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قيود أفراد

1 - احمد علء امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 352 ورقم قيد 

18479    محل رئيسى  عن لف محركات وصيانه شيلرات وتوريدات كهربائيه ومقاولت, بجهة محافظة الشرقية 

شقه 1 قطعه 118 مجاوره 34

2 - سامح احمد محمد الوصيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 364 

ورقم قيد 18480    محل رئيسى  عن تجارة الجمله والتجزئه للبن وطحنه, بجهة محافظة الشرقية العقار رقم 4 

مجاورة 4

3 - احمد ياسر عزت السيد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 372 

ورقم قيد 18481    محل رئيسى  عن تجاره وصيانه اجهزه التبريد, بجهة محافظة الشرقية محل بالدور ارضي 

رقم 1 قطعه 355 مج 85 الحي 13

4 - احمد احمد نور الدين احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

374 ورقم قيد 18482    محل رئيسى  عن تجارة مخلفات المصانع, بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 115 

الحى 14 قطاع هـ 2

5 - رزق للتنجيد الفرنجي والموبيليات تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

376 ورقم قيد 18483    محل رئيسى  عن ورشه تنجيد افرنجي وموبيليات, بجهة محافظة الشرقية مجاورة 34 

قطعه 95

6 - ابراهيم محسن ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 

382 ورقم قيد 18484    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فلتر المياه ومستلزمات سباكة ) فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية الصفا مول وحده رقم 216 قطعه رقم 9 الحي الثاني

7 - عاطف السيد السيد احمد الفقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 388 

ورقم قيد 18487    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وتوريد منتجات وخامات البلستيك ) فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية عقار رقم 13 محل رقم 111 دور اول علوي 

MC3 32 بالمركز العالمي 1 قطعة رقم

8 - عبدالرحمن ممدوح محمد حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم 

ايداع 395 ورقم قيد 18488    محل رئيسى  عن التوريدات العموميه والتوكيلت التجاريه والعدد واللت 

والمعدات ومهمات المن والسلمه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية 

محل 23 ق 48 القدس مول مرحله 2

9 - خليل فضل خليل عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 396 

ورقم قيد 18489    محل رئيسى  عن تسويق عقاري, بجهة محافظة الشرقية الحي 14-قطاع و- قطعه 585

10 - محمد شريف سعد عبدا رضوان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 

397 ورقم قيد 18490    محل رئيسى  عن توريدات عمومية وبيع مستلزمات مصانع )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية الردنيه- مول الشرق -عماره ب- شقه 4

11 - محمد فيصل عبد العزيز محمد صبيح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 400 ورقم قيد 18491    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الشرقية محل 15 عماره 10 مجمع عبد 

المقصود الردنية
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12 - مكتب نقل عمال الشركات والرحلت الداخليه  رانيا صابر السيد عدوي عوض تاجر فرد  رأس ماله 

40,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 402 ورقم قيد 18492    محل رئيسى  عن نقل عمال 

الشركات والرحلت الداخليه ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 

(, بجهة محافظة الشرقية شقة رقم 10 جراند مول مدخل )4( الردنية

13 - محمد عزت محمد محمد البنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 422 

ورقم قيد 18494    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريد وتركيب انظمة انذار كاميرات وانظمة الكهرباء 

وانظمة التكيف وانظمة مكافحة الحريق, بجهة محافظة الشرقية وحدة 9 نموذج ج مشروع الهايدي سنتر 2 مجاورة 

36

14 - خالد ابراهيم عبدالجواد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 434 

ورقم قيد 18497    محل رئيسى  عن توريد المواد الغذائيه والملبس الجاهزة والحذيه, بجهة محافظة الشرقية 

وحدة 3 قطعه 5 مجاورة 2 مربع 2

15 - ابراهيم السعيد ابراهيم مصطفي مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع 435 ورقم قيد 18498    محل رئيسى  عن ورشة اصلح قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية 

الدور الرضي قطعة رقم 70 الحي رقم 12

16 - مكتب ساميه صالح محمد حسن سكر للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 439 ورقم قيد 18499    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخليه ونقل عمال شركات بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الدولى والداخلى, بجهة 

محافظة الشرقية 4 الدور الول عمارة 9 مجاورة 62 عمارات الرواد العرب

17 - محمد عبدالرزاق عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 

441 ورقم قيد 18500    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الكهربائيه والعدد واللت, بجهة محافظة الشرقية 

محل 4 قطعه 6ت جنوب غرب أ 6

18 - شعبان احمد عشري دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 446 

ورقم قيد 18501    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائيه جمله, بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي قطعه 224 

مجاوره 32

19 - محمود فايز كامل شمروخ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 447 

ورقم قيد 18502    محل رئيسى  عن مقاولت عامة واعمال حفر, بجهة محافظة الشرقية قطعه 80 مجاوره 58 

ثان

20 - يوسف هشام محمد السيد دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

468 ورقم قيد 18504    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات الحريق - المن الصناعي - توريد اجهزه النذار 

وتجاره مستلزمات المصانع, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 8 ع1 مول الحلم -الردنية

21 - فاطمه شعبان بهجت السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 

470 ورقم قيد 18505    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه ومستلزمات مصانع ) فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية شقه رقم 120 مول الصفا - الردنيه

22 - نجوي شوقي شحاته ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 474 

ورقم قيد 18506    محل رئيسى  عن توريد مستلزمات المصانع والتوريدات العامه ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده 5- عماره 2 - الدور الرضي مشروع التهاني مول قطعه 

46 ام سي 3
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23 - رشدي عبد العاطي محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

489 ورقم قيد 18508    محل رئيسى  عن مقاولت عامةوتوريدات عموميه ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية الردنية - مرحلة 4 -شقه 4 -عماره 4

24 - محمود شبل سليمان محمد مناع تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

492 ورقم قيد 18509    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عمومية ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده 12- مج 12/ عماره61 /

25 - كامليا ابراهيم جاد عوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 493 

ورقم قيد 18510    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الشرقية محل 16 مول بربري -

مجاوره 14

26 - فاطمه عبد العزيز محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 506 

ورقم قيد 18511    محل رئيسى  عن قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4/1 الدور الرضي 

-المركز العالمي ام سي مركز المدينه

27 - تامر رضا صابر رزق محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 509 

ورقم قيد 18512    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة الشرقية وحده 9- جنوب غرب 6أ - المنطقة 

الصناعية

28 - الشامى لتجارة الدوات الصحيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

511 ورقم قيد 18513    محل رئيسى  عن تجارة الدوات الصحيه والتوريدات العموميه )فيما عدا خدمات 

الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية محل 35 بترا مول مرحله اولى الردنيه

29 - سعد الدين ممدوح احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 

524 ورقم قيد 18515    محل رئيسى  عن تسويق عقارى, بجهة محافظة الشرقية عمارة 11 مول عمر بن 

الخطاب الحى الول

30 - ابوالفتوح محمود عبدالحميد محمد جنجن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم 

ايداع 525 ورقم قيد 18516    محل رئيسى  عن توريد قطع غيار المصانع والمعدات الميكانيكيه والستشارات 

الهندسيه, بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم 14 عمارة 114 الحى 12

31 - وسام شعبان محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 527 ورقم 

قيد 18517    محل رئيسى  عن توريدات المواد الكيماويه والبويات والتصنيع لدى الغير, بجهة محافظة الشرقية 

شقه 3 عمارة 3 مرحله 2 الردنيه

32 - محمد احمد نصر عبد الرحمن ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 531 ورقم قيد 18519    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات وتوريد اثاث منزلي ومكتبي ) فيما 

عدا خدمات كمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 355 الدور الثاني -مول المركز 

العالمي الردنية

33 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات رانيا ابراهيم بدوي النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 536 ورقم قيد 18520    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

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

الشرقية عماره 48 -شقه 12 -مجاورة 63

34 - محمد رضا رمضان محمد الغريب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

538 ورقم قيد 18521    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 5 أ عمارة 12 مجمع 

عبدالمقصود الردنيه
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35 - محمد محمود السيد عزب حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

544 ورقم قيد 18522    محل رئيسى  عن تجاره الكترونية )فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكية 

واصدار العنف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول التراخيص اللزمه شريطه وجود عقد الجه 

المانحه العليا للنترنت مختوما )موافقه امنيه رقم 9209/401 في 2023/2/6 (, بجهة محافظة الشرقية محل 85 

علوي-سنتر المعراج - مجاوره 38

36 - امين جرجس لبيب سلمه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 545 

ورقم قيد 18523    محل رئيسى  عن ورشه خراطه وتوريدات ميكانيكيه, بجهة محافظة الشرقية الوحده الصناعيه 

رقم 6 الدور الرضي بمشروع الماسة الصناعي بمجمع الورش الصناعية جنوب غرب 6أ

37 - احمد محمد اسماعيل السيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 546 

ورقم قيد 18524    محل رئيسى  عن لف مواتير ومحركات وتوريدات عموميه )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله(, بجهة محافظة الشرقية محل رقم 1 الدور الرضى سنتر البناؤون مجاورة 46

38 - حمدي مسعد كمال محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 553 

ورقم قيد 18525    محل رئيسى  عن توريد مواد تعبئة وتغليف وتوريدات عامة )فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنترنت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 314 مول المركز العالمي الردنية

39 - مكتب عبد الرحيم مصطفي السيد احمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 570 ورقم قيد 18526    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

داخلية ونقل عمال شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللمه من جهاز النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرضي - قطعه 14- الحي 14

40 - احمد عبدالرحيم رمضان محمد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم 

ايداع 582 ورقم قيد 18528    محل رئيسى  عن نقل عمال ونقل بضائع داخلي )بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (, بجهة محافظة الشرقية وحده 341 مول المركز العالمي 

الردنية

41 - محمد محمد محمد محمد علي موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 

585 ورقم قيد 18529    محل رئيسى  عن كشك بقالة, بجهة محافظة الشرقية كشك رقم 8 -مجاوره 1

42 - احمد السعيد فضل جوهر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 597 

ورقم قيد 18530    محل رئيسى  عن ورشة صيانه وغيار زيت, بجهة محافظة الشرقية مجاوره 24 محل رقم 1 

قطعه رقم 9

43 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال الشركات محمد عبدالعزيز محمد نصر تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 612 ورقم قيد 18531    محل رئيسى  عن مكتب رحلت 

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

محافظة الشرقية قطعه 1296- قطاع أ الحي العاشر

44 - محمد احمد غانم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 615 ورقم قيد 

18532    محل رئيسى  عن بيع واستبدال وتأجير السيارات لحساب الغير, بجهة محافظة الشرقية الوحده رقم 

338 - الدور الثالث - القطعه رقم MC1 - 17  - الردنية

45 - احمد سعيد ابراهيم منصور ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 

624 ورقم قيد 18533    محل رئيسى  عن مقاولت عامة وتوريدات عموميه ) فيما عدا خدمات الكمبيوتر 

والنتر نت وتوريد العماله (, بجهة محافظة الشرقية وحده4 - عماره 29 - مجاوره 38
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46 - عمرو عوف لداره المطاعم والكافتريات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم 

ايداع 626 ورقم قيد 18534    محل رئيسى  عن اداره وخدمات المطاعم والكافتريات, بجهة محافظة الشرقية مج 

22 عماره رقم 211 شقه 2

47 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات محمود السيد مصطفي حافظ تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 630 ورقم قيد 18535    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه ونقل عمال 

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

الشرقية شقه 1 /قطعه رقم 257 /الحي رقم 12

فروع الفراد

1 - سامى السعيد محمد عوض  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع   367 ورقم قيد   16210  محل فرعى  عن  

تجارة المواد الغذائيه  بجهة محافظة الشرقية محل 43و 46 سنتر بلزا مول مجاورة 60

2 - محمود فتحى محمد فهمى حجازى  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   458 ورقم قيد   18503  محل فرعى  

عن تعدل الى/ مصنع تعبئه وتصنيع مواد غذائية بمحرك كاتشب ومايونييز  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى 

القطعه 173نموذج أ المنطقة الجنوبية 6 مليون متر مربع

3 - محمود فتحى محمد فهمى حجازى  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع   458 ورقم قيد   18503  محل فرعى  

عن تعدل الى/ مصنع تعبئه وتصنيع مواد غذائية بمحرك كاتشب ومايونييز  بجهة محافظة الدقهلية شارع قناة السويس 

عقار رقم )13( شارع ابو ديب بملك/ عبد الحميد عبد الحميد عبد الوهاب

4 - احمد ابراهيم الدسوقى محمد عبدالغفار  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   467 ورقم قيد   17198  محل 

فرعى  عن مصنع تريكو  بجهة محافظة الدقهلية - الحصوه  - بملك / ابراهيم الدسوقى محمد

5 - احمد ابراهيم الدسوقى محمد عبدالغفار  قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع   467 ورقم قيد   17198  محل 

فرعى  عن مصنع تريكو  بجهة محافظة الشرقية - عقار رقم 186/185 - منطقة صناعية B4 - قسم ثالث - ملك / 

جلل احمد محمد محمود

6 - رضا سعيد الغندور فايد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   552 ورقم قيد   6883  محل فرعى  عن 

صناعات هندسيه وكهربائيه  بجهة محافظة الشرقية وحده 47 مجمع أ المجمعات الصغيرة والمتوسطه منطقه جنوبيه

7 - علء نبيل سعد فايد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   569 ورقم قيد   9492  محل فرعى  عن ثلجه 

لتبريد المواد الغذائيه  بجهة محافظة الشرقية حفنا
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قيود الشركات

1 - نشأت محمود مصطفي وشركاه شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

385 ورقم قيد  18486    مركز عام  عن الستثمار في مجال العقارات بتشكيلتها المختلفة  بجهة محافظة 

الشرقية شقه رقم 1 عقار رقم 172 المجاورة 19

2 - شركة ممدوح محمد محمد يوسف وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    413 ورقم قيد  18493    مركز عام  عن توريد مستلزمات السنان  بجهة محافظة الشرقية وحده 

رقم 20 ج / هايدي سنتر /مجاورة40

3 - محمود مختار عبدالحميد وشريكيه شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

427 ورقم قيد  18496    مركز عام  عن تجارة المواد الغذائيه والتوريدات العموميه )فيما عدا توريد العماله 

والكمبيوتر وخدمات الحاسب اللى(  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضى عقار رقم 22 مجاورة 72

4 - محمد خاطر محمد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

488 ورقم قيد  18507    مركز عام  عن توريدات عمومية والمقاولت العامه  )عدا توريد العماله والحاسب 

اللي (  بجهة محافظة الشرقية وحده رقم 115 -الدور الول علوي- الزهور سنتر- سوق المجاوره 49

5 - سناء اسامه وشريكتها شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    574 

ورقم قيد  18527    مركز عام  عن توريد مواد غذائيه  بجهة محافظة الشرقية الوحده رقم 86 المنطقه 

الصناعيه b2 مجمع الفرسان

فروع الشركات

1 - شركة المهند س للنسيج )يونس مطاوع وشريكة (   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    383 ورقم قيد   

18485   فرعى  عن تصنيع المنسوجات والقمشه والمفروشات والتجار فيها.  بجهة محافظة الشرقية وحده 

)124( مجمع أ المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية )6مليون( العاشر من رمضان

2 - شركة / المهندس للنسيج   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    383 ورقم قيد   18485   فرعى  عن 

تصنيع المنسوجات والقمشه والمفروشات والتجار فيها.  بجهة محافظة الشرقية وحده )124( مجمع أ المجمعات 

الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية )6مليون( العاشر من رمضان

3 - شركة المهند س للنسيج )يونس مطاوع وشريكة (   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    383 ورقم قيد   

18485   فرعى  عن تصنيع المنسوجات والقمشه والمفروشات والتجار فيها.  بجهة محافظة المنوفية تعديل 

العنوان ليصبح / 37 شارع البساتين كفر هلل ملك / ابو اليزيد يوسف عبد المعطى ابو نوارج

4 - شركة / المهندس للنسيج   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    383 ورقم قيد   18485   فرعى  عن 

تصنيع المنسوجات والقمشه والمفروشات والتجار فيها.  بجهة محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح / 37 

شارع البساتين كفر هلل ملك / ابو اليزيد يوسف عبد المعطى ابو نوارج
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 محو - شطب

1 - احمد جلل عبدالحفيظ عبد المحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   6752 قيد فى 15-01-2009 برقم ايداع  

40 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل نم محو القيد

2 - مكتب رحلت ونقل عمال شركات احمد على محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10024 قيد فى 

04-12-2013 برقم ايداع  1407 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - محمد الطوخى عبدا مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15235 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع  2165 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - محمود فولي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17201 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  3017 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - مينا جورج عريان حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   9648 قيد فى 09-04-2013 برقم ايداع  476 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - ابوعمرة عبدالحليم عبدالوهاب عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   12502 قيد فى 05-01-2017 برقم 

ايداع  40 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - مكتب غريب عبدالباسط عبدالوهاب عبدالوهاب للرحلت الداخليه ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   

13714 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع  906 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

8 - مكتب رحلت داخلى ونقل عمال شركات معوض مصباح معوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16382 

قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع  2359 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - وليد حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16887 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  1198 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - مكتب السواح لنقل عمال الشركات والرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   2839 قيد فى 2001-06-10 

برقم ايداع  433 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - هبه سمير بشير ابيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   4619 قيد فى 07-02-2005 برقم ايداع  241 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - محمد محمود محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   11871 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع  628 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - محمد السيد محمد السيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   15406 قيد فى 11-11-2019 برقم ايداع  

2662 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

14 - مكتب رحلت سعد هاشم سند  تاجر فرد سبق قيده برقم   4023 قيد فى 22-05-2004 برقم ايداع  542 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - مكتب علء عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالنبى للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم   

11137 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع  728 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

16 - سعيد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11314 قيد فى 05-08-2015 برقم ايداع  1239 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

17 - فارس شوقى ناشد ارمنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14256 قيد فى 30-10-2018 برقم ايداع  2468 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

18 - انس محمد محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   15611 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  104 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

19 - محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14350 قيد فى 22-11-2018 برقم 

ايداع  2687 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

Page 8 of 30 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

20 - صبرى حمدى السعيد سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم   9751 قيد فى 29-05-2013 برقم ايداع  732 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - وليد عبداللطيف عبداللطيف الشقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   10800 قيد فى 30-11-2014 برقم ايداع  

1790 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

22 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات محمد رمضان عبدالغني عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   

15642 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع  166 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

23 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال شركات مني مهني صديق طنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   16908 

قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع  1253 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

24 - عزت جميل زياده يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   17633 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  495 

وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

25 - مكتب عاصم عامر عبدالسلم السيد للرحلت ونقل العمال الداخلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   13771 قيد 

فى 06-05-2018 برقم ايداع  1105 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

26 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات الن شحاته موسي عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   

15754 قيد فى 12-02-2020 برقم ايداع  448 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد
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رأس المال

1 - السيد محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11334 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع   1287 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

2 - على محمود حسين سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   12796 قيد فى 03-05-2017 برقم ايداع   837 فى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - احمد علي عبد الحليم فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   18450 قيد فى 19-01-2023 برقم ايداع   233 فى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

4 - احمد خالد صابر محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   13653 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع   729 فى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - ثريا محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   8574 قيد فى 28-09-2011 برقم ايداع   1163 فى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

6 - الحديدى لتجارة مواد البناء تاجر فرد سبق قيده برقم   15072 قيد فى 14-07-2019 برقم ايداع   1691 

فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

7 - مكتب عبدة محمد جيلني عبد الرحمن سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم   

5458 قيد فى 12-07-2006 برقم ايداع   554 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس 

ماله  50,000.000

8 - نهى حسين احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   6130 قيد فى 28-11-2007 برقم ايداع   1095 فى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

9 - احمد محمد عبدالعال الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   12018 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع   1019 

فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

10 - احمد طلعت ابراهيم محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   13482 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع   

303 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - محمد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   17406 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   3694 فى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

12 - نشوه محسن عبد النبي النحراوي تاجر فرد سبق قيده برقم   15427 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع   

2724 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  750,000.000

13 - اماني عماد الدين عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   18376 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع   

3716 فى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

14 - رزق للتنجيد الفرنجي والموبيليات تاجر فرد سبق قيده برقم   18483 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع   

376 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

15 - انس محمد محمدعبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   15611 قيد فى 24-08-2003 برقم ايداع   4410 

فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

16 - محمد سلمه صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   11730 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع   237 فى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

17 - محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم   14336 قيد فى 19-11-2018 برقم 

ايداع   2656 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - عامر صالح مجدى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   17765 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   1054 

فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - هيثم محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   12716 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع   615 فى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

Page 10 of 30 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

20 - ابراهيم السعيد ابراهيم مصطفي مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   18498 قيد فى 12-02-2023 برقم 

ايداع   435 فى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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العناوين 

1 - السيد محمد السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11334 قيد فى 12-08-2015 برقم ايداع    1287 وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 34 وكاله ياسين/ دوار العاشر من 

A1,A2 رمضان المنطقه المحصور بين

2 - مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات سامي السعيد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    16210 

قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع    1844 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية محل 43و 46 سنتر بلزا مول مجاورة 60

3 - مؤسسة الرضا لخراطة وبرادة السطمبات ) متولى عبد الهادى متولى( تاجر فرد سبق قيده برقم    17711 

قيد فى 19-03-1997 برقم ايداع    5336 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الجامع من ش عمر بن الخطاب - بنشاط تصنيع السطمبات براس مال مائه الف جنيها)تم المحو(

4 - مكتب عبدة محمد جيلني عبد الرحمن سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم    

5458 قيد فى 12-07-2006 برقم ايداع    554 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية مج 30 مربع 3 عماره 20 شقه 1

5 - مكتب امجد فتحي عبد المسيح سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات والنقل الجماعي ونقل الطلب 

داخلي وتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    13288 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع    2441 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 99 الدور الول علوي مشروع الفتوح 

سنتر سوق مج 38أ

6 - ربيع محمد احمد محمد القدرى تاجر فرد سبق قيده برقم    14126 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

2107 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ورشة رقم 120 مجمع ج 

المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقه الجنوبية

7 - احمد محمد عبدالعال الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    12018 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    

1019 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية سي 1 وحدة 5 أ مجمع الشباب

8 - جمال سلمه درويش عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    16187 قيد فى 28-09-2020 برقم ايداع    

1779 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عمارة 16 مكتب 10 مجمع عبد 

المقصود الداري

9 - محمد عبدا عبدالمجيد جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    17016 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع    

1727 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 8 عماره 14 مجمع عبد 

المقصود امام البنك العربي الفريقي

10 - محمد محمد محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    17406 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع    3694 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده رقم 440 مشروع الجوهرة مول 

MC2 27 قطعه

11 - نشوه محسن عبد النبي النحراوي تاجر فرد سبق قيده برقم    15427 قيد فى 18-11-2019 برقم ايداع    

2724 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه 1 عماره 63 مجاوره 4 بملك 

/صالح ابراهيم حسن

12 - مكتب علء عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالنبى للرحلت الداخلية ونقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    

11137 قيد فى 07-05-2015 برقم ايداع    728 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقه4 عمارة 11 الشباب مجاورة 57 تم اللغاء

13 - ناصر على ابراهيم طنطاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    17377 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع    

3605 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم 502 مجمع جرين لند
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14 - عبدا فؤاد عبدا درويش صقر تاجر فرد سبق قيده برقم    8473 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي مج 81ق 219 

الحي 13 ملك / محمد ابراهيم محمد سلطان

15 - انس محمد محمدعبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    15611 قيد فى 24-08-2003 برقم ايداع    4410 

C2_ 17وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده صناعيه رقم

16 - انس محمد محمدعبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    15611 قيد فى 24-08-2003 برقم ايداع    4410 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المركز ملك سيد توفيق على رمضان

17 - انس محمد محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    15611 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع    104 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش المركز ملك سيد توفيق على رمضان

18 - رضا سعيد الغندور فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    6883 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    324 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده 47 مجمع أ المجمعات الصغيرة 

والمتوسطه منطقه جنوبيه

19 - ابو بكر مصطفى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14485 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    

20 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي قطعه 498 شارع ام 

كلثوم مجاوره 9- بملك /تامر محمد عبد المعطي

20 - علء نبيل سعد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    9492 قيد فى 27-01-2013 برقم ايداع    108 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حفنا

21 - محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    14336 قيد فى 19-11-2018 برقم 

ايداع    2656 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه 9 عماره 4 جراند 

مول الردنيه

22 - فاطمه عبدالبصير ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    12036 قيد فى 30-05-2016 برقم ايداع    

1064 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 169- نموذج ج -

المنطقة الجنوبيه 6مليون

23 - عبد ا جمال الهادي محمد محمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    15143 قيد فى 2019-08-06 

برقم ايداع    1881 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم 12 بيترا 

مول مرحله اولى الردنيه

24 - ايمن فوزى مصطفى ابراهيم عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    14497 قيد فى 06-01-2019 برقم 

ايداع    47 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم 5 نموذج د الدور 

العلوى مشروع هايدىسنتر 2/مج 36

25 - رانيا عادل بشاي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    15177 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    1977 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده 303 - المركز العالمي التجاري - 

قطعه mc3 بملك/ نشوه محمد محمد عبد الرحيم

Page 13 of 30 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

النشاط

1 - مكتب رحلت داخليه و نقل عمال الشركات سامي السعيد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  16210 قيد 

فى 05-10-2020 برقم ايداع    1844وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجارة 

المواد الغذائيه

2 - ايمن رضا محمد عيسى عايش تاجر فرد سبق قيده برقم  15564 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    

3105وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تصنيع وتجميع لوحات الضغط 

المنخفض واللوحات الكهربائية والكهروميكانيكية

3 - عدلي زكي واصف سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  16041 قيد فى 13-08-2020 برقم ايداع    1338وفى 

تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

4 - عادل عبدالفتاح محمد خليل دعبس تاجر فرد سبق قيده برقم  16876 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع    

1168وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير

5 - محمد مصطفي السيد محمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  18478 قيد فى 31-01-2023 برقم ايداع    

346وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة )توريد وتركيب العمال 

الكهروميكانيك (

6 - مكتب عبدة محمد جيلني عبد الرحمن سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

5458 قيد فى 12-07-2006 برقم ايداع    554وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي (

7 - نهى حسين احمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  6130 قيد فى 28-11-2007 برقم ايداع    1095وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  خدمات النظافة ومكافحة الحشرات وصيانة ادوات الزراعة 

والتوريدات العمومية )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنتر نت وتوريد العماله (

8 - مكتب امجد فتحي عبد المسيح سليمان للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات والنقل الجماعي ونقل الطلب 

داخلي وتجارة السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  13288 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع    2441وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات والنقل الجماعي 

ونقل الطلب داخلي وتجارة السيارات  )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي (

9 - رضا محمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  5960 قيد فى 05-08-2007 برقم ايداع    734وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع كرتون مضلع لدى الغير

10 - احمد محمد عبدالعال الصيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  12018 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    

1019وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  صناعة مواد التعبئة والتغليف

11 - احمد طلعت ابراهيم محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  13482 قيد فى 08-02-2018 برقم ايداع    

303وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 

36 من المجموعه 6

12 - محمد ابراهيم ابراهيم حبسه تاجر فرد سبق قيده برقم  18120 قيد فى 04-09-2022 برقم ايداع    2465

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مقاولت عامة

13 - اماني عماد الدين عبد العزيز سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  18376 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع    

3716وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التصدير

14 - زين العابدين حسن حسن نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  4396 قيد فى 14-12-2004 برقم ايداع    

1467وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ صيانة موازين

Page 14 of 30 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

15 - عبدا فؤاد عبدا درويش صقر تاجر فرد سبق قيده برقم  8473 قيد فى 03-08-2011 برقم ايداع    

956وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد مستلزمات المصانع والملبس الطبية وتجارتها 

والتوريدات العمومية )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(

16 - رضا سعيد الغندور فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  6883 قيد فى 19-03-2009 برقم ايداع    324وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ صناعات هندسيه وكهربائيه

17 - محمد سلمه صالح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  11730 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع    237وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تعبئة وتغليف

18 - ابو بكر مصطفى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14485 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    20

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  موافقه امنيه رقم 69/8850 في 2023/1/22

19 - احمد خليفه عبدالسلم خليفه هنداوى تاجر فرد سبق قيده برقم  11605 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع    

2107وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / خرسانة جاهزه لدي الغير

20 - محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد تاجر فرد سبق قيده برقم  14336 قيد فى 19-11-2018 برقم 

ايداع    2656وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / الشحن الدولي والتصدير 

والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعة 6

21 - مكتب اسلم محمد عبد الغني محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات تاجر فرد سبق قيده برقم  

15424 قيد فى 17-11-2019 برقم ايداع    2710وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب 

رحلت داخلية ونقل عمال شركات )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي(

22 - فاطمه عبدالبصير ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12036 قيد فى 30-05-2016 برقم ايداع    

1064وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / تصنيع وتوريد البلتات الخشبية

23 - احمد عامر عثمان سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  17518 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع    4وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  مطعم وكافتيريا

24 - ايمن فوزى مصطفى ابراهيم عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  14497 قيد فى 06-01-2019 برقم 

ايداع    47وفى تاريخ  27-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط ادارة وتشغيل محطات الوقود 

والخدمات البتروليه

25 - عبدالرحمن نبيل علي عبده عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم  17104 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع    

2034وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح النشاط / توريد مواد التعبئه والتغليف

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   16041 وتم ايداعه بتاريخ   

)z cotton(  13-08-2020  برقم ايداع 1,338.000 الى : ذ . قطن لتصنيع الملبس الجاهزه

2 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5458 وتم ايداعه بتاريخ   

12-07-2006  برقم ايداع 554.000 الى : مكتب عبدة محمد جيلني عبد الرحمن سالم للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات

3 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13288 وتم ايداعه بتاريخ   

06-12-2017  برقم ايداع 2,441.000 الى : مكتب امجد فتحي عبد المسيح سليمان للرحلت الداخلية ونقل 

عمال الشركات والنقل الجماعي ونقل الطلب داخلي وتجارة السيارات

4 -  فى تاريخ    09-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18495 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2023  برقم ايداع 423.000 الى : عمرو كمال محمد مرسى خميس

5 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5960 وتم ايداعه بتاريخ   

05-08-2007  برقم ايداع 734.000 الى : المصريه لتصنيع الكرتون المضلع

6 -  فى تاريخ    13-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12018 وتم ايداعه بتاريخ   

22-05-2016  برقم ايداع 1,019.000 الى : الدولية لصناعة مواد التعبئة والتغليف

7 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17662 وتم ايداعه بتاريخ   

02-03-2022  برقم ايداع 625.000 الى : بيور كيم لتجاره الكيماويات

8 -  فى تاريخ    15-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18120 وتم ايداعه بتاريخ   

04-09-2022  برقم ايداع 2,465.000 الى : السر لتوريد السمنت والخرسانه الجاهزة والمقاولت العامه

9 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18514 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2023  برقم ايداع 512.000 الى : جابر ادولف توفيق بشاى

10 -  فى تاريخ    19-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18514 وتم ايداعه بتاريخ   

19-02-2023  برقم ايداع 512.000 الى : الوطنية للتصدير والتوريدات

11 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15424 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2019  برقم ايداع 2,710.000 الى : مكتب اسلم محمد عبد الغني محمد للرحلت الداخليه ونقل عمال 

الشركات

12 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15424 وتم ايداعه بتاريخ   

17-11-2019  برقم ايداع 2,710.000 الى : القصواء للرحلت الداخليه ونقل عمال الشركات

13 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12036 وتم ايداعه بتاريخ   

30-05-2016  برقم ايداع 1,064.000 الى : الزهراء لتصنيع وتوريد البلتات الخشبية

14 -  فى تاريخ    26-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17518 وتم ايداعه بتاريخ   

02-01-2022  برقم ايداع 4.000 الى : مطعم وكافيتريا العكيد السوري

15 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14497 وتم ايداعه بتاريخ   

06-01-2019  برقم ايداع 47.000 الى : العاصمه للخدمات البتروليه

16 -  فى تاريخ    28-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17104 وتم ايداعه بتاريخ   

24-08-2021  برقم ايداع 2,034.000 الى : المتحده المصريه لمواد التعبئه والتغليف
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - عمرو كمال محمد مرسى خميس  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   18495 وتم ايداعه بتاريخ  

09-02-2023 برقم ايداع    423تم التأشير فى تاريخ   09-02-2023   بــ  

2 - جابر ادولف توفيق بشاى  مدير فرع المقيد برقم قيد   18514 وتم ايداعه بتاريخ  19-02-2023 برقم ايداع    

512تم التأشير فى تاريخ   19-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة ايمن محمد كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9247 قيدت فى 27-09-2012 برقم ايداع   

1157 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد

2 - شركة رضا سالم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    7978 قيدت فى 29-11-2010 برقم ايداع   1513 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - شركة محمود ابوليله وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    9913 قيدت فى 18-09-2013 برقم ايداع   

1104 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

4 - سيد عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    9661 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع   2716 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - طيبه للصناعه والتجاره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    9661 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع   

2716 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - النصر ميتال لتشغيل وتشكيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم    13145 قيدت فى 02-06-2022 برقم 

ايداع   1551 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - وليد سيد محمد مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    13145 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع   

1551 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - شركة احمد حسنى احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    14693 قيدت فى 05-03-2019 برقم 

ايداع   596 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

9 - احمد رأفت مصطفى احمد نصر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    10019 قيدت فى 01-12-2013 برقم 

ايداع   1389 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - جمال عبد العاطي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3441 قيدت فى 13-01-2003 برقم ايداع   26 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - مهند السيد محمد امبابى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    9032 قيدت فى 17-05-2012 برقم ايداع   

643 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

12 - محمد مصطفى كمال عبدالرؤوف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    11991 قيدت فى 2016-05-15 

برقم ايداع   953 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شركة محمد عماد محمد عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6114 قيدت فى 21-11-2007 برقم 

ايداع    1064وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

2 - عبد ا رضا عبد ا وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     14532 قيدت فى 15-01-2019 برقم ايداع    

142وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

3 - شركه احمد محمد محمد عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11101 قيدت فى 23-04-2015 برقم 

ايداع    645وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

4 - وليد سيد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13145 قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    

2003وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

5 - امينه سعيد عبده حسنين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     3220 قيدت فى 23-06-2002 برقم ايداع    

456وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

Page 18 of 30 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - رفعت مصطفي رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17103 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

2031وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه رقم 15 المنطقه الصناعيه 

800فدان

2 - سيد عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9661 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع    2716وفى 

c8 تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه 47 االمنطقه الصناعيه

3 - طيبه للصناعه والتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     9661 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع    

c8 2716وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه 47 االمنطقه الصناعيه

4 - سيد عبد الفتاح وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9661 قيدت فى 15-04-2013 برقم ايداع    509وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 244 نموذج )ب( المنطقه الجنوبيه 

6 مليون م2 مجمع 2

5 - النصر ميتال لتشغيل وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     13145 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

1551وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 6 ومتخللتها - المنطقه 

C5 الصناعيه

6 - وليد سيد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13145 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

1551وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم 6 ومتخللتها - المنطقه 

C5 الصناعيه

7 - وليد سيد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13145 قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    

2003وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه رقم VF -المنطقه الصناعيه 

B1

8 - محمود عودة محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7070 قيدت فى 23-06-2009 برقم ايداع    699

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده رقم 1- قطعة 174- المجاورة 26
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - رفعت مصطفي رمضان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     17103 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

2031 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح طبع جميع انواع المستندات والدفاتر التجاريه 

والبيانيه وطبع وتجهيز الغلفه المختلفه وصناعه جميع انواع الكراسات والكشاكيل وجميع انواع الملفات والورق 

البلستيك موافقه امنيه رقم 8185/7043 فى 2022/11/23

2 - وليد سيد محمد مصطفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13145 قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    

2003 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد والتصدير )عدا المجموعه 

19 والفقرة 36 من المجموعه 6 (

3 - السيد عبدالهادى محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     17691 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    

773 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / تصنيع اثاث ومنتجات خشبية

4 - محمود عودة محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7070 قيدت فى 23-06-2009 برقم ايداع    699 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العمومية والتوريدات العامة وجميع اعمال 

المحاجر والغاء نشاط الستيراد والتصدير )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله(

5 - احمد محمد العبد وابراهيم احمد مصطفى وعمرو عبد الرحيم ابو الوفا شركة سبق قيدها برقم     13551 قيدت 

فى 27-02-2018 برقم ايداع    492 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توريد وتركيب 

وصيانه الخدمات الصناعيه الكهربائيه والهندسيه والميكانيكيه واعمال التبريد والمقاولت العامه والستشارات 

الهندسيه والتوكيلت التجاريه

6 - عبده عبده محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16978 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    

1596 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العمومية توريد وتركيب وصيانة خطوط 

وشبكات اطفاء الحريق وتوريد وتركيب وصيانة خطوط وشبكات النذار وادوات ومستلزمات الطفاء والمن 

الصناعي )فيما عدا خدمات الكمبيوتر والنترنت وتوريد العماله (

الكيان القانونى

1 - شركة محمد عماد محمد عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6114 قيدت فى 21-11-2007 برقم 

ايداع    1064 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12851 قيدت فى 

25-05-2017 برقم ايداع    1010 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - شركه عماد يونان تركي فرج وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7188 قيدت فى 09-09-2009 برقم ايداع    

979 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - امينه سعيد عبده حسنين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     3220 قيدت فى 23-06-2002 برقم ايداع    

456 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 734   وتم ايداعه 

بتاريخ 12-05-1996 برقم ايداع    200 الى   منصور محمد عبدا شلبى وشريكه

2 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6114   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2007 برقم ايداع    1064 الى   علء الدين السرسى وشركاة

3 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13261   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2017 برقم ايداع    2375 الى   السعيد محمد ابراهيم الخياط وشريكته

4 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16489   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2020 برقم ايداع    2671 الى   عاطف محمد محمود نعام وشريكيه

5 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6217   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2008 برقم ايداع    83 الى   محمد حسن وشريكه

6 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7188   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-09-2009 برقم ايداع    979 الى   شركه عماد يونان تركي فرج وشريكته

7 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3925   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2004 برقم ايداع    275 الى   رومانى وليم عزيز عيسى وشريكته

8 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4418   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2004 برقم ايداع    1508 الى   مينا وليم عزيز عيسى وشريكته

9 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6114   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2007 برقم ايداع    1064 الى   شركة محمد عماد محمد عبدالحميد وشركاه

10 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16978   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2021 برقم ايداع    1596 الى   عبده عبده محمد محمد وشريكه

11 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17645   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2022 برقم ايداع    559 الى   شركه امل رضا نظير وشريكتها
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الشخاص

1 - محمودعودة محمود عودة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7070   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-23 

برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  اتفق الشركاء علي ان تكون اداره الشركه والتوقيع 

عنها امام جميع الجهات المصالح الحكومية وابرام العقود والتفاقيات وفتح العتمادات والحسابات بالبنوك واليداع 

و السحب وتوقيع الشيكات بأسم الشركه وبيع اصول الشركه او التنازل عنها او رهنها او جزء منها للغير للشريك 

المتضامن / محمود عوده محمود منفردا وله في ذلك اوسع السلطات و الصلحيات التي تحقق غرض الشركه وله 

الحق في توكيل الغير او تفويضه في التعامل مع كافه انواع البنوك باليداع او السحب وفي كل او بعض ما ذكر

2 - سعيد سعيد محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3220   وتم ايداعه بتاريخ    2002-06-23 

برقم ايداع   456 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2018  بــ :  

3 - عبدالناصر سعيد محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3220   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2002 برقم ايداع   456 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2018  بــ :  

4 - عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12851   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2017 برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2018  بــ :  حق الداره والتوقيع لتصبح 

للشريكين المتضامنين الشريك/ عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف اسماعيل والشريكه / اماني محمد امين محمد 

وذلك منفردين ولهما في سبيل ذلك كافة الصلحيات في التعامل مع البنوك وفتح وغلق الحسابات والعتمادات 

والتعامل مع كافة البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وصرفها ولهما الحق في البيع 

واليجار لصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه ولهما حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن ولهما حق التعامل 

مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وامام الشهر العقاري وذلك منفردين فقط ولهما الحق في توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

5 - امانى محمد امين محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12851   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-25 

برقم ايداع   1010 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع لتصبح للشريكين 

المتضامنين الشريك / عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف اسماعيل والشريكه / امانى محمد امين محمد ولهما كافه 

الصلحيات فى التعامل مع البنوك وفتح وغلق الحسابات والعتمادات والتعامل مع كافه البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وصرفها ولهما الحق فى البيع واليجار لصول الشركه او ممتلكاتها العقاريه 

ولهما حق التوقيع على عقود القتراض والرهن ولهما حق التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وامام 

الشهر العقارى ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض  ماذكر

6 - عمرو عبدالرحيم ابوالوفا احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13551   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2018 برقم ايداع   492 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع / ليكون 

حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمية والتعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله والتعامل مع كافة البنوك 

والمصارف بكافة صور التعامل من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان تكون للشركاء الثلثه المتضامنين وهم الشريك / احمد محمد علي محمد العبد والشريك 

/ ابراهيم احمد مصطفي والشريك / عمرو عبد الرحيم او الوفا مجتمعين
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7 - اسلم جمال مصطفى محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13913   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   1502 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين ولهما منفردين او مجتمعين حق التعامل بأسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

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

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنو والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء بأسم الشركه ولصالحها مجتمعين او منفردين 

ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصقفات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او المل ولهما حق توكل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعين 

او منفردين الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها

8 - سهام احمد وجدي محمد كمال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  

9 - حسن محمد عبدا شلبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    734   وتم ايداعه بتاريخ    12-05-1996 برقم 

ايداع   200 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  حق بيع اصول الشركه بما فيها العقارات محل النشاط 

للنفس او للغير للطرفين الول منصور محمد عبدا شلبى والثانى حسن محمد عبدا شلبى مجتمعين او منفردين

10 - احمد جمال جوده محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-28 

برقم ايداع   2375 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

32 - نجوي فريد سليمان ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   559 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

33 - حسام محمد السيد احمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    17645   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   559 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

11 - السعيد محمد ابراهيم الخياط  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13261   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   2375 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين ولهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه فيما عدا جميع انواع التصرفات كالبيع او الرهن 

او القتراض من البنوك او التنازل او بيع اصول الشركه فيلزم مجتمعين

12 - عاطف محمد محمود نعام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16489   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   2671 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك 

الول المتضامن فقط /عاطف محمد محمود نعام وله الحق في التعامل مع كافة الهيئات والمؤسسات والبنوك 

والتعامل مع القطاعين العام والخاص باسم الشركه وله الحق منفردا في القتراض من البنوك لحساب الشركة وحق 

التصرف في بيع اصول الشركة

13 - محمد عاطف محمد نعام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16489   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   2671 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

14 - نجاه عبد البصير محمد عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6217   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2008 برقم ايداع   83 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

15 - محمد حسن عبد العظيم محمد رجب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6217   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2008 برقم ايداع   83 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  حق الداره التوقيع للشركاء الثنين 

محمد حسن عبد العظيم /حسن حسن عبد العظيم مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه 

والفراد مما يحقق اهداف الشركه ومصالحها والنهوض بها والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات والعتمادات 

والتوقيع علي الشيكات وصرفها فيما عدا في حاله بيع اصول الشركه ةالقتراض والرهن والتاجير يكون حق 

الشركاء الثنين مجتمعين او منفردين دون الرجوع للشركاء
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16 - ميلد نجيب سلمه هارون  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7188   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-09 

برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

17 - عماد يونان تركى فرج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7188   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-09 

برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع للشريك / عماد يونان تركي 

فرج منفردا وله في ذلك كافة الصلحيات والسلطات التي تحقق غرض الشركة وله الحق في بيع اصول الشركه او 

رهنها او رهن جزء منها للغير او شراء اصول جديده كما له الحق في التعامل مع جميع البنوك باليداع والسحب 

وفتح الحسابات والعتمادات والقتراض من اي بنك من البنوك وتوقيع الشيكات بأسم الشركه منفردا

18 - ماريه يوسف دوس ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7188   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2009 برقم ايداع   979 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

19 - مريم وليم عزيز عيسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3925   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-24 

برقم ايداع   275 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع عن الشركه من حق الشريك 

الول السيد/ رومانى وليم عزيز عيسى منفردا او من ينوب عنه قانونا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه 

على ان يكون ذلك بعنوان الشركه وفى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراضها وله تمثيل الشركه امام جميه الجهات 

الرسميه وغير الرسميه وكذلك له حق القتراض من البنوك وسحب وايداع اى اموال واوراق ماليه باسم الشركه 

اما العمال التى تمس اصول الشركه من بيع وشراءوتقرير حق عينى اصلى او تبعى فل تنفذ ال بتوقيع كافه 

الشركاء شخصيه عليها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

20 - وسام  وليم  عزيز عيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3925   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-24 

برقم ايداع   275 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

21 - وسام  وليم  عزيز عيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4418   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-19 

برقم ايداع   1508 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

22 - مريم وليم عزيز عيسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4418   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-19 

برقم ايداع   1508 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  اتفق الشركاء على ان يكون حق الدارة والتوقيع 

عن الشركه من حق الشريك الول السيد/ مينا وليم عزيز عيسى منفردا او من ينوب عنه قانونا وله كافه السلطات 

لتحقيق غرض الشركه على ان يكون ذلك بعنوان الشركه وفى المسائل المتعلقه بتحقيق اغراضها وله تمثيل 

الشركه امام جميع الجهات الرسميه وغير الرسميه وكذلك له حق القتراض من البنوك وسحب وايداع اى اموال 

واوراق ماليه باسم الشركه اما العماللتى تمس اصول الشركه من بيع وشراء وتقرير حق عينى اصلى او تبعى 

فل تنفذ ال بتوقيع كافه الشركاء شخصيا عليها ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

23 - علء الدين سعد ابراهيم المرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

24 - فتحية السيد محمد مدكور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-21 

برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  حق الداره والتوقيع عن الشركه : للشريكه 

المتضامنه اليده/ فتحية السيد محمد مدكور  منفرده

25 - عماد محمد عبدالحميد غراب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  خروج للوفاة

26 - مى عماد محمد  عبدالحميد غراب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

27 - محمد عماد محمد عبدالحميد غراب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

28 - منار عماد محمد عبدالحميد غراب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2007 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  
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29 - فتحية السيد محمد مدكور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6114   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-21 

برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين الول )علء الدين 

سعد ابراهيم السرسى( والثانيه )فتحيه السيد محمد مدكور( المتضامنين مجتمعين

30 - مورضي رابح سيد احمد سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2021 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

31 - محمود احمد حماد النجار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    16978   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2021 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - محمد الشافعى محمد ضبش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6205   قيدت فى   20-01-2008 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-19

2 - اشرف عبد الرازق احمد وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5642   قيدت فى   08-01-2007 برقم ايداع    

5 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

3 - محمود يس عبدالشهيد محمد عقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12760   قيدت فى   18-04-2017 برقم 

ايداع    747 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

4 - اشرف السيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13313   قيدت فى   14-12-2017 برقم ايداع    

2526 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

5 - محمد راغب محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9217   قيدت فى   16-09-2012 برقم ايداع    

1082 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-15

6 - محمد احمد بيومى ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9568   قيدت فى   03-03-2013 برقم ايداع    

289 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-02

7 - حسام عبدا عبدالبارى عبدالباقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11198   قيدت فى   01-06-2015 برقم 

ايداع    899 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

8 - هانم عبدالعزيز بيومى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9139   قيدت فى   25-07-2012 برقم ايداع    

923 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

9 - عزة محمد حسن سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9368   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    1413 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

10 - سوزان يوسف صموئيل عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10495   قيدت فى   24-06-2014 برقم ايداع    

985 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-23

11 - وليد السيد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12619   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

321 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

12 - بهاء علي احمد هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5452   قيدت فى   11-07-2006 برقم ايداع    

545 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

13 - ابو الدهب للتوريدات الصناعية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5826   قيدت فى   20-05-2007 برقم 

ايداع    448 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

14 - محمود محمد زياده مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10271   قيدت فى   23-03-2014 برقم ايداع    

421 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-22

15 - محمود ابراهيم محمد سالم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13457   قيدت فى   31-01-2018 برقم 

ايداع    229 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-30

16 - مكتب عبدة محمد جيلني عبد الرحمن سالم للرحلت الداخلية ونقل عمال الشركات  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5458   قيدت فى   12-07-2006 برقم ايداع    554 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-11

17 - نهى حسين احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6130   قيدت فى   28-11-2007 برقم ايداع    

1095 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

18 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9239   قيدت فى   24-09-2012 برقم 

ايداع    1126 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-23
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19 - مكتب رحلت داخليه ونقل عمال شركات عمرو محمد جيلنى عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13545   قيدت فى   26-02-2018 برقم ايداع    478 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-25

20 - عبدالحكيم عبدالعليم عبدالغني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5207   قيدت فى   10-12-2005 برقم ايداع    

1461 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

21 - احمد محمد عبدالعال الصيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12018   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

1019 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

22 - ابوعمرة عبدالحليم عبدالوهاب عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12502   قيدت فى   

05-01-2017 برقم ايداع    40 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-04

23 - احمد طلعت ابراهيم محمود السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13482   قيدت فى   08-02-2018 برقم 

ايداع    303 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-07

24 - محمد السيد محمد نجم عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13477   قيدت فى   07-02-2018 برقم ايداع    

285 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-06

25 - يوسف عبدالعزيز محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13537   قيدت فى   25-02-2018 برقم 

ايداع    457 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-24

26 - حمدي عبد الغني عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5465   قيدت فى   19-07-2006 برقم ايداع    

568 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

27 - سامى محمد عبدا فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13425   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    

146 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-17

28 - احمد عبدالفتاح عبدالعزيز السيد جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13444   قيدت فى   2018-01-28 

برقم ايداع    199 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

29 - ا حمد محمد عبدالعزيز عيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8038   قيدت فى   26-12-2010 برقم 

ايداع    1637 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-25

30 - محمد حامد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13284   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

2428 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

31 - محمد سليمان عبدا حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13416   قيدت فى   15-01-2018 برقم ايداع    

115 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

32 - مكتب علء عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالنبى للرحلت الداخلية ونقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

11137   قيدت فى   07-05-2015 برقم ايداع    728 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-05-06

33 - سعيد السيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11314   قيدت فى   05-08-2015 برقم ايداع    

1239 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-04

34 - ابوبكر عاطف عبدالحفيظ عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13290   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    2444 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

35 - احمد عبدالحميد عبدالعال موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3065   قيدت فى   06-01-2002 برقم 

ايداع    11 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-05

36 - حسن محمد عبدالوهاب محمد بلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13657   قيدت فى   20-03-2018 برقم 

ايداع    745 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-19

37 - مصطفى على حسن الشوربجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6214   قيدت فى   23-01-2008 برقم 

ايداع    70 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-22
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38 - صموئيل بيهاج شرموخ مرزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11536   قيدت فى   30-01-2018 برقم 

ايداع    225 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-29

39 - مصطفى محمد السيد عفيفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13428   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    

161 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

40 - مكتب رحلت داخلية ونقل عمال الشركات خاطر محمد عبدالحفيظ سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3409   قيدت فى   16-12-2002 برقم ايداع    926 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-15

41 - على ابراهيم على عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6186   قيدت فى   31-12-2007 برقم ايداع    

1209 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

42 - محمد حسن محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7326   قيدت فى   13-12-2009 برقم ايداع    

1311 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-12

43 - صبرى حمدى السعيد سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8070   قيدت فى   06-01-2011 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

44 - محمد مجدى جوهر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9066   قيدت فى   05-06-2012 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

45 - صبرى حمدى السعيد سعده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9751   قيدت فى   29-05-2013 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-28

46 - احمد محمد عبدالحميد صالح اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13440   قيدت فى   2018-01-28 

برقم ايداع    194 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-27

47 - حامد مصطفى عبدالحفيظ ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13113   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    1888 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

48 - مينا نجاح حكيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13569   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-02-29

49 - عبدالخالق عبدالمرضي عبدالخالق مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5768   قيدت فى   

15-04-2007 برقم ايداع    328 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-14

50 - مكتب نقل عمال ورحلت محمد طه السيد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10141   قيدت فى   

26-01-2014 برقم ايداع    107 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-25

51 - محمد مصطفى شعبان على صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13257   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    2368 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

52 - محمود حسن ابراهيم سيد ابو عرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9440   قيدت فى   27-12-2012 برقم 

ايداع    1580 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

53 - السيد محمود عبدالمجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13166   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

2071 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22
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تجديد شركات

1 - احمد محمد سعيد شعراوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   11281  قيدت فى  14-07-2015 برقم 

ايداع   1145 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2025  

12:00:00ص

2 - احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13415  قيدت فى  15-01-2018 برقم 

ايداع   114 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00

ص

3 - احمد منصور محمد يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12703  قيدت فى  26-03-2017 برقم 

ايداع   573 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  12:00:00

ص

4 - احمد عادل صبرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   9442  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   

1584 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

5 - السعيد محمد ابراهيم الخياط وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13261  قيدت فى  28-11-2017 برقم 

ايداع   2375 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  

12:00:00ص

6 - عبدا محمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   12694  قيدت فى  21-03-2017 برقم ايداع   

557 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

7 - شركة ايمن محمد كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   9247  قيدت فى  27-09-2012 برقم ايداع   

1157 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

8 - محمد وليد زيدان وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   18474  قيدت فى  26-05-2013 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2023  12:00:00

ص

9 - شركة الفيروز للهندسه والتنميه العمرانيه - عمر ابراهيم عطيفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6105  

قيدت فى  18-11-2007 برقم ايداع   1042 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/11/2027  12:00:00ص

10 - جمال محمد حسن وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   6168  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   

1173 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

11 - محمد عصام محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   9330  قيدت فى  07-11-2012 برقم ايداع   

1339 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص

12 - محمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6217  قيدت فى  27-01-2008 برقم ايداع   83 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  12:00:00ص

13 - امين ابراهيم ابراهيم محمد فوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8935  قيدت فى  22-03-2012 برقم 

ايداع   405 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00

ص

14 - فيرست باور   شركة سبق قيدها برقم :   995  قيدت فى  23-11-1996 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

15 - سامر محمد سامى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6143  قيدت فى  03-12-2007 برقم ايداع   

1122 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص
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16 - خالد محمد عبدالوهاب فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13466  قيدت فى  04-02-2018 برقم 

ايداع   251 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00

ص

17 - شركة عبدالمقصود ابراهيم ومحمد عاشور   شركة سبق قيدها برقم :   8969  قيدت فى  2012-04-09 

برقم ايداع   482 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  

12:00:00ص

18 - احمد رجب عبد الحفيظ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13606  قيدت فى  11-03-2018 برقم 

ايداع   610 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00

ص

19 - سمير الدسوقى ابراهيم بدر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6109  قيدت فى  19-11-2007 برقم 

ايداع   1056 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

20 - احمد محمد سيد احمد البلط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6110  قيدت فى  19-11-2007 برقم 

ايداع   1057 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

21 - احمد مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13462  قيدت فى  01-02-2018 برقم ايداع   240 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

22 - جمال عبد العاطي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3441  قيدت فى  13-01-2003 برقم ايداع   26 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00ص

23 - شركة العبوات والمستلزمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   9595  قيدت فى  14-03-2013 برقم 

ايداع   356 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2028  12:00:00

ص

24 - عماد سمير غندور السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13520  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   

402 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

25 - احمد محمد العبد وابراهيم احمد مصطفى وعمرو عبد الرحيم ابو الوفا   شركة سبق قيدها برقم :   13551  

قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   492 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2028  12:00:00ص

26 - مهند السيد محمد امبابى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   9032  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   

643 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00ص

27 - شركه محمد السعيد السيد احمد فرماوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   13471  قيدت فى  

05-02-2018 برقم ايداع   266 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

28 - صابر السيد صابر ناجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13549  قيدت فى  27-02-2018 برقم 

ايداع   489 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00

ص

29 - جمال السيد السيد غنيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3420  قيدت فى  24-12-2002 برقم ايداع   

954 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

30 - محمود محمد طلبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   13597  قيدت فى  07-03-2018 برقم ايداع   

582 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2028  12:00:00ص
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