

ايداع    14571 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

535 - احمد محمد السيد على يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   157452   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    7563 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

536 - رفعت عبده علوان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161720   قيدت فى   23-01-2018 برقم 

ايداع    1194 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22

537 - محمد سمير سعيد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162411   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    

2911 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-20
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تجديد شركات

1 - شركة محمد جمعه خليفه جمعه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   88479  قيدت فى  11-06-2000 برقم 

ايداع   4061 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  

12:00:00ص

2 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  2015-09-22 

برقم ايداع   10190 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  

12:00:00ص

3 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  22-10-2017 برقم ايداع   13799 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

4 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  2017-10-22 

برقم ايداع   13799 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

5 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  22-10-2017 برقم ايداع   13800 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

6 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  2017-10-22 

برقم ايداع   13800 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

7 - السلم للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  22-10-2017 برقم ايداع   13801 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

8 - ش عفيفى محمد محمد عبدالوهاب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   146815  قيدت فى  2017-10-22 

برقم ايداع   13801 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

9 - شركة  خلفاء عبدالحميد السيد العقاد   شركة سبق قيدها برقم :   59498  قيدت فى  13-02-1988 برقم 

ايداع   807 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00

ص

10 - شركة احمد عبدالحميد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   119257  قيدت فى  31-05-2009 برقم 

ايداع   4236 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2024  

12:00:00ص

11 - احمد ابراهيم محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   119624  قيدت فى  01-07-2009 برقم ايداع   

5125 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00ص

12 - ش صباح صلح محمد متولى و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   104754  قيدت فى  2005-08-06 

برقم ايداع   4636 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2025  

12:00:00ص

13 - تعدل الى شركة / احمد مصطفى محمود مصطفى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   159565  قيدت فى  

11-10-2017 برقم ايداع   13212 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2027  12:00:00ص

14 - شركه خالد ابراهيم محمد عزالرجال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   162376  قيدت فى  

20-02-2018 برقم ايداع   2825 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2028  12:00:00ص
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15 - شركة الشرق الوسط للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   203818  قيدت فى  07-01-2001 برقم 

ايداع   1000002 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2026  

12:00:00ص

16 - شركة  النيل لنقل البضائع ش م0م   شركة سبق قيدها برقم :   140863  قيدت فى  04-09-2014 برقم 

ايداع   7187 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2024  

12:00:00ص

17 - شركة / السيد ابراهيم السيد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49866  قيدت فى  25-09-1984 برقم 

ايداع   3771 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2024  

12:00:00ص

18 - ش هانى فؤاد حنا جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   155631  قيدت فى  27-02-2017 برقم 

ايداع   2666 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  

12:00:00ص

19 - شركة خيرى شفيق عبيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77191  قيدت فى  07-05-1997 برقم 

ايداع   2265 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

20 - شركة  على ابراهيم عبدالعال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   120313  قيدت فى  2012-07-25 

برقم ايداع   6270 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

21 - شركة الوليد للتنمية الزراعية المستدامة   شركة سبق قيدها برقم :   120313  قيدت فى  2012-07-25 

برقم ايداع   6270 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

22 - شركة على ابراهيم عبد العال احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   120313  قيدت فى  

02-09-2009 برقم ايداع   6712 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2024  12:00:00ص

23 - شركة عفاف عبدا عبدالمتعال درويش وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   78829  قيدت فى  

23-11-1997 برقم ايداع   6733 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2027  12:00:00ص

24 - ش هانى انيس يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   98067  قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   

742 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  12:00:00ص

25 - تعدل الى هدى عبدا السيد يوسف وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   51690  قيدت فى  

13-05-1985 برقم ايداع   2349 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2025  12:00:00ص

26 - نبيل عبيد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   69256  قيدت فى  08-09-1992 برقم ايداع   3755 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2027  12:00:00ص

27 - شركة مصطفى دسوقى ابراهيم شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97943  قيدت فى  

22-01-2003 برقم ايداع   402 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

28 - شركه محمد عبدالحليم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75876  قيدت فى  02-11-1996 برقم ايداع   

5911 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

29 - شركة  المير محى الدين محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   98136  قيدت فى  2003-02-24 

برقم ايداع   926 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  

12:00:00ص
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30 - شركه محمد عبدالعال اسماعيل خطابى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   161861  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   1583 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

31 - شركه السيد جوده عبدالعزيز حموده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   69922  قيدت فى  

25-01-1993 برقم ايداع   443 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2028  12:00:00ص

32 - شركة  صلح عبدالغنى محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   94414  قيدت فى  28-10-2001 برقم 

ايداع   7266 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2026  

12:00:00ص

33 - شركه عليه سعيد وشريكها مجاهد عطيه بهنسى عطيه   شركة سبق قيدها برقم :   161923  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   1721 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

34 - بنك مصر شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   4  قيدت فى  26-08-1980 برقم ايداع   

2558 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2025  12:00:00ص

35 - شركة محمد عبده ابراهيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   58819  قيدت فى  05-12-1987 برقم 

ايداع   6422 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

36 - ش / احمد السيد احمد ديب و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   73332  قيدت فى  28-05-1995 برقم 

ايداع   2402 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2025  

12:00:00ص

37 - شركة  عبدالخالق عبدالنعيم عبدالخالق وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   123143  قيدت فى  

27-05-2010 برقم ايداع   4300 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/05/2025  12:00:00ص

38 - تعدل الى ش محمد حسين محمد عبدالحق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57492  قيدت فى  

05-07-1987 برقم ايداع   3389 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2027  12:00:00ص

39 - شركه فتحى محمد مجاهد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   97842  قيدت فى  2003-01-06 

برقم ايداع   90 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  

12:00:00ص

40 - شركة رباب بهجت عبد السميع وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   112831  قيدت فى  2007-11-21 

برقم ايداع   8218 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

41 - شركة احمد السيد محمد حجازى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   90745  قيدت فى  2000-11-20 

برقم ايداع   8310 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2025  

12:00:00ص

42 - شركة أيمن محمدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   70153  قيدت فى  15-03-1993 برقم ايداع   

1232 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

43 - ش راويه محمد سلمه حسانين واولدها   شركة سبق قيدها برقم :   78032  قيدت فى  1997-08-20 

برقم ايداع   4599 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  

12:00:00ص
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44 - شركة رضا مصطفى موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   86472  قيدت فى  21-06-2007 برقم 

ايداع   4436 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

45 - تعدل الى شركة حميدة عبدالعزيز على عبدا وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   154316  قيدت فى  

15-12-2016 برقم ايداع   15520 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2026  12:00:00ص

46 - المانة للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   96535  قيدت فى  05-02-2012 برقم ايداع   1192 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  12:00:00ص

47 - شركة  اشرف محمود يوسف زهران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   96535  قيدت فى  

05-02-2012 برقم ايداع   1192 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

48 - شركة اشرف محمود يوسف زهران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   96535  قيدت فى  

09-07-2002 برقم ايداع   4067 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص
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