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قيود أفراد

1 - محمد احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6874 

ورقم قيد 103958    رئيسى آخر  عن مكتب ادارة مطاعم وملهى, بجهة محافظة اسيوط شارع الترعه 

البراهيميه - بملك/ منى مفيد دوس

2 - وائل حمدى ذكريا ذكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6845 ورقم 

قيد 133070    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل اخشاب, بجهة محافظة اسيوط كوم بوها بحرى - بملك/ ناديه 

انيس مبارك

3 - الء عادل عبدالباسط عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6853 

ورقم قيد 133071    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بني مر - بملك/ 

محمود عبدالكريم عبدالباسط

4 - اسامه حربي امير حفظ ا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6858 

ورقم قيد 133072    محل رئيسى  عن تصنيع ملبس جاهزه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك/ 

حربي امير حفظ ا

5 - محمد عبدربه محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6860 

ورقم قيد 133073    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن, بجهة محافظة اسيوط دير بصره  - بملك/ علي عايد 

مبروك

6 - مصطفى محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6861 

ورقم قيد 133074    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد - 

شارع الشيخ عبدالسلم  - بملك / مهران محمود محمد محمد

7 - محمد كمال الدين احمد حفني تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6864 

ورقم قيد 133075    محل رئيسى  عن محل جزارة, بجهة محافظة اسيوط ش فرغلى عبدالحفيظ - الوليدية - 

بملك/فرغلي عبدالحفيظ حفني

8 - صبحى احمد عبدالمقصود عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6868 ورقم قيد 133076    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب الشنابله 

- بملك/ مصطفى احمد عبدالمقصود عبداللطيف

9 - حسن ايمن محمد قطب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6869 ورقم 

قيد 133077    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسيوط شارع مكه المكرمه فر - 

بملك/ محمود محمد محمود

10 - محمد محمد عبدالحافظ سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6876 

ورقم قيد 133078    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط شطب - بملك/ سهره 

سيد جابر

11 - ناشد راضى ناشد عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6877 

ورقم قيد 133079    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريدات ومعدات وتوريد كاميرات 

وادوات كهربائيه وكتابيه وخدمات نظافه وتوريد ادوات صحيه وادوات منزليه وقطع غيار سيارات وتوريد اجهزه 

طبيه واجهزه اطفاء بجميع انواعها وستائر ومفروشات وسجاد واثاث ) فيما عدا اجهزه الحاسب اللى واجهزه 

الكمبيوتر والكاميرات اللسلكيه والطباعه وتوريد العماله (, بجهة محافظة اسيوط شركه فر - برج الزهراء اعلى 

عمر افندى - بملك/ مايكل ناشد راضى ناشد

12 - انوار محمد احمد عباس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6880 

ورقم قيد 133080    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد - 

جزيره الكراد - بملك/ محمد عرفه محمود حسن
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13 - محمد على فتحى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6881 

ورقم قيد 133081    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب القداديح - بملك/ 

على فتحى عبد القدر محمد

14 - عمرو محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6883 

ورقم قيد 133082    محل رئيسى  عن محل تحضير ماكولت, بجهة محافظة اسيوط 27 شارع تقسيم 

الطرابيشى - شركه فر  - بملك/ حاتم عيسي محمد محمود

15 - حماده صلح صديق حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6885 ورقم قيد 133083    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات 

البحرية - نزالي الحرجات - بملك / مني عبدالفتاح صديق

16 - رجائى صلح الدين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6886 ورقم قيد 133084    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ) فيما عدا المجموعه )19( والفقرة )36( 

من المجموعة )6(, بجهة محافظة اسيوط موشا - شارع الشيخ عبدالفتاح - بملك/ صلح الدين محمد حسن

17 - حسين سيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6887 

ورقم قيد 133085    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى مر -/ بملك/سيد 

محمد محمد

18 - محمد سيد محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 6889 

ورقم قيد 133086    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط موشا - بملك / 

حسين سيد محمد

19 - عبدالعزيز بخيت مهران عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

6897 ورقم قيد 133087    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - 

بملك/ رسميه عبدالرحمن احمد محمد

20 - محمود على عبدالفضيل عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 6906 ورقم قيد 133088    محل رئيسى  عن محل بيع منظفات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - 

شارع عباس - بملك/ علي عبدالفضيل عبدالراضى

21 - على محمد سليمان على قنديل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6956 ورقم قيد 102590    رئيسى آخر  عن مكتب شحن وتفريغ نقل مواد بتروليه على عربات الغير بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 

شارع غيط مصطفى محمد امام - بملك/شادية ثابت مصطفى

22 - شمشون رزق ا بشاى غبر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6939 ورقم قيد 116009    رئيسى آخر  عن محل بيع ملبس جاهزه وملبس داخلى, بجهة محافظة اسيوط 

اسيوط الجديدة - محل رقم )23( - الحى الول بجوار الموقف - بملك/ الجون شمشون رزق ا

23 - محمد احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6930 

ورقم قيد 129678    رئيسى آخر  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العونة - بملك/احمد 

حسن احمد على

24 - الهام رجب محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6908 ورقم 

قيد 133089    محل رئيسى  عن منحل لبيع العسل, بجهة محافظة اسيوط الفيما - بملك/محمود محمد سالم حسين

25 - هيثم عادل محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6909 

ورقم قيد 133090    محل رئيسى  عن مكتبي توزيع وتوريد مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط سعد زغلول-  

بملك/ رفعت خلف نعيم
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26 - عبدالناصر عبدالفتاح سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6912 ورقم قيد 133091    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط شركه فر - بملك/احمد 

سيد محمد ابراهيم

27 - ربيعى جلل على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6915 

ورقم قيد 133092    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب القداديح - بملك/

سيد احمد عمر شلقم

28 - مريان يوسف اسطفانوس عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6919 ورقم قيد 133093    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط تقسيم البترول - 

برج الحقوقيين - شقة )402( - الدور الرابع - بملك/ايمن اديب رياض جورجى

29 - مريان يوسف اسطفانوس عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6919 ورقم قيد 133093    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

اودع برقم 1813 ومقيد برقم 110307 وافتتح فى 2018/2/21 عن نشاط مكتب توزيع مواد غذائية بناحية برج 

الحقوقين تقسيم البترول بملك/ ايمن اديب رياض شقة 402 واغلق فى2020/1/19  لتركه لنشاط

30 - عوني ميخائيل عبدالسيد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6920 ورقم قيد 133094    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العزيه - بملك/ 

ثناء عيد ذكرى

31 - عمرو عبدالمعز احمد هيبه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6922 

ورقم قيد 133095    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك/ عبدا 

محمود عبدالله احمد

32 - كريمه مختار سعيد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6924 

ورقم قيد 133096    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط درنكه  - بين  البلدين - بملك/ 

محمد محمد محمود عبدالرحمن

33 - عزه عبداللطيف عرفه عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6926 ورقم قيد 133097    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط 25 شارع بدارى - 

خلف مساكن نايله خاتون - بملك/عزه عبداللطيف عرفه عبداللطيف

34 - محمد ابراهيم ايمام حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6927 

ورقم قيد 133098    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم  - 

عزبه الشيخ على عبدالدايم - بملك/ صلح على حسن

35 - سماح امين هريدى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6928 

ورقم قيد 133099    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - 

كوبرى حسين فهيم - بملك/ محمد حسين عبدالحميد

36 - فاتن ابراهيم ابوالعيون عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 6931 ورقم قيد 133100    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط المندرة 

قبلي - بملك/ عبدالمنعم محمد عبدالرحمن

37 - محمود على سيد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6933 ورقم 

قيد 133101    محل رئيسى  عن محل بيع لحوم وطيور مجمدة, بجهة محافظة اسيوط 79 ش قهوة الظابط - 

الربعين - بملك/احمد عبدالراضى عبدالسميع

38 - زينب محمود حسانين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6934 

ورقم قيد 133102    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط سكره - بملك/ عمر 

محمد على محمد
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39 - محمد احمد احمد رشوان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6935 ورقم قيد 133103    محل رئيسى  عن محل عصير قصب, بجهة محافظة اسيوط 52 ش جوده السدى - 

شركة فر - بملك/احمد احمد رشوان محمد

40 - محمد سمير كامل على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6936 

ورقم قيد 133104    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة اسيوط الناصرية - بملك/ سمير كامل 

على حسن

41 - جوزيف نادى صالح عبد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6937 

ورقم قيد 133105    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل و منظفات بالجملة, بجهة محافظة اسيوط 

المعلمين - شارع رقم )8( تقسيم الجمعية - بملك/جوزيف نادى صالح عبد - الدور الرضى - محل رقم )4(

42 - جوزيف نادى صالح عبد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6937 

ورقم قيد 133105    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل و منظفات بالجملة, بجهة محافظة اسيوط كان له 

محل رئيسى اودع برقم 12909 ومقيد برقم 123166 وافتتح فى 2020/12/29 عن نشاط محل بيع 

مستحضرات تجميل بناحية مدينة اسيوط الجديدة محل)2(بالدور الرضى بالقطعه)9(بالمول التجارى بملك/ جهاز 

مدينة اسيوط الجديده واغلق فى 2022/1/9

43 - عز عبدالرازق عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6941 ورقم قيد 133106    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العفادرة - 

عزبة شلبى - بملك/ابوالحسن ابراهيم محمود على شلبى

44 - هناء محمود فايز زناتي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6942 

ورقم قيد 133107    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقاله( بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط جحدم - بملك/ 

محمود فايز زناتى محمد

45 - سمير رسمى ثابت عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6943 

ورقم قيد 133108    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط جحدم - بملك/ مريم وهيب 

مؤنس فرج

46 - عمرو عنتر عبدالحفيظ على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6947 ورقم قيد 133109    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا المجموعة )19( والفقرة )36( 

من المجموعة )6(, بجهة محافظة اسيوط العفادرة - شارع الجمايله - بملك/عنتر عبدالحفيظ على سليمان

47 - اسمين فتحى حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6953 

ورقم قيد 133110    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط كوم المنصورة - 

جزيرة كوم المنصورة - بملك/ حسن عبدالراضى عبدالباقى

48 - دعاء عاطف محمد صديق تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6958 

ورقم قيد 133112    محل رئيسى  عن فشار وغزل بنات, بجهة محافظة اسيوط جامعة اسيوط - مدخل القرية 

الوليمبية - بملك/جامعة اسيوط

49 - ابراهيم عبدالعاطى سيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6960 

ورقم قيد 133113    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعايدة الشرقية - 

بملك/ عبدالعاطي سيف سلمه

50 - حمدى عباس عبداللطيف مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6961 ورقم قيد 133114    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الغربية - بملك/ اشرف عباس عبداللطيف مرسى
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51 - حجازى محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6962 ورقم قيد 133115    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - 

بملك/احمد محمد عبدالمنعم

52 - حجازى محمد عبد المنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6962 ورقم قيد 133115    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

رئيسى اودع برقم 2377 لسنة 1999 ومقيد برقم 69348 وافتتح فى 1999/5/1 عن نشاط مكتب مقاولت 

اعمال بياض بناحية الزاوية م اسيوط ملك محمد عبد المنعم محمد واغلق فى 2000/11/4 لتركه لنشاط

53 - نجاه جلل عواض مرسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6963 

ورقم قيد 133116    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط شارع الشهيد محمد 

كامل حاره شهاب  - بملك/ شعبان عبده عبدالعواض

54 - بهاء ثروت لمعى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 6964 

ورقم قيد 133117    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط سوالم ابنوب - عزبه 

الملمع - بملك/ ثروت لمعى جرجس

55 - مصطفى حمدى محمد صادق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6966 ورقم قيد 133118    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الحمام - عزبه 

زرعه الصايغ - بملك/حمدى محمد صادق شلبي

56 - اسماء عبدالحفيظ فرحان حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

6967 ورقم قيد 133119    محل رئيسى  عن مكتب توريد ادوات تجميل ومنظفات, بجهة محافظة اسيوط عرب 

الشنابله - بملك/ناديه عبدالمطلب محمد

57 - رامى راضى ابراهيم جندى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6986 

ورقم قيد 118340    رئيسى آخر  عن محل ملبس جاهزه جملة وقطاعى, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك/

ارميا حنا نخله

58 - يوسف عادل صدقى دانيال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6978 

ورقم قيد 126824    رئيسى آخر  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة اسيوط الرويجيات - بملك/رمضان شعبان 

عيسى احمد

59 - سماح شحاته سمعان شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6971 

ورقم قيد 133120    محل رئيسى  عن مكتب نقل لبضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والولى(, بجهة محافظة اسيوط دير بصره - بملك/ عزيزه 

ابو الغيط عوض

60 - امل حمدى محمود همام تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6972 

ورقم قيد 133121    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الغنايم غرب - شارع الشهيد 

قديس محفوظ - بملك/احمد عبدالرحيم كمال محمود

61 - صديق كامل صديق تامر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6973 

ورقم قيد 133122    محل رئيسى  عن بيع اطباق فويل واكياس بلستيك, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )17( 

شارع العادلى  -بملك/ اوديت الكسان ايوب اسعد

62 - رمضان شعبان عيسى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6980 

ورقم قيد 133123    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة اسيوط الرويجيات - بملك/ حسونه شعبان 

عيسى احمد
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63 - حسين محمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6981 

ورقم قيد 133124    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - 

بملك / عمرو مصطفي علي احمد

64 - عمرو محمود همام محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6983 

ورقم قيد 133125    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - 

شارع النيل المتفرع من شارع محمد محمود باشا - بملك/ محمود همام محمد عثمان

65 - عبدا محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6987 

ورقم قيد 133126    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم  - 

شارع محمد محمود باشا خلف مركز الشرطه - بملك/ علي محمد عبدالجواد

66 - قاسم عبدا محمود اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

6992 ورقم قيد 133127    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الغربية - بملك/متحت عبدا محمود اسماعيل

67 - عاصم عيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6993 

ورقم قيد 133128    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب القداديح - بملك/ 

احمد ربيعي محمد محمد

68 - سيد سعد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6994 ورقم قيد 

133129    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اودع 

برقم 4079 لسنة 2014 ومقيد برقم 101662 وافتتح فى 2014/9/21 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكاملة 

بناحية المعابده الشرقيه - بملك / سعد احمد سيد واغلق فى 2020/5/31 لتركه لنشاط

69 - سيد سعد احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6994 ورقم قيد 

133129    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - بملك/احمد 

سعد احمد سيد

70 - خالد محمد سيد خلف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 6996 ورقم 

قيد 133130    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )4( القيساريه  

شارع بورسعيد  - بملك/ شعبان محمد سيد خلف

71 - احمد سعد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7001 ورقم 

قيد 133131    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الغربية - عزبه 

عطيه سيد - بملك/ محمد سعد محمد سيد

72 - مؤمن محمد على محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7002 

ورقم قيد 133132    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار و خدمات و اجهزة المحمول, بجهة محافظة اسيوط 3 

شارع سيتى العمومى - بملك/محمد خميس عبدالرحمن سعيد

73 - علي مصطفي شوقي عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7005 ورقم قيد 133133    محل رئيسى  عن توزيع سيراميك, بجهة محافظة اسيوط عرب الشنابلة - بملك / 

حسن حسين عبدالمنطلب

74 - عبدا محمد عبدالحفيظ محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7007 ورقم قيد 133134    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط 

بندر ديروط -  ش عثمان بن عفان - تقسيم ابوجبل - بملك/محمود محمد عبدالحفيظ محمود

75 - مدحت سمير وديع ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7008 

ورقم قيد 133135    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع مدرسه 

التجاره - بملك/ مختار ثابت مسعد مقار
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76 - محمد عصام الدين محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7009 ورقم قيد 133136    محل رئيسى  عن مكتب توريد ادوات صحيه وادوات كهربائيه وانظمه واجهزه 

اطفاء حريق, بجهة محافظة اسيوط 24 شارع سعد زغلول  - بملك/ على ابوزيد على ابوزيد

77 - احمد محمد ثابت احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7010 ورقم 

قيد 133137    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط درنكه - بملك/محمد ثابت 

احمد

78 - حسام الدين مصطفى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7011 ورقم قيد 133138    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الشغبة - بملك/

مصطفى احمد على فرغلى

79 - سمر سلمه محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7014 

ورقم قيد 133139    محل رئيسى  عن صيدلية )بعد الحصول على التراخيص اللزمه(, بجهة محافظة اسيوط 

كوم ابوشيل - بملك/رزق ثابت عرفه

80 - هبه محمد حامد نصر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7015 ورقم 

قيد 133140    محل رئيسى  عن مشتل زراعى )لزراعة و بيع شتلت الخضر و الفاكهه(, بجهة محافظة اسيوط 

مير - حوض كاروت - بملك/جميلة احمد محمد جابر

81 - مصطفي حسين مصطفي حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7025 ورقم قيد 133141    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسيوط كوبري رعرع - ش سيف 

السلم الموشي  - بملك/ محمد محمد سيد

82 - دنيا يوسف على يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 7026 

ورقم قيد 133142    محل رئيسى  عن بيع اقمشة ومنيفاتورة, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع 

23 يوليو - بملك/ حسن خليفة عبدالرحمن

83 - احمد ماهر طه صديق اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

7027 ورقم قيد 133143    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العتامنة -  

الطريق السريع - الطريق الصحراوى - بملك/عمرو طه صديق اسماعيل

84 - مينا غايس وسلى ابسخرون تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7070 

ورقم قيد 95959    رئيسى آخر  عن بيع تسالى فول ولب بانواعها, بجهة محافظة اسيوط 77 شارع النميس - 

بملك/لطيف يوسف اسكاروس اقلديوس

85 - محمود عبدالفتاح نبوت عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7102 ورقم قيد 101917    رئيسى آخر  عن محل بيع اجهزة كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

اسيوط المعابدة الشرقية - بملك/عاطف احمد عبدالحكيم

86 - ايمن محمد عبدالرحيم عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7041 

ورقم قيد 129780    رئيسى آخر  عن مكتب توريد مواد صلبه )فيما عدا مخلفات الخطره(, بجهة محافظة اسيوط 

المندرة قبلى - بملك/سيد حسين احمد سيد

87 - عبدالناصر عبدالرؤوف حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 7082 ورقم قيد 132337    رئيسى آخر  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط المشايعة 

- بحرى - بملك/عمر ظريف احمد محمد

88 - عوض محمد هريدي عوض تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7033 

ورقم قيد 133144    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العونة - بملك/ محمد 

هريدي عوض علي
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89 - سلوى جمعه ابوالحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7034 ورقم قيد 133145    محل رئيسى  عن مخزن لتاجير الفراشة وادوات الزينة, بجهة محافظة اسيوط بندر 

ابنوب - شارع الترعة - بملك/محفوظ محمد احمد سيد

90 - اشرف نصار عبدالمجيد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7035 ورقم قيد 133146    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط تاسا - قبلى 

البلد - بملك/ احلم محروس اسماعيل عبدالرحيم

91 - مدحت مصطفى عبدالبارى محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7038 ورقم قيد 133147    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/مصطفى 

عبدالبارى محمود محمد

92 - احمد محمد حسين عميره تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7039 

ورقم قيد 133148    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك/حسن بدر حسن احمد

93 - منتصر مكارم عمر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7042 

ورقم قيد 133149    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط دير القصير - بملك/ 

مكارم عمر على عثمان

94 - حسينى سيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7044 

ورقم قيد 133150    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط المطيعه - عزبه 

مرعى - بملك/ سيد محمد احمد فرج

95 - شيماء احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7045 

ورقم قيد 133151    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك/ محمود على 

عبدالوهاب

96 - مديحه حسين محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7046 

ورقم قيد 133152    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة وتوريدات جميع قطع الغيار )فيما عدا 

الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط المنشاه الكبرى - بملك/سوسن حسين محمد

97 - اسماء سمير عثمان على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7047 

ورقم قيد 133153    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - بحرى - 

بملك/ امانه محمد خلف عبدالموجود

98 - عبدالعال عبدالبارى عبدالعال محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 7048 ورقم قيد 133154    محل رئيسى  عن مغسلة سيارات, بجهة محافظة اسيوط جحدم - بملك/عصام 

عبدالحافظ عبدالعال عبدالحافظ

99 - بدوى محمد بدوى سيد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7049 ورقم 

قيد 133155    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - عثمان غزالى 

- بملك/ سيد محمد بدوى سيد

100 - ثناء يوسف زكى عصيمى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7053 

ورقم قيد 133156    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - عقار 

رقم )29( شارع الثلثين - بملك/محمد يوسف زكى عصيمى

101 - صباح حمزه على صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7054 

ورقم قيد 133157    محل رئيسى  عن بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بانوب ظهر الجمل - بملك/ رجب 

شعبان مصطفى شعبان
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102 - صفيه محمد عبدالله سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7055 

ورقم قيد 133158    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط سوالم ابنوب  - بملك/احمد 

عبدالمحسن احمد حسين

103 - محمد احمد محمد خضراوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7056 ورقم قيد 133159    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط 88 شارع محمد توفيق 

خشبه امام فندق الدار البيضاء  - بملك/ مصطفى فهمى محمد عيسى

104 - عادل عبدالرحيم مصطفى حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7058 ورقم قيد 133160    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - 

بنى محمد العقب - الفخورة - بملك/جمال فكرى يوسف

105 - خلف احمد سليمان سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7062 

ورقم قيد 133161    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى طالب - بملك/ 

سمر محروس سيد مرسال

106 - اشرف صلح نافع حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7063 

ورقم قيد 133162    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - 

المراونه - بملك/ حسن احمد حسن

107 - احمد محمد احمد عبدالرشيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7064 ورقم قيد 133163    محل رئيسى  عن نفخ و لحام كاوتش, بجهة محافظة اسيوط نزلة عبدالله - بملك/

محمد احمد عبدالرشيد حسن

108 - عيدعبدالمالك حجاج عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7067 ورقم قيد 133164    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط نجوع بني 

حسين - عزبه على ابوزيد - بملك/ عفاف عبدالراضي حجاج عبدا

109 - عصام مكرم عبدالملك جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7073 ورقم قيد 133165    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الحمام - 

عزبه سواده - بملك/ ايمن مكرم عبدالملك جرجس

110 - محمود سيد راشد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7076 

ورقم قيد 133166    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط العصارة- بملك/ سيد 

راشد ابراهيم عبدالرسول

111 - مرزقه فؤاد سليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7079 

ورقم قيد 133167    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - 

المستقبل - بملك/ هانى عبدالعزيز نصر الدين

112 - فيصل علي حسين قاسم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7083 

ورقم قيد 133168    محل رئيسى  عن كساره بلستيك, بجهة محافظة اسيوط الرويجيات - بملك/ محمد سيد 

عبدالعليم محمد

113 - مينا صديق غيطى ابوالسعد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7087 ورقم قيد 133169    محل رئيسى  عن مكتب توريد اجهزه كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

اسيوط بنى محمديات - بنى محمد الشهابية - بملك/صديق غيطى ابوالسعد

114 - نجاه ماهر زيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7088 ورقم 

قيد 133170    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الرويجيات - بملك/على 

عبدالجواد على عبدا
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115 - كمال حسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7090 

ورقم قيد 133171    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك/محمد 

زرزور محمد علي

116 - حسين عثمان حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7091 

ورقم قيد 133172    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - بملك/

رجب عثمان حسين احمد

117 - تغريد بيومى ثابت على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7094 

ورقم قيد 133173    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط 8 ش بداري - بملك/بيومى 

ثابت على درويش

118 - محمد ثابت مسعود جلل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7095 

ورقم قيد 133174    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - بملك/ كمال 

ثابت مسعود جلل

119 - شعبان محمد توفيق ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7096 ورقم قيد 133175    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الحواتكه - بملك/ احمد 

محمد توفيق ابراهيم

120 - منى محمد عبدالباسط على تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7097 

ورقم قيد 133176    محل رئيسى  عن توزيع اعلف دواجن, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - عرب الشنابلة 

- بملك/حسن حسين عبدالمنطلب حسن

121 - عاطف سيد موسي منصور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7099 ورقم قيد 133177    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط سراوه - شارع 

الساقيه - بملك / سيد موسي منصور حسانين

122 - محمود عبدالحكيم احمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

7103 ورقم قيد 133178    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منقباد -عزبه 

ابو القاسم -بملك / احمد عبدالحكيم احمد مصطفي

123 - خليفه منصور خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7108 

ورقم قيد 133179    محل رئيسى  عن تجارة و بيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط غرب - بملك/احمد محمود 

خليفه

124 - ماجد حنين حفيظ مشرقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7109 

ورقم قيد 133180    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسيوط بنى محمديات - بنى محمد 

الشهابية - بملك/ حنين حفيظ مشرقى

125 - سيد جمال سيد توفيق تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 7117 

ورقم قيد 133181    محل رئيسى  عن ورشه اصلح اجزاء ميكانيكه, بجهة محافظة اسيوط بنى مجد - بملك/ 

ساميه جمال سيد توفيق

126 - محمد على احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7184 

ورقم قيد 115650    رئيسى آخر  عن محل بيع اجهزه كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط 

الحواتكة - عزبه السلم - بملك/ عبدا على احمد حسن

127 - احمد عيد كامل حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7176 

ورقم قيد 132854    رئيسى آخر  عن مكتب توريد الت ومعدات مصانع, بجهة محافظة اسيوط بني مر -محل 

رقم )2( بملك / اكرم محمود محمود عبدالعال
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128 - محمد سطوحي احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7123 ورقم قيد 133182    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط 5 ش 

النهضه - بملك/ ساميه سطوحي احمد محمد

129 - بيشوي  حسني راضي عطا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7124 ورقم قيد 133183    محل رئيسى  عن مغسله ومكواه, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم) 15(  54 

المعلمين - بملك/ محمد راتب محمد عمر

130 - عبدالصبور علي عبدالسميع عبدالصبور تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 7129 ورقم قيد 133184    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط 

المطيعه - عزبه الخليفه - بملك/ علي عبدالسميع عبدالصبور

131 - سعد محمد عبدالحافظ ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7131 ورقم قيد 133185    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - 

شارع غيط النعناعة - بملك/ عبدالناصر محمد عبدالحافظ

132 - محمد احمد سيد سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7132 ورقم 

قيد 133186    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسيوط القيساريه - بملك/ احمد صابر سيد

133 - نوال وجيه زاخر ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7136 

ورقم قيد 133187    محل رئيسى  عن بيع غلل نصف جمله, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادله- بملك /مدحت 

شكرى ونيس دميان

134 - احمد حلوى احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7138 

ورقم قيد 133188    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى - بجوار مسجد آل خليفة - 

بملك/ حسين ابراهيم عبدالرحيم

135 - مصطفى احمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7145 

ورقم قيد 133189    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط نزلة عبدالله - بملك/ 

حسن احمد حسن احمد

136 - احمد هشام كمال الدين البارودى محمدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 7147 ورقم قيد 133190    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

رئيسي مقيد برقم 113956 لسنه 2019 عن نشاط محل خدمات محمول بناحيه شركه فر الحسن والحسين 

بملك/حسن احمد حسن واغلق فى 2019/9/3 لتركه لنشاط

137 - احمد هشام كمال الدين البارودى محمدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-12 

برقم ايداع 7147 ورقم قيد 133190    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط 54 ش 

الميثاق شكري سابقا -بملك/ عصمت عبدالحميد احمد

138 - عمر صلح على عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7149 

ورقم قيد 133191    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 

المعابدة الشرقية - بملك/ صلح على عمر محمد

139 - محمد مصطفي محمد مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7150 ورقم قيد 133192    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الشغبة- بملك/ 

مصطفي محمد مصطفي حسن
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140 - ثروت عدلي  لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7151 ورقم قيد 133193    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع علي سيارات الغير )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ عدلي لبيب 

ابراهيم

141 - على سعد جابر احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7153 ورقم 

قيد 133194    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط اولد سراج - بملك/ محمد ابراهيم 

عبيد سيد

142 - سيد سعد سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7154 ورقم 

قيد 133195    محل رئيسى  عن محل بيع البان, بجهة محافظة اسيوط شارع الجمهوريه  - بملك/ فتحي سعد 

سيد ابراهيم

143 - هشام ناجح فتحي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7158 

ورقم قيد 133196    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - 

شارع جناين ايوب - بملك/نوال محمد حفني سيد

144 - مصطفي جمال محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7160 ورقم قيد 133197    محل رئيسى  عن توريد وتوزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط المعلمين قطعه 

372 بملك/ مصطفي عبدالمنعم على

145 - كريمه خلف خلف ا عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7162 ورقم قيد 133198    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العصارة - 

بملك/ حامد على ثابت سيد

146 - سلوى يوسف بيومى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7163 

ورقم قيد 133199    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع 

الملعب - بملك/احمد محمد عبدالمجيد

147 - شربات ابراهيم عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7166 ورقم قيد 133200    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - 

بملك/حامد راغب حامد

148 - محمد على قطب محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7167 

ورقم قيد 133201    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط 60 شارع صلح الدين اليوبى 

النميس سابقا - بملك/سلفى فريد اسكندر و ماجده صبحى حنا و ميرنا سامح فريد

149 - اسلم احمد محروس شحاته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7168 ورقم قيد 133202    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الشامية - 

بملك/ صابر عبدالجواد

150 - يحى حامد فتحى محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7169 

ورقم قيد 133203    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط درنكه - بملك/ 

محمد حامد فتحى محمود

151 - حسام صلح محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7172 

ورقم قيد 133205    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط سوالم ابنوب - بملك/ ناهد 

حسن ابراهيم محمد

152 - حسام صلح محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7172 

ورقم قيد 133205    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسي المقيد 

برقم 89073 لسنه 2008 افتتح في 24/6/2008 واغلق في 7/3/2018 عن نشاط مكتب رحلت داخليه بناحيه 

سوالم ابنوب بملك/ صلح محمد عبدا )لتركه النشاط والستغناء عنه(
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153 - احمد فتحى سيد بكر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7177 ورقم 

قيد 133206    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه ودرء وبيع اللبان, بجهة محافظة اسيوط شطب - 

بملك /على حسن كامل حسين

154 - ثابت مصطفى ثابت دوينى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7179 

ورقم قيد 133207    محل رئيسى  عن مكتب توردات مواد غذاية, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك/ محمد 

مصطفى ثابت دوينى محمد

155 - سيد حسن محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7181 

ورقم قيد 133208    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب الطاوله - بملك 

/ هشام عبدالرازق حسن

156 - جيهان حربي عبدالرازق سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

7185 ورقم قيد 133209    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف المواد الغذائيه, بجهة محافظة اسيوط شارع منشيه 

المراء  بملك/ احمد عيسى محمد بدوي

157 - علء سيد علي يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 7187 

ورقم قيد 133210    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الخوالد - بجوار 

مسجد ال عقل - بملك / اكرام احمد عبدالعال مصطفي

158 - ايمن ذكى انيس ذكى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7212 ورقم 

قيد 78673    رئيسى آخر  عن بيع شنط و احذية حريمى, بجهة محافظة اسيوط شارع الجيش - بملك/جورج 

حليم - هانى حليم

159 - على عيد ثابت احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7198 ورقم 

قيد 133211    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ عيد ثابت احمد سالم

160 - عمر محمود على عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

7200 ورقم قيد 133212    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط نزالى جانوب - 

بملك/مصطفى محمود على عبدالناصر

161 - محمد عمار عبدالنبى عمار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

7205 ورقم قيد 133213    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط عرب 

العمايم - بملك/عمار عبدالنبى عمار حسن

162 - مديحه على شعبان بدوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7209 

ورقم قيد 133214    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط القيسارية - شارع محمد 

محمود - بملك/محمد محمود محمد

163 - مراد حمدى محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7227 

ورقم قيد 133215    محل رئيسى  عن بيع الخشب والحديد ولوازمهم, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - بحرى - 

بملك/محمد كمال عبدا فرغل

164 - خليفه غيط زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7228 

ورقم قيد 133216    محل رئيسى  عن مكتب  استيراد وتصدير مواد غذائيه وخضروات )فيما عدا المجموعه 

)19( والفقره )36( من المجموعه )6((, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى مقيد برقم 104788 لسنه 

2016 افتتح فى 2016/2/9 عن نشاط مكتب استيراد وتصدير مواد غذائيه وخضراوات فيما عدا المجموعه 19 

الفقره36 من المجموعه 6 بناحيه شارع الشيخ حسن بملك/غيط زكى محمد واغلق فى 2019/2/24 )لتركه النشاط 

والستغناء عنه(
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165 - خليفه غيط زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7228 

ورقم قيد 133216    محل رئيسى  عن مكتب  استيراد وتصدير مواد غذائيه وخضروات )فيما عدا المجموعه 

)19( والفقره )36( من المجموعه )6((, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - مدخل ابنوب حوض الزناقير - بملك/ 

غيط زكى محمد عبدالرحمن

166 - سيد على حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7231 

ورقم قيد 133217    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المطيعة - عزبة 

الزبطة - بملك/على حسن احمد عبدالرحيم

167 - محمد اسماعيل يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

7242 ورقم قيد 133218    محل رئيسى  عن بيع خضار, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع ابوبكر 

الصديق - بملك/ يحي سامى تاوضروس غبر

168 - احمد صلح الدين عبدالمحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 7243 ورقم قيد 133219    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبويات, بجهة محافظة اسيوط بجوار الصيدلية 

الدولية -مدينة مبارك - بملك/احمد صلح الدين عبدالمحسن محمد

169 - عصام كمال سعد على تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7244 

ورقم قيد 133220    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بنى ادريس -  طريق 

بنى ادريس - بملك/ محمد على فرغلى

170 - رضوان حسين سيد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

7248 ورقم قيد 133221    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريدات مواد بناء, بجهة محافظة 

اسيوط علوان - بملك/ ثناء عبدالمعبود سيد عبدالرحمن

171 - نورهان احمد نجيب مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم 

ايداع 7251 ورقم قيد 133222    محل رئيسى  عن بيع ملبس اطفال, بجهة محافظة اسيوط 6 شارع احمد على 

علوبه - بملك/وجيه ناشد عبدالملك

172 - محمد سيد صالح حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7252 

ورقم قيد 133223    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك/

سيد صالح حسين قطب

173 - ابوالحسن على احمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7255 

ورقم قيد 133224    محل رئيسى  عن بيع وتجارة المواد الغذائية, بجهة محافظة اسيوط شارع مالك - شركة 

فر - بملك/اشرف سناده حنين عبدالملك

174 - حسين عثمان حمايه حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 7256 

ورقم قيد 133225    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط أولد بدر - بملك/ 

احمد عثمان حمايه حسين

175 - ياسر بدر هاشم عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7269 ورقم قيد 114828    رئيسى آخر  عن مكتب شحن ونقل على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط البيسرى - حوض السبيل 

رقم 11 قطعه رقم 8 - بملك/محمد بدر هاشم

176 - ايمان مصطفى محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7276 ورقم قيد 132170    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة يدوى وبيع اخشاب, بجهة محافظة اسيوط كوم 

ابوشيل - الشارع العمومى - بملك/ياسين سيد عبدالمالك خليل
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177 - شهاب الدين محمد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7277 ورقم قيد 133227    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/اسلم 

محمد اسماعيل على

178 - نعمات محمود محمد ابوالسباع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7285 ورقم قيد 133229    محل رئيسى  عن مكتبة ادوات مدرسية )فيما عدا تصوير مستندات(, بجهة محافظة 

اسيوط /كان له محل رئيسى  اودع برقم 658 لسنة 2002 ومقيد برقم 76017 وافتتح فى 2002/2/10 عن 

نشاط محل بقالة بالقطاعى بناحية الوليديه ش اسماعيل الشريف ملك الطالبه واغلق فى 2007/12/30 لتركه لنشاط 

والستغناء عنه

179 - نعمات محمود محمد ابوالسباع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7285 ورقم قيد 133229    محل رئيسى  عن مكتبة ادوات مدرسية )فيما عدا تصوير مستندات(, بجهة محافظة 

اسيوط مسجد الرضوان - بملك/محمد عبدالباسط مصطفى احمد

180 - محمد سيد مبروك صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 7288 

ورقم قيد 133230    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - 

بملك/مختار حسين بركات صالح

181 - فوزى سلمه عبدالقادر هديه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7291 ورقم قيد 133231    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط كوم المنصورة 

- بملك/ ابراهيم سلمه عبدالقادر هديه

182 - محمود ابوالعزائم عبدا محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7292 ورقم قيد 133232    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الغربية - حوض الرمال - بملك/منصور اسماعيل عبدا محمود

183 - اليشع ايوب صادق توفيلس تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7296 ورقم قيد 133233    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - طريق 

الشهداء بملك/ ميخائيل عزت جرجس عبده

184 - يسرى شكرا حبيب بطرس تاجر فرد  رأس ماله 45,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7298 ورقم قيد 133234    محل رئيسى  عن محل بيع خردوات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع 

القيساريه - بملك/كيلنى هاشم عثمان

185 - ابوالعزايم محمد جمعه محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7301 ورقم قيد 133235    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع جناين 

ايوب - بملك/زينب احمد جوهر احمد

186 - محمد صبحى حسين صبره تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7307 ورقم قيد 133236    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب الطاولة 

- بملك/صبحى حسين صبره

187 - محمد عامر شحاته عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7314 ورقم قيد 133237    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

رئيسى اودع برقم 3437 ومقيد برقم 108230 وافتتح فى 2010/5/13 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكاملة 

بناحية شقلقيل بملك/ فتحى حسين محمد على واغلق فى 2021/11/11 لتركه لنشاط والستغناء عنه

188 - محمد عامر شحاته عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7314 ورقم قيد 133237    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

رئيسى اودع برقم 2140 ومقيد برقم 93569 وافتتح فى 2010/5/13 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكاملة 

بناحية شقلقيل بملك فتحى عبدالعظيم محمود واغلق فى 2017/3/15 لتركه لنشاط والستغناء عنه
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189 - محمد عامر شحاته عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7314 ورقم قيد 133237    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط شقلقيل - شارع 

اولد محمود حسين - بملك/سيد عامر شحاته عبدالحليم

190 - عماد يحى مرزوق تاوضروس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7315 ورقم قيد 133238    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصوال على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى البرى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط الحمام - بملك/ 

عبدالملك حبيب منصور

191 - جابر سيد على حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 7320 

ورقم قيد 133239    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبه الملح 

خلف بنزينه جمعيع النقل - بملك/ هشام جابر سيد على

192 - محمد رمضان محمد قرشى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7321 ورقم قيد 133240    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط امشول - بملك/محمد 

رمضان محمد قرشى

193 - عبدالناصر حسين محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7324 ورقم قيد 133241    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبه ابوالقاسم 

- بملك/ سيد حسين محمد حسين

194 - محمد حجازى سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 7326 

ورقم قيد 133242    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط درنكه - اولد 

عبدالجليل - بملك/محمد سيد محمد عبدالعال

195 - ثناء محمد عوض عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

7328 ورقم قيد 133243    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط جحدم - 

بملك/ جمال عبدالناصر عبدالموجود

196 - سمير صلح عوض مجلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7332 ورقم قيد 118455    رئيسى آخر  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بحري - بملك/نرمين 

شحاته ابراهيم عبدا

197 - احلم احمد حمزه سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7364 

ورقم قيد 128049    رئيسى آخر  عن مشغل ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط بندر ابوتيج - غرب السكة 

الحديد - بملك/احمد راشد عبدالعال )رئيس مجلس ادارة جمعية الرسالة لتنمية المجتمع(

198 - حسنى شعبان احمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7340 

ورقم قيد 130881    رئيسى آخر  عن مخزن لبيع المواد الغذائية, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - عزبة الكسان 

- بملك/ابراهيم محمد عمران

199 - عبدا محمد سيد قناوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7330 

ورقم قيد 133244    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة اسيوط 41 شارع رياض بملك / امانى حسن سيد

200 - دعاء عزت جابر سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7333 

ورقم قيد 133245    محل رئيسى  عن محل بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة اسيوط 177 البوستة بجوار النادى 

-بملك/عبدالكريم سيد عبدالسلم
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201 - شنوده امين اسكندر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7336 ورقم قيد 133246    محل رئيسى  عن منحل لبيع العسل, بجهة محافظة اسيوط كوم بوها قبلى - بملك/

ساميه محروس شحاته

202 - محمود عبدالغفور محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7337 ورقم قيد 133247    محل رئيسى  عن محل بيع هدايا وخردوات, بجهة محافظة اسيوط 21 النصر تقسيم 

البترول بملك/ عبدالرحيم حسان محرم سيد

203 - ياسمين زكريا مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7342 ورقم قيد 133248    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نظافة )فيما عدا توريد العماله(, بجهة محافظة 

اسيوط الشامية - بملك/عمادالدين صلح مختار خضر

204 - حسام رزيق راغب ايوب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7344 ورقم قيد 133249    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك/ غرام 

ميلد مرشد نخيله

205 - بلل عبدالسميع علم عبدالغفار تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7345 ورقم قيد 133250    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبة 

الجيش - بملك/علم عبدالسميع علم

206 - محمود عبدالفتاح عبدا عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7348 ورقم قيد 133251    محل رئيسى  عن معرض ملبس جمله, بجهة محافظة اسيوط المعلمين - تقسيم 

الشيخ عثمان الزاوى - بملك/هريدى حسن نفادى

232 - نعمان ابراهيم رزق جرجس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7457 ورقم قيد 133277    محل رئيسى  عن مكتبة )فيما عدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة اسيوط ش 

مصطفى ابراهيم من ش المحافظة - بملك/نعمان ابراهيم رزق جرجس

233 - جرجس سيحه محروس سيحه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7458 ورقم قيد 133278    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسيوط شارع احمد شوقى 

المتفرع من يسري راغب - بملك/ جمعيه الدفنست

207 - محمود عبدالفتاح عبدا عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7348 ورقم قيد 133251    محل رئيسى  عن معرض ملبس جمله, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى 

اودع برقم 1031 لسنة 2019 ومقيد برقم 113408 وافتتح فى 2019/1/29 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال 

متكاملة وتوريد اجهزه وادوات كهربائية ومستلزمات مكتبية واثاث ومواد غزائية وطفلة رملية ومعدات ثقيلة وقطع 

غيارها وقطع غيار السيارات ومستلزمات طبية فيما عدا الدوية والمستحضرات الصيدلية وتاجير معدات ثقيلة 

بناحية 8 شارع الشيخ منطاش - بملك/عمر عبدالله عثمان واغلق فى 2019/8/19 لتركه لنشاط

208 - سامح عياد كامل ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7360 

ورقم قيد 133252    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط صنبو - بملك/ عاصم 

عياد كامل ميخائيل

209 - اشرف عثمان تمام علوان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7371 ورقم قيد 133253    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادلة - قبلى البلد - 

بملك/ ايمن عبدالحفيظ بخيت علوان

210 - احمد ماهر محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7372 

ورقم قيد 133254    محل رئيسى  عن محل تفصيل ملبس )ترزى(, بجهة محافظة اسيوط بندر الغنايم - بملك/

ماهر محمد محمود
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211 - على همام مهران همام تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7375 

ورقم قيد 133255    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دير الجنادلة - بملك/ 

عوض جابر عبدالجواد حسانين

212 - هويده احمد حماد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7377 

ورقم قيد 133256    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط شرق - بملك/احمد 

محمد راشد اسماعيل

213 - محمود عيسى عبدالعال محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7379 ورقم قيد 133257    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط اولد سراج - 

بملك/عيسى عبدالعال محمد

214 - احمد احمد انور عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

7382 ورقم قيد 133258    محل رئيسى  عن مكتب توريدات وتوزيع فلتر مياه ومعالجة المياه وتوريداتها, 

بجهة محافظة اسيوط شارع الترعة البراهيمية - بملك/ محمد عرفه على

215 - اسراء حسن سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7390 

ورقم قيد 133259    محل رئيسى  عن مركز تدريب وتنميه موارد بشرية )فيما عدا المن والحراسه والنترنت 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة(, بجهة محافظة اسيوط سور جامعه الزهر - ش اسماعيل الشريف - بملك/

رقيه محمد جبالي

216 - كريم ناصر احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 7393 

ورقم قيد 133260    محل رئيسى  عن بيع زيوت, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )5( شارع مساكن نايله 

خاتون - بملك/اسلم محمد سيد احمد

217 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7409 ورقم قيد 130288    رئيسى آخر  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الغنايم - 

بحرى بملك/محمد فتحى رشدى احمد

218 - هلل على فرغلى امجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7402 

ورقم قيد 133261    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط مدينة اسيوط الجديدة - 

الهرام 2000 - بملك/ ماهر قيصر بخيت حنا

219 - ساميه فتحى خليل فرج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7405 

ورقم قيد 133263    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك/ نادي 

فكري بولس

220 - محمد سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7407 

ورقم قيد 133264    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط منقباد - )5( شارع ثرثره 

- بملك/ خليفه عبدالناصر نيازى خليفه

221 - حسين سيد خلف ا عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7417 ورقم قيد 133265    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الصبحه - 

بملك/ سيد خلف ا عبدالقادر

222 - اسلم محمد عشرى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7418 

ورقم قيد 133266    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر )كوافير سيدات(, بجهة محافظة اسيوط بنى ادريس - شارع 

المعهد الدينى - بملك/سعد مرزق شعبان
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223 - محمود عصام حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7419 ورقم قيد 133267    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوارات ولوازم صيدليات )فيما عدا الدوية(, بجهة 

محافظة اسيوط ام القصور - بملك/صابر عبدالمحسن صابر

224 - نصار همام محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7424 

ورقم قيد 133268    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الشيخ شحاته - 

عزبة محمد زيد - بملك/ احمد على سيد احمد

225 - محمد عرابى عباس عرابى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7432 ورقم قيد 133269    محل رئيسى  عن تجهيز ماكولت تيك اوي, بجهة محافظة اسيوط ش محمود فهمى 

النقراشى - بملك/نجوي ثابت عبده موسي

226 - ماهر حسن عبدالحميد موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7434 ورقم قيد 133270    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط مسارة - بملك/ 

زوزو جاب ا ابراهيم

227 - منى عبدالحفيظ عبدا محبوب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7439 ورقم قيد 133271    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - 

عزبه محبوب - بملك/ سليم عبدالسلم عبدا محبوب

228 - سعيد سعد رياض جرجس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7440 

ورقم قيد 133272    محل رئيسى  عن محل بيع اعلف مواشى)رده(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع 

بنى محمد العقب بحرى البلد - بملك/ صبحى سعد رياض

229 - مصطفى سيد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7442 

ورقم قيد 133273    محل رئيسى  عن محل لبيع الرده والعلف الحيوانى, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك/

طه سيد احمد محمد

230 - مصطفى عبدا مصطفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7453 ورقم قيد 133275    محل رئيسى  عن محل تصليح وبيع ادوات كهربائيه, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط - شارع المستشفى - بملك/ دسوقى فنجرى عبدالعال حسن

231 - ياسمين عبدالموجود محمد مرسى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 7455 ورقم قيد 133276    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط 

الحواتكة - عزبه محبوب - بملك/ محمود عبدالسلم عبدا محبوب

234 - على سيد مصطفى عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7461 

ورقم قيد 133279    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - 

بملك/سيد مصطفى عمر محمود

 - 235

مصطفى محمد عمر علي تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7463 

ورقم قيد 133280    محل رئيسى  عن تجهيز مشروبات بارده وساخنه )تيك اواى(, بجهة محافظة اسيوط 6 

شارع محمود فهمى النقراشى - بملك/ نجوى ثابت عبده موسى

236 - محمود على طايع على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 7464 

ورقم قيد 133281    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط شارع البيسرى - 

بملك/على طايع على

237 - ساميه محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

7466 ورقم قيد 133282    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - 

شارع الشيخ الشاذلى - بملك/ عبدالنبى حسن على حويجه
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238 - محمد حسن رستم حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7478 

ورقم قيد 114145    رئيسى آخر  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - حى السلم - 

بملك/فاطمه مراد عبدا على

239 - سيد ربيع محمود عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7529 

ورقم قيد 132829    رئيسى آخر  عن مكتب توريد شتلت وخضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - 

محل رقم )2( بملك/اكرم محمود محمود عبدالعال

240 - شيماء عبدالوهاب محمد عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 7474 ورقم قيد 133283    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العونه - 

بملك/ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب احمد

241 - محمد احمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7485 

ورقم قيد 133284    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط العونة - عزبة اولد 

على فرغلى - بملك/ احمد احمد على

242 - حسام صالح محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7487 

ورقم قيد 133285    محل رئيسى  عن مطعم كشرى, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - شارع 23 يوليو - 

بملك/جيهان عبدالعزيز اسماعيل حسن

243 - سليمان عبدالنبى شحاته احمد تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7488 ورقم قيد 133286    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط جزيرة 

الحواتكة - بملك/ عبدالنبى شحاته احمد محمد

244 - مينا رشيد يعقوب عزيز تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7491 

ورقم قيد 133287    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير ادوات رياضية )فيما عدا المجموعة 19 من 

الفقرة 36 من المجموعة 6(, بجهة محافظة اسيوط الحمام - شارع السوق - بملك/رشيد يعقوب عزيز

245 - محمد محمد خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7492 

ورقم قيد 133288    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسي 

المقيد برقم 110158 لسنه 2018 افتتح في 2018/2/7 واغلق  في 2021/9/22 عن نشاط مكتب مقاولت 

اعمال متكامله بناحيه الصفصافه بملك /محمد عصام محمد  )لتركه النشاط والستغناء عنه(

246 - محمد محمد خليل حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7492 

ورقم قيد 133288    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 

الصفصاف - بملك/ احمد محمد خليل

247 - اكرام سعد محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7493 ورقم قيد 133289    محل رئيسى  عن تجارة تصنيع باب وشباك, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - 

المنطقة الصناعية )الصفا( بمجمع الصناعات الصغيرة - وحدة رقم )11أ( - بملك/ الغرفة التجارية المصرية 

باسيوط

248 - احمد عبدالنبى جادالرب احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7494 ورقم قيد 133290    محل رئيسى  عن توريد و توزيع المواد الغذائية, بجهة محافظة اسيوط العصارة - 

طريق الفتح - بجوار معرض الشروق للسيراميك - بملك/حسن سيد حسن سيد

249 - ميلد جورجى قلته جورجى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7497 ورقم قيد 133291    محل رئيسى  عن بيع اسماك مملحه, بجهة محافظة اسيوط شارع رياض العمومى - 

بملك/مريم عوض شكري جرجس
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250 - جلل احمد محمد جويد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7499 

ورقم قيد 133292    محل رئيسى  عن مكتب توريدات ومقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بنى 

غالب  - بملك/ احمد محمد صديق / احمد محمد جويد

251 - حسين سيد حسانين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7501 ورقم قيد 133293    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة محافظة 

اسيوط العفادرة - بملك/ابوبكر حسين سيد

252 - احمد عز ادريس حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7502 

ورقم قيد 133294    محل رئيسى  عن تأجير معدات ومقاولت, بجهة محافظة اسيوط عرب العوامر - بملك/ 

عيسى زيدان تدري اسكندس

253 - حلمى محمد حلمى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7506 ورقم قيد 133295    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط الطوابية - 

بنى زيد - بملك/ لبنه حامد على محمد

254 - بسام محمد ابوزيد وهمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7507 

ورقم قيد 133296    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط درنكه - بملك/ 

محمد ابوزيد وهمان جادالرب

255 - محمد صلح محمد فرحان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7509 

ورقم قيد 133297    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد - 

بملك/هيثم صلح محمد فرحان

256 - سهره يوسف فهمى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7510 

ورقم قيد 133298    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا الكمبيوتر( وادوات منزليه, بجهة 

محافظة اسيوط العزية - بملك /هانى ابراهيم فهمى يوسف

257 - نورا على سيد سويفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7515 

ورقم قيد 133299    محل رئيسى  عن محل فاكهه وخضروات, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - بحرى - بملك/

احمد جمال خلف عبدالرحمن

258 - حسين شحاته محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 7519 

ورقم قيد 133301    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الزاوية - بملك/شحاته 

محمد حسين

259 - محمد مصطفي محمود سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

7521 ورقم قيد 133302    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات, بجهة محافظة اسيوط الوليديه - مساكن 

الوليديه امام السعاف - بملك/ ممدوح احمد محمد محمد

260 - خالد ابوالقاسم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7567 ورقم قيد 81778    رئيسى آخر  عن بيع زيوت وشحوم السيارات, بجهة محافظة اسيوط الناصرية - 

بملك/محمد احمد محمد هاشم

261 - ورده فوزى بخيت حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7602 

ورقم قيد 102260    رئيسى آخر  عن مكتب توريد مواد غذائية واجهزه كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر( وادوات 

كهربائية ومنظفات والخشاب بانواعها, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك/محمد قطب فوزي بخيت

262 - ماركو ادوارد مرقس يونان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7591 ورقم قيد 107790    رئيسى آخر  عن محل بيع طيور ولحوم مجمده, بجهة محافظة اسيوط غرب - 

بملك/يوسف اسحق ملك مرزوق
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263 - احمد احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7600 

ورقم قيد 132788    رئيسى آخر  عن مخزن بيع زيوت سيارات و فلتر, بجهة محافظة اسيوط مدينة المعلمين - 

شارع المام القرطبى امتداد العطيفى - بملك/اسلم عامر خليفه

264 - هويدا محمد سيد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7556 

ورقم قيد 133303    محل رئيسى  عن معرض موبيليات, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - ش 

الجمهوريه - بملك/ محمود محمد عبدالعال شحاته

265 - سيد محمود عبداللطيف غريب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7560 ورقم قيد 133304    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائيه)فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة 

اسيوط غرب - شارع متفرع من شارع الجمهوريه - احمد ظريف عبدالنعيم بخيت

266 - نبيله ابراهيم بدوى حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7561 

ورقم قيد 133305    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط قرقارص - بملك/

شوقى محفوظ سليم

267 - سهير محمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7563 

ورقم قيد 133306    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط قرقارص - بملك/ 

خيرى شوقى محفوظ سليم

268 - منصور رافت منصور جادا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7564 ورقم قيد 133307    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ رافت منصور 

جادا

269 - اسماء محمد ابراهيم بدوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7572 

ورقم قيد 133308    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط قرقارص - بملك/ 

خيرى شوقى محفوظ سليم

270 - محمد محمد عبدالمحسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7573 ورقم قيد 133309    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط درنكه -

طريق اسيوط الغنايم السريع امام مسجد الصالحين - بدرنكه الجديده  - بملك/ سهير محمد حسن محمود

271 - فايزه سيد على عبدالرحمن فقير تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7574 ورقم قيد 133310    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب العوامر 

- العوامر - بملك/ سيد على عبدالرحمن فقير

272 - صالح جمال هريدي على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7577 

ورقم قيد 133311    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط شارع النيل  - بملك/ 

على حسين عبدالحافظ حسن

273 - طلعت كمال عبدالملك ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7578 ورقم قيد 133312    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة اسيوط شارع بورسعيد - بملك/ وائل 

كمال عبدالملك ميخائيل

274 - اسلم حموده عثمان حموده تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7579 ورقم قيد 133313    محل رئيسى  عن مكتب استيراد فيما عدا المجموعة )19( والفقره )36( من 

المجموعة 6, بجهة محافظة اسيوط شارع حلمى محمود المعلمين - بملك/عمرو حموده عثمان

275 - جمال  حسن مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7582 ورقم قيد 133314    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط نجع سبع - 

بملك/ فكيهه محمد محمد سيد
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276 - زيزي مصطفى حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7592 ورقم قيد 133315    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع علي سيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط الحمام - بملك/ ممدوح 

غيطى عيد ديب

277 - شيماء عبدالرحيم زناتى مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7593 ورقم قيد 133316    محل رئيسى  عن تفصيل ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بندر الغنايم  - شارع 

القديس محفوظ - بملك/ ياسر عبدالشافى ابورحاب حجازى

278 - حسن محمد عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7597 

ورقم قيد 133317    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل  سليم  - 

عزبه المشرقات  - بملك/ هناء جمعه حسين محمد

279 - محمد جمال همام محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7605 

ورقم قيد 133318    محل رئيسى  عن محل بيع مواد عذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - 

شارع الجمهوريه - بملك/ عادل مرزوق عبدالموجود

280 - محمود محمد احمد عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7609 ورقم قيد 133319    محل رئيسى  عن اكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - ش الملك 

فيصل - القرشية - بملك/اشرف احمد محمد ابراهيم

281 - محمد صلح مازن حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7624 

ورقم قيد 133320    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بين الجناين - بملك/

صلح عبدالحميد عبدالعال محمد

282 - فتحى نادى رزق ا ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7627 ورقم قيد 133321    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - 

بملك/ سمير سيد احمد على

283 - ماجد محروص سليمان منقريوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

7632 ورقم قيد 133322    محل رئيسى  عن بيع اخشاب )باب و شباك و موبيليا(, بجهة محافظة اسيوط 

اسيوط الجديدة - شارع رقم )7( بالقطعة )18( سكنى تجارى - اسكان عائلى ثالث اسيوط الجديدة - بملك/محمد 

سيد فرغلى احمد

284 - عامر بطرس  زخارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 7634 

ورقم قيد 133323    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسيوط شارع طلعت حرب - بملك/ 

عبدالحميد على

285 - محمود عبدالبارى احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7698 ورقم قيد 124396    رئيسى آخر  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط تقسيم الحقوقين 

حوض المحطه المتفرع من ش محمد فريد - بملك/عبدالسلم محمد خليفه

286 - حسام الدين مصطفى جلل محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7644 ورقم قيد 133324    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط شارع جمال 

عبدالناصر - المعلمين - بملك/موسى شفيق فرحان

287 - محمد صلح عبدالهادى نصير تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7645 ورقم قيد 133325    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب العمايم - 

بملك/ صلح عبدالهادى نصير
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288 - سيد مرسي محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7647 

ورقم قيد 133326    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من الداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط منقباد - بملك/ مرسي محمد مرسي

289 - سيد مرسي محمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7647 

ورقم قيد 133326    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من الداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسي  مقيد برقم 84378 لسنه 

2006 افتتح فى 2006/8/29 واغلق فى2020/12/17 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكامله  بناحيه اسيوط 

عزبه الجيش منقباد بملك/ مرسي محمد مرسي )لتركه للنشاط والستغناء عنه(

290 - محمد جمال عباس زهرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7649 

ورقم قيد 133327    محل رئيسى  عن مكتب توريدات كهربائية وخدمات مياه جوفيه)فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة اسيوط نزه قرار - بملك/جمال عباس زهرى محمد

291 - نوره المير سيد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7651 ورقم قيد 133328    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط قرقارص - 

بملك/ شوقى محفوظ سليم عطاا

292 - مخلص موريس لويس محروس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7653 ورقم قيد 133329    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الفيما - بملك/

كمال موريس لويس محروس

293 - محمد صلح انور حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7655 

ورقم قيد 133330    محل رئيسى  عن بيع ملبس رجالى و احذية, بجهة محافظة اسيوط 40 تنظيم ناحية شارع 

محمد توفيق خشبه - بملك/احمد فهمى محمد عيسى

294 - علء محيى الدين عبدالكريم مكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7660 ورقم قيد 133331    محل رئيسى  عن تصليح ثلجات وافران, بجهة محافظة اسيوط غرب - شارع 

الجمهورية - بملك/ حماده حسين سيد اسماعيل

295 - يوسف على حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7668 

ورقم قيد 133332    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الفيما - بملك/حسن 

على حسين

296 - حسنى محمد محمود زناتى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7670 ورقم قيد 133333    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط العفادرة - 

شرق الكوبرى - بملك/ حبوب محمد محمود زناتى

297 - منصور حسن عقيلي حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7678 ورقم قيد 133334    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير)بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى مر - بملك / حسن 

عقيلى حسين

298 - مامون عبدالوهاب طه حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7681 ورقم قيد 133335    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط بصره - 

بملك/ ايمن عبدالوهاب طه حسن

299 - مامون عبدالوهاب طه حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7681 ورقم قيد 133335    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسيوط كان له محل 

رئيسى اودع برقم 8748 لسنه 2018 عن نشاط / مكتب مقاولت اعمال متكامله افتتح فى 2018/10/11 بناحية 

/بصره - شارع جسر طراد النيل - بملك / حسن عبدالوهاب طه حسن واغلق فى 2022/4/24 لتركه النشاط
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300 - هناء حسن على احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7685 

ورقم قيد 133336    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى عليج - بملك/ 

عبدالرازق عمر خالد خالد

301 - مينا عادل دكمن عازر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7693 

ورقم قيد 133337    محل رئيسى  عن تحضيروبيع مأكولت )تيك اواي(, بجهة محافظة اسيوط 44 شارع  

الوحده العربيه  ناحيه شارع المحافظه  - بملك/  رضا حسين سيد سعد

302 - سمير عبدالرحمن عبدالجليل عبدالبر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7695 ورقم قيد 133338    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك/شاديه 

ممدوح احمد محمود

303 - سوسن مصطفى جلل على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7699 ورقم قيد 133339    محل رئيسى  عن مكتب توريدات منظفات و ورقيات, بجهة محافظة اسيوط 

الناصرية - بجوار مصنع الورق - بملك/ مصطفى جلل على محمد

304 - اسماء هلل سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7700 

ورقم قيد 133340    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع 

المعمل  - بملك/ عبدالنبى حمدان عبداللطيف

305 - سمر احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7701 

ورقم قيد 133341    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط - شارع 

جناين ايوب - بملك/احمد حسن محمد

306 - محمد كامل عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7704 

ورقم قيد 133342    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط نزلة مصطفى - بملك/ كامل احمد 

كامل عبدالقادر

307 - علء محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7706 

ورقم قيد 133343    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك/سلوان حسني 

محمد

308 - بهاء الدين خيري محمود مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7707 ورقم قيد 133344    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى حسين - 

بملك/ خيري محمود مصطفى حسانين

309 - سيد محمد سيد علم الدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 7710 

ورقم قيد 133345    محل رئيسى  عن محل بيع اجهزه كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط 

بندر منفلوط - شارع الجيش بجوار مدرسة الرشاد - بملك/اسماء جابر فرغلى على

310 - عبدالناصر مصطفى رمضان سعيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 7711 ورقم قيد 133346    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بنى 

رافع - بملك/ زين رمضان سعيد اسماعيل

311 - حسين مصطفى سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

7713 ورقم قيد 133347    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك/

على عبدربه على محمود

312 - احمد محمود محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7793 

ورقم قيد 70615    رئيسى آخر  عن تحضير وبيع ماكولت, بجهة محافظة اسيوط شارع 26 يوليو - بملك/سيده  

محمود محمد
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313 - محمد خيري محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7716 ورقم قيد 133348    محل رئيسى  عن مطعم مشويات, بجهة محافظة اسيوط اسيوط الجديدة- محل 

تجارى رقم )27( - بالقطعه رقم )23( - شارع خدمات الحى الول - بملك / الجون شمشون رزق ا بشاى

314 - جابر سيد فواز سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7719 ورقم 

قيد 133349    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل على سيارات الغير )بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  

من جهاز تنظيم النقل البرىالداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ نجاح سيد عثمان سيد البسراوي

315 - احمد محمد حسن احمد الحونكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7720 ورقم قيد 133350    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - بملك/ورده 

احمد على

316 - احمد محمد حسن احمد الحونكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7720 ورقم قيد 133350    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى 

اودع برقم 1603 لسنة 2005 ومقيد برقم 81455 وافتتح فى 2005/4/11 عن نشاط محل بقالة بالقطاعى بناحية 

الواسطى بملك ورده احمد على واغلق فى 2022/4/14 لتركه لنشاط

317 - الهام البدوي شوقى على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7723 

ورقم قيد 133351    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط القصير - بملك/ محمد 

عبدالمنعم بكري

318 - على عبدالصبور على رزق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7726 ورقم قيد 133352    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط دير القصير - 

بملك/جمال عبدالصبور على رزق

319 - عبدالحميد ناجح عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7728 ورقم قيد 133353    محل رئيسى  عن بيع علفه وعطاره, بجهة محافظة اسيوط 47 ش جامعة الزهر 

- بملك/امل احمد حسنين احمد

320 - امانى محمد فتحى سيد الشاحط تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7729 ورقم قيد 133354    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط 594 تقاطع 

شارع )43( - مع شارع )5( - المعلمين - بملك/ كمال محمد عبدالحق عطيفى

321 - علء محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7733 

ورقم قيد 133355    محل رئيسى  عن مطعم )بيتزا و فطائر(, بجهة محافظة اسيوط شارع احمد حسن الباقورى 

- بملك/رانيا محمود احمد سليمان

322 - اشرف محمد عبدالوكيل على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7734 ورقم قيد 133356    محل رئيسى  عن استيراد وتصدير فيما عدا المجموعة )19( الفقرة )36( من 

المجموعة )6(, بجهة محافظة اسيوط سرقنا - بملك/محمد عبدالوكيل على

323 - فتاح عبدالهادى احمد عليوه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7742 ورقم قيد 133357    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط المعابدة 

الشرقية - بملك/حنفى شاكر على

324 - عماد اسحق ابراهيم منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7746 ورقم قيد 133358    محل رئيسى  عن محل توزيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط العزية -بحرى 

البلد بعزبة البط - بملك/ ماجد عطا اسحق ابراهيم

325 - ناصر محمود سالم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7748 

ورقم قيد 133359    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط المعابدة الشرقية - 

بملك/فتحى سالم محمد حسن
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326 - ناديه عبدالجواد محمد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7753 ورقم قيد 133360    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الحوطا الغربيه 

- بملك/طه كامل يوسف سليم

327 - محمد احمد عبدالقادر يونس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7755 ورقم قيد 133361    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط عرب 

العطيات البحرية - بملك/ خالد يحى محمد مجاهد

328 - علي محمود حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7760 

ورقم قيد 133362    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر الغنايم - شارع 

الجمهوريه - بملك/ محمود حسين محمود

329 - مصطفى احمد مبارك على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7761 ورقم قيد 133363    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - 

شارع الشون - بملك/احمد محمد عيد محمد

330 - فرغلى مسلم حجازي على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7764 

ورقم قيد 133364    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط جمريس - بملك/ 

عبدالنبى محمد عبداللطيف

331 - حماده سيد ترياق حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7768 

ورقم قيد 133365    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة اسيوط بني رافع - بملك / 

شعبان عبدربه علي محمود

332 - شحاته كرم محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7769 

ورقم قيد 133366    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك/شعبان عبدربه 

على محمود

333 - احمد محمد مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7770 ورقم قيد 133367    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مياه غازيه, بجهة محافظة اسيوط ريفا - بملك / 

حسن عمران حسن

334 - احمد سيد عبدالظاهر علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7771 ورقم قيد 133368    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه الدواجن, بجهة محافظة اسيوط بني رافع - بملك / 

احمد علي ابوزيد علي

335 - زهير محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7772 ورقم قيد 133369    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - 

بملك/ محمود محمد عبدالرحمن محمد

336 - ايات سيد احمد مرسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7776 

ورقم قيد 133370    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد غذائيه ومهمات مكاتب ومواد بناء وتوريد خام 

وجرانيت ولحوم مجمده ومفروشات وسجاد وادوات كهربائيه ومنزليه واكسسوار حريمي وخضار وفاكهة  كرتون, 

بجهة محافظة اسيوط شارع عمر بن عبدالعزيز الوليديه - بملك / ضياء الدين عزت مصطفى

337 - احمد عبدالنبى احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7782 

ورقم قيد 133371    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى رافع - بملك/على 

حسين على حسين

338 - عبدالجابر جاد عبدالجابر جاد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 7784 ورقم قيد 133372    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط العتامنه 

- بملك/ كريم جاد عبدالجابر جاد الكريم
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339 - محمود احمد محمود وهمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7785 ورقم قيد 133373    محل رئيسى  عن توريدات سيارات و قطع غيار سيارات واجهزه كهربائية )فيما 

عدا الكمبيوتر( ومواد بناء ومستلزمات طبية )فيما عدا الدوية( واجهزه طبيه وادوات كتابيه ومستلزمات بناء 

ومستلزمات نجاره ومفروشات وجلود ومواد غذائية وملبس )فيما عدا الملبس العسكرية( ومهمات طبية, بجهة 

محافظة اسيوط علوان - بملك/احمد محمود وهمان

340 - حسن حامد رضوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 7789 

ورقم قيد 133374    محل رئيسى  عن توزيع وبيع احذيه وشنط جمله وقطاعى, بجهة محافظة اسيوط 8 شارع 

مسجد الخليل متفرع من شارع محطه الصرف - بملك/ ياسر محمد ابراهيم على

341 - محمد عبدالهادي حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7795 ورقم قيد 133375    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغيربعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى والداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط ريفا - بجوار مسجد 

النور - بملك/ محمود رمضان عبدالمعتمد عبدالتواب

342 - محمد عزت احمد السيد مهران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

7797 ورقم قيد 133376    محل رئيسى  عن مكتب توريد سلع معمرة )فيماعدا اجهزه الكمبيوتر(, بجهة 

محافظة اسيوط شارع 16 امام قاعه هابي داى المعلمين - بملك/ على عزت احمد السيد

343 - حماد عبدالرحمن عبدالدايم عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7805 ورقم قيد 133377    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط 

المعابدة الغربيه - بملك/ رزق احمد عبداللطيف احمد

344 - امال منصور ناشد مشرقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7806 

ورقم قيد 133378    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - الملك فيصل القرشيه 

بملك/ نبيل عبدالعظيم محمد

345 - عماد عادل كرم مريد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7810 

ورقم قيد 133379    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط نزله عنان - بملك/ 

مصطفى عبدالرحيم مصطفى محمد

346 - ناصر احمد عبدالغنى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7815 ورقم قيد 133380    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري والداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ اسماعيل 

محمد عبدالغنى

347 - محمد سيد حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7817 

ورقم قيد 133381    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ حسين 

سيد حسين ابراهيم

348 - رامى شكرى نجيب مجلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7820 

ورقم قيد 133382    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )24( شارع 

الثوره بملك / وجيه يوسف اسكاروس و جمال يوسف اسكاروس

349 - رامى شكرى نجيب مجلى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7820 

ورقم قيد 133382    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسي مقيد 

برقم 114743 اودع برقم 5659 افتتح في 2019/5/13 عن نشاط محل بيع وتصنيع البان بناحيه ش جوده 

السدي ملك / ماركو يعقوب ميلد وماريو يعقوب ميلد واغلق في 2020/6/29 لترك التجاره والستغناء عنه
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350 - سيد احمد جمعه محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7822 

ورقم قيد 133383    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات البحريه 

- بملك/ صفاء زينهم فرغلى حسن

351 - ايمان حسن ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7824 

ورقم قيد 133384    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )5( شارع النصر تقسيم 

البترول - بملك/ عبدالغفار مصطفى محمد

352 - محمود بدرى عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7826 ورقم قيد 133385    محل رئيسى  عن مكتب توزيع منظفات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة 

اسيوط درنكه - بملك / عصمت بدري عبدالكريم محمد

353 - حكمه بدر بدر عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7831 

ورقم قيد 133386    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الشيخ عون ا - بملك/ سيد 

كامل احمد نص

354 - مريم عطاا  صالح عطاا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7842 ورقم قيد 133388    محل رئيسى  عن ترزي حريمى, بجهة محافظة اسيوط بنى مجد - بملك /عيد امين 

يوسف

355 - احمد عبدالجواد شوقى عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7843 ورقم قيد 133389    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط بنى هلل - 

بملك/ محمود عبدالجواد شوقى عبدالجواد

356 - محسن جمال عبدالمجيد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7848 ورقم قيد 133390    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط درنكه - بملك/ جمال 

عبدالمجيد عبدالحافظ فرج

357 - سناء صابر عرفه صالح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7851 

ورقم قيد 133391    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى - بملك/ عبدا 

جابر محمد ابراهيم

358 - حميده موسي ابراهيم سالم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7852 

ورقم قيد 133392    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بنى شعران - بملك/ طارق 

عبدالرحيم عبداللطيف سيد

359 - محمد ياسر صديق محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7854 

ورقم قيد 133393    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد 

- المحارب صلح الدين احمد عسكر - بملك/ علم احمد رياض

360 - محمد شعبان عبدالمجيد فرغل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7856 ورقم قيد 133394    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط نزالي جانوب - 

بملك/ مجاهد يحي عبدالله ابوزيد

361 - عرفه احمد علي سيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7860 ورقم 

قيد 133395    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت وتكاتك, بجهة محافظة اسيوط بنى عديات / بملك/ 

احمد على سيد على

362 - منار عبدالمعز خلف عمرو تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7863 ورقم قيد 133396    محل رئيسى  عن بيع ابواب وشباك حديد, بجهة محافظة اسيوط نزة قرار - بملك/ 

احمد عنتر عبدالمهيمن
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363 - مصطفى عبدالبديع عبدالراضى حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم 

ايداع 7868 ورقم قيد 133397    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية 

- شارع الوحده العربيه - بملك/ عبدالبديع عبدالراضى حسن عثمان

364 - نسيم سمير عبدالملك ملك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7870 

ورقم قيد 133398    محل رئيسى  عن معرض بيع اجهزه كهربائيه)فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط 

رزقه الدير المحرق - بملك/ سمير عبدالملك ملك

365 - محروس اسحق عبدالملك نخيله تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7872 ورقم قيد 133399    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسيوط بنى شقير - بملك/ اسحق 

عبدالملك نخيله

366 - جمال فؤاد عثمان مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7874 ورقم قيد 133400    محل رئيسى  عن مكتبه) فيما عدا تصوير مستندات(, بجهة محافظة اسيوط 14م 

شارع سور جامعه الزهر - بملك/ ايمن عبدالحفيظ بخيت

367 - علي حمدي عباس مرسي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7878 

ورقم قيد 133401    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع علي سيارات الغير بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البري والداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط الحواتكه  - بملك/ حمدى عباس 

مرسي خليفه

368 - عبدالظاهر سالم فراج سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7881 ورقم قيد 133402    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مستلزمات مطاعم ومستلزمات فنادق ومستلزمات 

المستشفيات والمصانع ومطبوعات ورقيه  والبلستكية ودفاتر ورقيه  )فيما عدا الطباعة  وخدمات الطباعه 

وتصوير المستندات (, بجهة محافظة اسيوط 22 شارع المهندسين - بملك / شريف عبدالظاهر سالم فراج

369 - قطب احمد جمعه مرين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7883 

ورقم قيد 133403    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف ألى, بجهة محافظة اسيوط بني عديات - بنى عدي 

عليو متفرع من شارع 26 يوليو  - بملك/ ياسر عبده حسن على

370 - نادر صفوت نجيب شفيق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7884 

ورقم قيد 133404    محل رئيسى  عن ورشه نفخ وتصليح كاوتش, بجهة محافظة اسيوط بويط - بملك/ صفوت 

نجيب شفيق

371 - فريد عطيه عياد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7885 

ورقم قيد 133405    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة اسيوط بنى عديات - بنى عدى البحريه - 

بملك/ عطيه عياد ميخائيل

372 - مروي سعد عبدالفتاح  حنفى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

7886 ورقم قيد 133406    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط الشاميه - 

بملك/ عماد الدين سعد عبدالفتاح

373 - نجاح حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7897 

ورقم قيد 133407    محل رئيسى  عن حظيرؤه لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - بملك/

فرحان محمد على

374 - خالد سعد جابر عبد الحميد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 7898 

ورقم قيد 133408    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى(, بجهة محافظة اسيوط عرب الجهمة - بملك / 

محمد سعد جابر عبدالحميد
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375 - مصطفى فوزي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7904 ورقم قيد 133409    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط رميح- بملك 

/رجب فوزي محمد ابراهيم

376 - رمضان محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7906 

ورقم قيد 133410    محل رئيسى  عن منجد بلدي, بجهة محافظة اسيوط شارع محمد محمود - القيسارية - 

بملك/جمال محمد احمد محمد

377 - عمر عبدالباقى على عمر تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7909 

ورقم قيد 133411    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وصنع حلوى من عجين, بجهة محافظة اسيوط بندر 

القوصية - شارع الجلء - بملك/ كمال الدين حسين سعد مكارى

378 - ابراهيم صلح ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7911 ورقم قيد 133412    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد 

الكراد - بملك/حسن ابراهيم حسن سلمه

379 - انصاف احمد فرغلى عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7915 ورقم قيد 133413    محل رئيسى  عن ورشه احذيه يدوى, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد الكراد - 

بملك/ محمد احمد محمد النشاشقي

380 - جادالرب زين حفظى جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7916 ورقم قيد 133414    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد 

الكراد - بملك/حسن ابراهيم حسن سلمه

381 - نيفين خليل يوسف زخارى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7917 

ورقم قيد 133415    محل رئيسى  عن مكتبة ادوات مدرسية ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة 

اسيوط الحواتكة - بملك/ صباح نظير جبره عبدالمسيح

382 - رجب محمد حسين  خراشي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7923 ورقم قيد 133417    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الحواتكه - 

شارع السلم كوم الدبانيه - بملك/ ممدوح فتحى حسن

383 - علء عيون احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7927 

ورقم قيد 133418    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عراميه الخضيري - 

بملك/ علء عيون احمد محمد

384 - محمد عزت عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7928 ورقم قيد 133419    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة وتاجير المعدات الثقيلة لصالح 

الغير, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع المدارس - بملك/الشيماء عزت عبدالفتاح محمد

385 - عبدالكريم ابوالغيط محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7932 ورقم قيد 133420    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب 

الطاولة- بملك/ سعدابوالغيط محمد

386 - حسين سيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7933 

ورقم قيد 133421    محل رئيسى  عن مخبز بلدي نصف الى, بجهة محافظة اسيوط كوم ابوشيل - بملك/سيد 

حسن محمد عبدالمجيد

387 - محمود احمد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7940 

ورقم قيد 133422    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط الحواتكه - بملك/ احمد محمد سيد 

محمد
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388 - عبدا احميد منصور عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7942 ورقم قيد 133423    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عزبة ابو كريم 

- بملك/ مصطفى احميد منصور عبدالرحيم

389 - عبدالستار محمد بسيونى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 7943 ورقم قيد 133424    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية ومنظفات, بجهة محافظة اسيوط تقسيم 

الطرابيش - بميدان الزهراء - بملك/ محمد فوزى بدارى

390 - محمد محمد عبدالرحيم السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7944 ورقم قيد 133425    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط درنكه - 

بملك/فكيهه حسين خلف

391 - يوسف وحشي حليم فارس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7945 

ورقم قيد 133426    محل رئيسى  عن تأجير فساتين زفاف, بجهة محافظة اسيوط شارع الجمهوريه امام 

كمبيوتر شوب - بملك/ ايمان صلح اسعد

392 - يوسف عزه وديع قلدس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7946 

ورقم قيد 133427    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط سلم - بملك/رافت فهمى عوض

393 - محمود علي محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7949 

ورقم قيد 133428    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريدات لمواد البناء وخردوات 

واخشاب, بجهة محافظة اسيوط السهريج - بملك / محمد علي محمد طه

394 - منى سلمه مصرى ابوطالب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7950 ورقم قيد 133429    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط اولد سراج - بملك/محمد 

جابر عبدالمالك

395 - حماده معوض محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7953 

ورقم قيد 133430    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصية - 

العتبه الخضره - بملك/ كريم محمد سالم على

396 - حسن اسماعيل محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7955 ورقم قيد 133431    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريد سيراميك ورخام, بجهة 

محافظة اسيوط المطيعه - بملك/ اسماعيل محمد اسماعيل

397 - محمد صلح اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7961 ورقم قيد 133432    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط جزيرة 

الحواتكة - عزبه المدرسه - بملك/صلح اسماعيل على عبدالرحيم

398 - ابراهيم عمر محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7963 

ورقم قيد 133433    محل رئيسى  عن محل بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط شرق - بملك/ تامر 

عمر محمد حسن

399 - محمد سالمان محمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7964 ورقم قيد 133434    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب العطيات 

البحريه - بملك/ سناء  حسين ثابت حسين

400 - احمد محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7965 

ورقم قيد 133435    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسيوط الحواتكة - شارع بورسعيد - 

بملك/محمد احمد على علم
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401 - جابر احمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7968 

ورقم قيد 133436    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط جزيره الحواتكه - عزبه 

المصبحات - بملك / خليفه على عبدالرحيم

402 - نجلء محمد محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 7971 

ورقم قيد 133437    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك/ محمد 

عبدالحفيظ على

403 - علءالدين محمد بسيونى عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

7973 ورقم قيد 133438    محل رئيسى  عن بيع اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع 

سعد زغلول - بملك/ يوسف كيلنى ابوبكر

404 - اسامه ابراهيم فهيم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8031 

ورقم قيد 121744    رئيسى آخر  عن بيع مستحضرات تجميل واكسسوارات, بجهة محافظة اسيوط شار رقم 74 

شارع الجلء - بملك / ايهاب وايمن وامل فتحى حنين بطرس - طابق ارضى

405 - حسن حامد رضوان محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8010 

ورقم قيد 133374    رئيسى آخر  عن محل بيع احذية و شنط جمله وقطاعى, بجهة محافظة اسيوط 8 شارع 

مسجد الخليل متفرع من شارع محطة الصرف محل رقم )1( بملك/ياسر محمد ابراهيم على

406 - ساميه رفعت عمر قطب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7979 

ورقم قيد 133440    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط المشايعة - بحري - 

بملك/ عبدالناصر ظريف احمد محمد

407 - هدى شفيق توفيق حنين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7980 

ورقم قيد 133441    محل رئيسى  عن محل بيع كراسى و طرابيزات, بجهة محافظة اسيوط العزية - بملك/

صبحى سمعان عيد خله

408 - محمد عبدالرشيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7989 

ورقم قيد 133442    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسي 

اودع برقم 657 لسنة 2008 ومقيد برقم 97007 وافتتح فى 2008/6/16 عن نشاط محل بيع عطاره بالقطاعى 

بناحيه/ ابو حريره حي السلم -بملك/  نجاة عنتر رزق واغلق 2009/8/9 لتركه النشاط والستغناء عنه

409 - محمد عبدالرشيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7989 

ورقم قيد 133442    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى 

اودع برقم 2214 لسنة 2008 ومقيد برقم 102991افتتح في 2008/6/16 عن نشاط مكتب مقاولت اعمال 

متكامله بناحيه نزه قرار- بملك/ جلل محمد عبدالرشيد واغلق فى 2020/1/20لتركه النشاط والستغناء عنه

410 - محمد عبدالرشيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7989 

ورقم قيد 133442    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزه قرار - بملك/ 

جلل محمد عبدالرشيد

411 - مصطفى سيد حسين عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

7992 ورقم قيد 133443    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/كامل سيد حسين

412 - هدى عواجه قطب سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 7999 

ورقم قيد 133444    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله( بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بندر 

منفلوط - شارع مصطفى لطفى المنفلوطى - بملك/ دعاء يحيى احمد
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413 - محمد حسين كامل حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8000 

ورقم قيد 133445    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت واعمال متكامله وتوريد مواد بناء وتاجير معدات, بجهة 

محافظة اسيوط بندر ابنوب - عزبة زناتى - بملك/ محمد خلف كامل حسين

414 - اسامه محمد على شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8007 

ورقم قيد 133446    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - شارع الثانويه العسكريه - 

بملك/ سناء عبدالفتاح محمود احمد

415 - احمد سعد مصطفى عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8011 ورقم قيد 133447    محل رئيسى  عن مخبز افرنجى وحلوى من عجين, بجهة محافظة اسيوط تقسيم 

الطرابيشى - شارع قباء - بملك/ سعد مصطفى عبدالمنعم

416 - عزه عبدالباسط عبدالرحيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8012 ورقم قيد 133448    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة اسيوط منقباد - عزبه الجيش - 

بملك/ محمد احمد احمد سالم

417 - عاطف عبدالكريم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8014 ورقم قيد 133449    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط تاسا- بملك/

محمود عبدالكريم على محمد

418 - عبدالرحمن مصطفى عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8018 ورقم قيد 133450    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة اسيوط شارع الهللى - 

بملك/مصطفى عبدالنعيم عبدالرحيم حسين - برج جادا

419 - اسماعيل صلح اسماعيل عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 8020 ورقم قيد 133451    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط ديروط 

الشريف - بملك/ مصطفى صلح اسماعيل

420 - محمد عبد المنجي عبد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8021 ورقم قيد 133452    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اودع 

برقم 3817لسنه 2002 ومقيد برقم 77265 وافتتح في 2002/10/1 عن نشاط محل بيع ادوات منزليه بالقطاعى 

بناحيه ابوالهدرم بملك/عبدالمنجى عبدالوكيل واغلق 2004/6/26  لتركه النشاط والستغناء عنه

421 - محمد عبد المنجي عبد الوكيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8021 ورقم قيد 133452    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - ابوالهدر - 

بملك/ رضا عبدالمنجى عبدالوكيل بيومى

422 - عبدالله سيد ذاكى خير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8029 

ورقم قيد 133453    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط ام القصور - شقه 

بالدور الرضي - بملك/ عبدالحميد سيد زكى خير

423 - سيد عبدالحميد عيسي احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8033 ورقم قيد 133454    محل رئيسى  عن بيع منظفات ومستحضرات تجميل واكسسوار حريمى, بجهة 

محافظة اسيوط ش اللفي - حى السادات - بملك/ وليد محمود عبدالرحيم

424 - على عبدالعزيز عبدالفضيل عبدالمطلب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 8037 ورقم قيد 133455    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى البرى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/خالد 

عبدالعزيز عبدالفضيل
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425 - اميره مجدى كمال محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8040 

ورقم قيد 133456    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة اسيوط 12 شارع على مكرم ا الحمراء 

- بملك/ سلطان عبدالحافظ مرسى شعبان

426 - خالد حسن احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8041 

ورقم قيد 133457    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط العصارة - بملك/ حسن احمد عبدالعال

427 - ملك عياد ميخائيل منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8042 ورقم قيد 133458    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط 9 تنظيم 11 عوايد ش 

يسرى راغب - بملك/اكرم ادولف سيحه ايوب

428 - عبدالرحيم حسن محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8045 ورقم قيد 133459    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط العفادرة  - 

بملك/حسن محمد عبدالعال حسن

429 - ناصر ممدوح هلل عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8046 ورقم قيد 133460    محل رئيسى  عن محل بيع محمول واكسسوار وصيانه, بجهة محافظة اسيوط بندر 

ساحل سليم - ببين الجناين - بملك/ نجاه خلف نظير

430 - على محمد على خلف تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 8050 

ورقم قيد 133462    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط سكره - بملك/ محمد 

على خلف مهران

431 - كيرلس سعد مهاود جرجس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

8051 ورقم قيد 133463    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه)بقاله(, بجهة محافظة اسيوط 8 شارع احمد 

مدحت مصطفى - بملك/ داليا فرج حليم

432 - اميره خلف  محمد خلف تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8077 

ورقم قيد 133464    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط عرب الطاولة - بملك/ خلف محمد 

خلف

433 - احمد كمال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8078 

ورقم قيد 133465    محل رئيسى  عن بيع لحوم وطيور مجمده, بجهة محافظة اسيوط المنشاه الكبرى - شارع 

خالد بن الوليد - بملك/عواطف امين عبدالحليم

434 - محمود كمال محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8079 

ورقم قيد 133466    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط المنشاه الكبرى - شارع خالد 

بن الوليد - بملك/ عواطف أمين عبدالحليم

435 - روحيه عادل سليمان عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8081 ورقم قيد 133467    محل رئيسى  عن محل بقاله بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط الخوالد - بملك/ سيد 

عادل سليمان عبدالعال

436 - محمد رفعت محمود عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8083 ورقم قيد 133468    محل رئيسى  عن مكتب مكافحة الفات وخدمات النظافة )فيما عدا توريد العمالة(, 

بجهة محافظة اسيوط دير ريفا - موقف ريفا القديم - بملك/رفعت محمود عبدالحافظ سيد

437 - احمد خلف محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8084 

ورقم قيد 133469    محل رئيسى  عن معرض اثاث, بجهة محافظة اسيوط المعلمين - شارع على محمد محمود 

- بملك/ خلف محمد خليفه
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438 - عطيات عامر محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8088 

ورقم قيد 133470    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسيوط بنى غالب - بملك/ محمد احمد سليمان 

حسانين

439 - ايمن حفظى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8092 

ورقم قيد 133471    محل رئيسى  عن محل بيع كاوتش وبطاريات, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم- 

شارع التحرير  - بملك/ على محمد على ابوزيد

440 - ساميه علم حسين قاسم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8100 

ورقم قيد 133472    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط أولد محمد  - بملك/ 

حازم طلعت ابراهيم احمد

441 - ليلى عباس شحاته عباس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8101 

ورقم قيد 133473    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الفيما - بملك/سلطان 

عبدالفتاح حسن سلم

442 - ابانوب نبيل بولس خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8103 

ورقم قيد 133474    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسيوط شارع جمال عبدالناصر بتقسيم العنانى 

المعلمين - بملك/ نبيل بولس خليل عبدالمسيح

443 - خالد عبدالعال مصطفى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8105 ورقم قيد 133475    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة اسيوط الواسطى - شارع الكوبرى الجديد 

متفرع من شارع النيل - بملك/ محمد عبدالعال مصطفى عبدالعال

444 - صابر حلمى عبدالرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8106 ورقم قيد 133476    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة اسيوط العفادرة - شارع عزبة 

الحاج احمد - بملك/ عزوز فؤاد سيد سالمان

445 - اسماء عبدالنبى عبدالحميد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8107 ورقم قيد 133477    محل رئيسى  عن بيع ادوات والعاب رياضية, بجهة محافظة اسيوط 11 شارع 13 

بجوار مستشفى العطيفى - بملك/طارق عبدالرحمن صديق حسن

446 - حسين محمد سيد عبدالموجود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8111 ورقم قيد 133478    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط الحما - 

بملك/محمد سيد عبدالموجود عبدالحميد

447 - حسني عبدالمجيد خلف خليفه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8112 ورقم قيد 133479    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - 

شارع عثمان غزالى - بملك/ محمد عبدالمجيد خلف خليفه

448 - ناجى عجيب امين شحاته تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8113 

ورقم قيد 133480    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/ ميلد كامل غبر

449 - صموئيل نادى عدلى عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8115 ورقم قيد 133481    محل رئيسى  عن مشغل ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط العزية - شارع جمال 

حنا ذكريا - بملك/نادى عدلى عبدالشهيد

450 - احمد ابراهيم عثمان بيسه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8119 

ورقم قيد 133482    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب الشنابلة - بملك/

سعده خليفه يوسف على
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451 - جورج كميل صليب جرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8125 

ورقم قيد 133483    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اودع 

برقم 3592 لسنة 2008 ومقيد برقم 89140 وافتتح فى 2008/6/29 عن نشاط مكتبة وهدايا ولعب اطفال بناحية 

15 شارع الحكمدار شركة فر بملك سناء فنجرى وريهام فنجرى حنين واغلق فى 2008/11/23 لتركه لنشاط 

والستغناء عنه

452 - جورج كميل صليب جرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8125 

ورقم قيد 133483    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية بالجملة, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم )486( 

المعلمين - شارع محمد متولى الشعراوى - بملك/محمد عبدالغنى محمد

453 - مسعود بدري محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8128 ورقم قيد 133484    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتأجير معدات ثقيله, بجهة محافظة 

اسيوط بندر ابنوب - حوض الرضوان  - بملك/ عزه عبدالكريم حامد عبدالله

454 - مصطفي جمال حسين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8137 ورقم قيد 133485    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل 

سليم - التحرير - بملك/ شوكت شحاته عبدالظاهر حسن

455 - محمود حسن محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8138 

ورقم قيد 133486    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة اسيوط فزاره - بملك/حسن محمود احمد

456 - رجب فرغلى محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 8141 

ورقم قيد 133487    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريد مستلزمات البناء, بجهة محافظة 

اسيوط جحدم - بملك/ فتحى نعناعى حمدان على

457 - رمضان عبدالهادى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8142 ورقم قيد 133488    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراتى وسيارات الغير بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط بصره - بملك/سيد 

عبدالهادى سيد احمد

458 - صدام حسين علوانى عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

8146 ورقم قيد 133489    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط مير - بملك/

حسين علوانى عبدالعزيز

459 - حماده عزام احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8205 

ورقم قيد 108407    رئيسى آخر  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط المندرة قبلى - بملك/

اسامه عزام احمد حسن

460 - ناديه يوسف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8200 

ورقم قيد 131717    رئيسى آخر  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع بستان 

النيل - بملك/عز عامر حسين عمر - محل رقم )2(

461 - حسن عبدالجابر على شحاته تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8171 ورقم قيد 133490    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بلوط - بملك/ 

عبدالجابر على شحاته

462 - سليمه محمد عبدالحافظ عبدالرجال تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8175 ورقم قيد 133491    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الشيخ عون ا 

- بملك/ طلعت زكريا على عمرو
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463 - حسام حسن كامل بركات تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8181 

ورقم قيد 133492    محل رئيسى  عن بيع حدايد وبوبات ومواد بناء ومعمار, بجهة محافظة اسيوط بنى قره - 

بملك/شعبان رشوان سالم

464 - خالد عبدالحكيم فارس صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8182 ورقم قيد 133493    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير - 

بملك/عبدالحكيم فارس صالح

465 - جمال شعبان رمضان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8188 ورقم قيد 133494    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط بنى حسين - بملك/ شعبان 

رمضان سليمان

466 - ياسر امان ثابت محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8192 

ورقم قيد 133495    محل رئيسى  عن محل بيع مراتب اسفنج, بجهة محافظة اسيوط بندر ديروط - عمر بن 

الخطاب - بملك/محمود احمد محمود

467 - نبيله اسحق ابراهيم مسعد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8194 ورقم قيد 133496    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسيوط التتاليه - بملك/ اسحق 

ابراهيم مسعد

468 - صلح عبدالرحيم مغازي محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8195 ورقم قيد 133497    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية )بقالة(, بجهة محافظة اسيوط بندر ساحل سليم - 

شارع النهضة - بملك/سيد مايز على احمد

469 - محمد جمعه عبدالتواب ابراهيم عنتر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 8202 ورقم قيد 133498    محل رئيسى  عن محمصه بيع فول ولب, بجهة محافظة اسيوط عقار رقم 

)132( شارع 26 يوليو - بملك/ مدحت فتحي محمد على

470 - عبدالكريم احمد ابراهيم سعيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8207 ورقم قيد 133499    محل رئيسى  عن مكتب لتوريد المعدات الثقيلة, بجهة محافظة اسيوط الحمام - 

بملك/ عبدالحليم احمد ابراهيم سعيد

471 - نجوي شعبان محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8208 

ورقم قيد 133500    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة اسيوط كوم ابو شيل - الترعه - بملك/ 

شعبان على عبدالمنعم يوسف

472 - مصطفى محمد محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8209 ورقم قيد 133501    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى زيد 

الكراد - بملك/ محمد محمد ابراهيم جوده

473 - كمليه نجاح فريد مرعى تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8211 ورقم قيد 133502    محل رئيسى  عن مصوغات )بعد الحصول على المرافقات اللزمه من مصلحه دمغ 

المصوغات والموازين(, بجهة محافظة اسيوط بندر القوصيه - شارع شهاب الدين - بملك/ علي سيد ابوزيد

474 - وجيه عبدالله كامل ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8216 ورقم قيد 133503    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات وادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط عقار 

رقم )38( شارع رياض -  بملك/صموئيل مفيد بسطا
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475 - وجيه عبدالله كامل ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

8216 ورقم قيد 133503    محل رئيسى  عن محل بيع مفروشات وادوات منزلية, بجهة محافظة اسيوط كان له 

محل رئيسى اودع برقم 1513 لسنة 2016 ومقيد برقم 104986 وافتتح فى 2016/2/29 عن نشاط بيع علفة 

وعطاره بالقطاعى بناحية 36 شارع رياض برج بسطا بملك / صموئيل وديفيد مفيد بسطا واغلق فى 2021/9/1 

لتركه لنشاط والستغناء عنه

476 - محمود صبره سالم بخيت تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8220 

ورقم قيد 133504    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسيوط أولد على - بملك/ اشرف سيف 

النصر محمد حسن

477 - ابراهيم ابوزيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8222 

ورقم قيد 133505    محل رئيسى  عن محل بيع زيوت, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع الجمهورية - 

بملك/عوض ابراهيم عبدالغنى ابراهيم

478 - حنان فوزى ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8223 

ورقم قيد 133506    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بندر ابنوب - شارع 

بستان النيل - حى الطويل  - بملك/ اشرف فوزى ابراهيم

479 - وفاء حسن حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8224 

ورقم قيد 133507    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائية )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط دير القصير - شرق - 

بملك/ محمد قرنى محمد

480 - نجلء يوسف يسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8230 

ورقم قيد 133508    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات ولعب اطفال ) فيما عدا تصوير مستندات (, بجهة 

محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اودع برقم 3989  ومقيد برقم 72795 عن نشاط / مكتبه وخردوات 

بالقطاعى افتتح فى 1999/10/1 بناحيه/شارع المحافظه بملك باهى الدين محمد محمد واغلق فى 2021/9/1 

لتركه لنشاط والستغناء عنه

481 - نجلء يوسف يسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 8230 

ورقم قيد 133508    محل رئيسى  عن مكتبة وخردوات ولعب اطفال ) فيما عدا تصوير مستندات (, بجهة 

محافظة اسيوط عقار رقم )60أ( شارع المحافظة الرئيسى بملك/ وجدى محمد حسانين

فروع الفراد

1 - انور مصطفي حسانين احمد  قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع   7368 ورقم قيد   120459  محل فرعى  

عن مكتب توريد وتوزيع مفروشات وادوات منزليه ومراتب وسجاد وادوات كهربائيه واجهزه كهربائيه )فيما عدا 

الكمبيوتر(  بجهة محافظة اسيوط شركة فر - 16 ش مكه المكرمه - بملك/محمود احمد محمود سيد
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قيود الشركات

1 - ناديه جمعه مهنى وشريكتها شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

7284 ورقم قيد  133228    مركز عام  عن مخبز بلدى نصف آلى  بجهة محافظة اسيوط مير بملك / ناديه 

جمعه مهنى فرغلى

2 - ورثة عبدالرحيم حسين عبدالرحيم موسى شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    7516 ورقم قيد  133300    مركز عام  عن صيدلية عامة  بجهة محافظة اسيوط منقباد - شارع 

الوحدة المحلية - بملك / عبدالراضى محمد امين

3 - ابراهيم محمد محمد عثمان وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    7918 ورقم قيد  133416    مركز عام  عن مكتب استصلح اراضى وانتاج حيوانى ودخول 

مزادات  بجهة محافظة اسيوط بنى حسين - ملك -باسم احمد هيبه عبدالرحيم

4 - شركة محمد كمال كامل عبدالحافظ وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-05-29 

برقم ايداع    8048 ورقم قيد  133461    مركز عام  عن بيع افران بوتاجاز  بجهة محافظة اسيوط خلف 

مدرسه الخيريه بملك/ ورثه فاروق عبدالحافظ خليل

فروع الشركات

1 - عبدالهادي حسن علي وشركاه   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    7171 ورقم قيد   133204   

فرعى  عن اضاف الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 2 محل تجاري 

امتداد طريق القاهره اسيوط الزراعي بحوض الفرش والعبيد غرب ترعه البراهيميه ش بور سعيد بجوار بنزينه 

التونسي

2 - المراء لتجاره وتوزيع السيارات   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    7171 ورقم قيد   133204   

فرعى  عن اضاف الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة اسيوط بندر منفلوط 2 محل تجاري 

امتداد طريق القاهره اسيوط الزراعي بحوض الفرش والعبيد غرب ترعه البراهيميه ش بور سعيد بجوار بنزينه 

التونسي

3 - عطيه سعيد وشريكه   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    7259 ورقم قيد   133226   فرعى  عن 

اضافه نشاط / صيانه الجهزه الطبيه  بجهة محافظة اسيوط شقه رقم 6 الدور الول -برج المدشه - شارع الهللى

4 - خالد عبداللطيف يوسف سعدون وشركاه   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    7976 ورقم قيد   

133439   فرعى  عن مركز تجميع البان  بجهة محافظة اسيوط بمقر الداره الزراعيه_ بملك/ وزاره الزراعه 

واستصلح الراضى )قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه(
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 محو - شطب

1 - منال سعد زغلول لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   66114 قيد فى 22-03-1998 برقم ايداع  1066 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

2 - صفوت احمد عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   69646 قيد فى 03-07-1999 برقم ايداع  

3019 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

3 - حسنى حمدى على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   78686 قيد فى 04-08-2003 برقم ايداع  2855 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

4 - محمد رشدى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   88888 قيد فى 04-06-2008 برقم ايداع  3012 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

5 - بولس ميلد بولس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   108929 قيد فى 13-09-2017 برقم ايداع  6179 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

6 - امال مصطفى مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   113779 قيد فى 25-02-2019 برقم ايداع  

2073 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

7 - مصطفى عبدالحميد حفنى عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123014 قيد فى 22-12-2020 برقم 

ايداع  12475 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

8 - ناصر ظريف سليمان جلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   123696 قيد فى 02-02-2021 برقم ايداع  

1109 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاة صاحب السجل بتاريخ 3/3/2022

9 - عادل شكرى عبده موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   125847 قيد فى 01-06-2021 برقم ايداع  6383 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

10 - محمود ناصر محمد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   125888 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  

6462 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

11 - علء صفوت نمر وسيلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   128397 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

11973 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

12 - رومه عزيز حنا عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   64602 قيد فى 01-07-1997 برقم ايداع  8777 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

13 - محمود محمد نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   114607 قيد فى 28-04-2019 برقم ايداع  9326 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

14 - خليل ابراهيم محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   118520 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  

2200 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

15 - هاشم الحسينى عبدالظاهر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   118674 قيد فى 27-02-2020 برقم ايداع  

2518 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

16 - اسلم سويفى كامل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124908 قيد فى 29-03-2021 برقم ايداع  3995 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

17 - خالد وردانى تهامى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127694 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع  

10554 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

18 - حمدي فلمون هرني فلمون  تاجر فرد سبق قيده برقم   128896 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  

12982 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

19 - سيد احمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129001 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  13211 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

20 - احمد محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   52559 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع  8497 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء محل رئيسى اخر

21 - محمد ابوالحسن محمد عبدالمذكور  تاجر فرد سبق قيده برقم   99601 قيد فى 11-06-2013 برقم ايداع  

3137 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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22 - صفاء طلعت سيد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   119249 قيد فى 12-05-2020 برقم ايداع  3904 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

23 - حسام عبدالمنعم خليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   121105 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  

8047 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

24 - جمال اسماعيل محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   121432 قيد فى 06-05-2020 برقم ايداع  

8774 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

25 - يامنه على عبدالحافظ على  تاجر فرد سبق قيده برقم   128410 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

11993 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

26 - اسماء عبدالنبى كامل عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   128539 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

12218 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

27 - محمود احمد صالح سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   129488 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  

14259 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

28 - المؤمن بال احمد محمد خضراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   91112 قيد فى 14-05-2020 برقم ايداع  

3954 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع و ذلك بطلب تاشير لترك النشاط و 

الستغناء عنه

29 - ممدوح رياض حسن فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   97946 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع  3393 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

30 - لؤى طه محمد عزام  تاجر فرد سبق قيده برقم   99020 قيد فى 26-02-2013 برقم ايداع  1161 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاة صاحب السجل  بتاريخ 16/10/2021

31 - محمود جمال سيد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   114964 قيد فى 09-06-2019 برقم ايداع  

6224 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

32 - محمد مصطفى سلطان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   115115 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

4425 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد و ذلك بطلب تاشير لترك النشاط و 

الستغناء عنه

33 - ياسر احمد محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   117835 قيد فى 14-01-2020 برقم ايداع  489 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

34 - اميل مفدى لمعى مساك  تاجر فرد سبق قيده برقم   122719 قيد فى 09-12-2020 برقم ايداع  11829 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

35 - امانى سيد عبدالعال اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   123121 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  

12784 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

36 - مينا ممدوح موريس خليفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   124841 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

3568 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

37 - اسلم صفى الدين محمد جميل مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   128322 قيد فى 12-10-2021 برقم 

ايداع  11839 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

38 - نجاح عبدالنبى اسماعيل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   128553 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

12237 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

39 - ممدوح نصر عبدالملك يسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   93114 قيد فى 21-02-2010 برقم ايداع  834 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لوفاه التاجر

40 - حماده ملكه نخله بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم   111287 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع  5594 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

41 - نسمة حسين مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   114790 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع  5779 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

42 - وليد مجدى حلمى بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   122405 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

11030 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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43 - زيناهم سيد عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125601 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع  

5821 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

44 - بسمه حسين داود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   128757 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  12676 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

45 - دينا عبدا محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   129246 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع  

13764 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

46 - بلل ابوزيد كامل عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   131819 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع  

3392 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

47 - عطيات محمود محمد الضبع  تاجر فرد سبق قيده برقم   50990 قيد فى 26-03-1988 برقم ايداع  

1260 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لوفاه التاجر

48 - عثمان احمد محمد ابولبو  تاجر فرد سبق قيده برقم   75674 قيد فى 08-12-2001 برقم ايداع  5292 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

49 - عبدالتواب رجب سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   105626 قيد فى 18-05-2016 برقم ايداع  

3759 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

50 - فتحى نسيم جريس نخيله  تاجر فرد سبق قيده برقم   110341 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع  1956 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

51 - جيهان عبداللطيف محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125456 قيد فى 28-04-2021 برقم ايداع  

5461 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

52 - باسم عصام نعناع مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   126952 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  8985 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

53 - عز احمد حسن عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   130416 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  16210 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

54 - احمد ابوبكر خلف مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   130580 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  42 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

55 - شكرا حبيب بطرس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   45116 قيد فى 25-03-1985 برقم ايداع  1324 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاه صاحب السجل

56 - عبدالبديع عبدالراضى حسن عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   56006 قيد فى 24-01-1991 برقم ايداع  

343 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

57 - علء محمد محمد عبدالمعطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   64715 قيد فى 24-07-1997 برقم ايداع  

2021 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

58 - شاديه عسران عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم   122665 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع  

11670 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

59 - ناصر زهرى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   125650 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع  

5914 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

60 - سلطان السيد سلطان السمين  تاجر فرد سبق قيده برقم   52358 قيد فى 06-02-1989 برقم ايداع  482 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

61 - شنودة خيرى توفيق متوشلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   95819 قيد فى 14-07-2011 برقم ايداع  

3798 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

62 - مينا صموئيل رشدى مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم   100715 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع  

1022 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

63 - ماجده محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108178 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع  3211 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

64 - عبدالرحمن احمد فرغلى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   111571 قيد فى 01-08-2018 برقم ايداع  

6610 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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65 - محمد احمد محمد الزهرى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   112581 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

6221 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد و ذلك بطلب تاشير لترك النشاط

66 - محمد عيد على عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   115668 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع  

8162 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

67 - هانى قايد سيد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   116286 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع  9867 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

68 - صبرى حسن على حويجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   122299 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع  

10756 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

69 - عصام محمد خلف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   130771 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  503 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

70 - الحسين خضر عيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   102264 قيد فى 29-12-2014 برقم ايداع  

5885 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

71 - احمد عبدا حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   105665 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع  3878 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والئستغناء عنه

72 - يحى خضر عيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   105989 قيد فى 20-07-2016 برقم ايداع  5032 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

73 - هانى حسين محمد بشندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   109765 قيد فى 25-12-2017 برقم ايداع  9419 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

74 - امل خليفة رمضان اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   112613 قيد فى 22-11-2018 برقم ايداع  

10186 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

75 - رافت لوقا بشاى عازر  تاجر فرد سبق قيده برقم   118495 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  2145 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

76 - رومانى مرقص روفائيل مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم   122124 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع  

10335 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

77 - يسري عبدالرحيم مهني عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   131196 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع  

1747 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

78 - عمادالدين انور محمود عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   46121 قيد فى 24-10-1985 برقم ايداع  

3961 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاه صاحب السجل

79 - عبدالحافظ محمد على عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   91216 قيد فى 28-04-2009 برقم ايداع  

2120 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

80 - محمد احمد صديق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   92768 قيد فى 27-12-2009 برقم ايداع  5954 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

81 - حامد محمود عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   95629 قيد فى 16-06-2011 برقم ايداع  

3337 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

82 - فاطمه عبدالوهاب اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   101880 قيد فى 05-11-2014 برقم ايداع  

4765 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

83 - جمال همام محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   102167 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع  5627 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك  النشاط و الستغناء عنه

84 - جمال همام محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   102167 قيد فى 11-03-2019 برقم ايداع  2619 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

85 - محمد وجيه عبدالحكيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   116517 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع  

10525 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

86 - سحر سمير لبيب مكارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   119951 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع  5498 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك  النشاط والستغناء عنه

Page 45 of 96 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

87 - انعام بطرس عايد عويضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   123791 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع  

1375 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

88 - عل محمد نشأت ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   124072 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع  

2001 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

89 - احمد محمد محمد عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   125101 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

4562 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

90 - عمر صلح عبداللطيف عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   127364 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  

9838 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

91 - حربى حسنى فايز دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   129031 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

13270 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء النشاط لترك التجارة والستغناء عنه

92 - حربى حسنى فايز دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   129031 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  

14633 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء النشاط لترك التجارة والستغناء عنه

93 - محمد احمد عبدالوكيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129332 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

13931 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

94 - محمد عبدالستار ابراهيم جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   131390 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع  

2260 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

95 - رفاعي علي سيد محمد نفادي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29263 قيد فى 12-12-2018 برقم ايداع  

11009 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

96 - رفاعى على سيد محمد نفادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   29263 قيد فى 07-06-1975 برقم ايداع  

1538 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

97 - حربى فرغلى سيد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   73265 قيد فى 08-11-2000 برقم ايداع  5025 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط  والستغناء عنه

98 - نوال محمد عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91839 قيد فى 27-07-2009 برقم ايداع  3588 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

99 - كرستين فايز ذكى مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم   101228 قيد فى 23-06-2014 برقم ايداع  2822 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

100 - محمد سروت سيد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   111127 قيد فى 06-06-2018 برقم ايداع  

5036 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

101 - احمد خلف ا احمد خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   113335 قيد فى 22-01-2019 برقم ايداع  

792 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

102 - بيشوى نسيم بسكالس ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   118745 قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  

2688 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

103 - شارف سيد مرقص حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   118811 قيد فى 05-03-2020 برقم ايداع  2871 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

104 - آيه سليم عامر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   124709 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع  3500 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

105 - حنان عبدالحى احمد نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم   128254 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  

11659 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

106 - سناء قناوى هريدى قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   131305 قيد فى 08-02-2022 برقم ايداع  

2015 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط

107 - نوره صلح على خالد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131525 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  2599 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

108 - فاطمه سيد عباس عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   131593 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع  

2768 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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109 - فوزيه نظير علي الدين تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم   85395 قيد فى 01-02-2007 برقم ايداع  

439 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

110 - سعد عبدالرازق عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95070 قيد فى 23-03-2011 برقم ايداع  1298 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه صاحب السجل

111 - صفوت سيد عبدالغفار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97810 قيد فى 09-07-2012 برقم ايداع  

2976 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

112 - نبيله حناوى عرندس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   104369 قيد فى 09-12-2015 برقم ايداع  

6670 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

113 - رامى رشاد خليل شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   122145 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  3375 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لترك النشاط والستغناء عنه

114 - مريم شفيق جندي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   123339 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  

289 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

115 - حسين محمود سيد امبابي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77137 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع  

12632 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

116 - حسين محمود سيد امبابي  تاجر فرد سبق قيده برقم   77137 قيد فى 11-09-2002 برقم ايداع  3494 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

117 - عزت عبدالبديع مصطفى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   84357 قيد فى 28-08-2006 برقم ايداع  

4879 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

118 - سميرة سعيد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   99099 قيد فى 10-03-2013 برقم ايداع  

1415 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

119 - عصام محمد عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   103646 قيد فى 11-08-2015 برقم ايداع  

4174 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لوفاه صاحب السجل

120 - مصطفى طه محمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   118954 قيد فى 15-03-2020 برقم ايداع  3161 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

121 - عبدالعال احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   123522 قيد فى 24-01-2021 برقم ايداع  

722 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

122 - خالد رمضان فولى محروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   127248 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع  

9608 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

123 - الحسن ابراهيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   127960 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

11058 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

124 - محمد محمود سيد بدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   128560 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

12259 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

125 - محمد سيد احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   132600 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع  5629 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

126 - ناجح عبدالحميد على ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   132841 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

6280 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

127 - رفعت درغام درغام متى  تاجر فرد سبق قيده برقم   72671 قيد فى 28-08-2000 برقم ايداع  3714 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

128 - كمال كامل عبدالحافظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85871 قيد فى 02-04-2007 برقم ايداع  

1609 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه صاحب السجل

129 - صابر ابراهيم موسى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89263 قيد فى 17-07-2008 برقم ايداع  3870 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

130 - ايهاب جمال يوسف قلده  تاجر فرد سبق قيده برقم   93271 قيد فى 21-03-2010 برقم ايداع  1278 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة
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131 - سيد صديق عبدالفتاح عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم   97947 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع  

3395 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

132 - بطرس مرزوق لولى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   110309 قيد فى 22-02-2018 برقم ايداع  

1820 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

133 - محمد عمر سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   113261 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع  4054 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

134 - غنى سمير جرجس فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم   113433 قيد فى 30-01-2019 برقم ايداع  

1094 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

135 - عبدا محمد عبدالحفيظ مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   122260 قيد فى 16-11-2020 برقم 

ايداع  10662 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

136 - حسن فتح ا على منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   126606 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  

8173 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

137 - صابرين فريد عبده اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   128691 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

12549 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

138 - يونس حسن عيسي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130327 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

16011 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

139 - رومانى عاطف عبدالملك حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   105735 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع  

4178 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

140 - محمد عصام الدين عبدالرحيم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106003 قيد فى 

18-10-2021 برقم ايداع  12203 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه 

للنشاط والستغناء عنه

141 - محمد عصام الدين عبدالرحيم مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106003 قيد فى 

21-07-2016 برقم ايداع  5082 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه 

للنشاط والستغناء عنه

142 - محمود بركات عبدالعظيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   107632 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع  

1173 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

143 - كميل سمير ملك بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   129693 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  

14668 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

144 - نجوى عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   35150 قيد فى 21-05-1979 برقم ايداع  1455 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

145 - نجوي عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   35150 قيد فى 29-07-2003 برقم ايداع  2794 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

146 - زينب توفيق عبدالمحسن جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   103398 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع  

3413 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

147 - محمود بيومى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   104751 قيد فى 04-02-2016 برقم ايداع  765 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد و ذلك لوفاه صاحب السجل

148 - مرفت قديس لمعى شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   106144 قيد فى 15-08-2016 برقم ايداع  

5720 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

149 - رمضان عبدالمجيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   106911 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع  

8169 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد و ذلك لوفاه صاحب السجل

150 - طاهر عربى صالح عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   112520 قيد فى 13-11-2018 برقم ايداع  

9831 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

151 - جهاد عادل عبدالرحيم نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   116277 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع  

9829 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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152 - محمود عادل عبدالسلم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   117281 قيد فى 10-12-2019 برقم 

ايداع  12640 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

153 - نانسى كمال عبدالملك ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   123080 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع  

12674 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

154 - صبرين عبدالفتاح فهمى عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم   123530 قيد فى 24-01-2021 برقم 

ايداع  735 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

155 - محمد محمود عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   124952 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع  

4116 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

156 - ابوالعز محمد محمود حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   130087 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

15454 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

157 - مختار محمود حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   130417 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  

16212 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

158 - جمال مغازى محمود حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   131944 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

3790 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

159 - احمد محمود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   132396 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع  5039 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

160 - يعقوب عياد جبره عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم   81904 قيد فى 13-07-2005 برقم ايداع  

2954 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه صاحب السجل

161 - سيد علي سيد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   82739 قيد فى 26-12-2005 برقم ايداع  5469 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد للوفاه صاحب السجل

162 - مدحت ميلد تادرس عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83761 قيد فى 13-06-2006 برقم ايداع  

3377 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

163 - محمود محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96992 قيد فى 05-02-2012 برقم ايداع  

608 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

164 - حسنى ثابت محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104130 قيد فى 10-11-2015 برقم ايداع  5829 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

165 - على احمد على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   104219 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع  8736 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

166 - عايده عياد حنس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   111349 قيد فى 09-07-2018 برقم ايداع  

5818 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

167 - عبده عادل عبده اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   115534 قيد فى 30-07-2019 برقم ايداع  

7828 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

168 - حمادة مصطفى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116480 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع  

10400 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

169 - ليلي محمود خطاب ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   121399 قيد فى 05-10-2020 برقم ايداع  8704 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

170 - عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ عدلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   121728 قيد فى 21-10-2020 برقم 

ايداع  9466 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

171 - عبدالخالق محمود شاكر عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم   126002 قيد فى 09-06-2021 برقم 

ايداع  6797 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

172 - طارق جمال عياد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم   126452 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع  7855 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

173 - اسماء مجدى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   126536 قيد فى 07-07-2021 برقم ايداع  

8042 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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174 - سحر سيد حلمى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130492 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع  16402 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

175 - حسام محمد محمود حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   132062 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

4096 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

176 - عطا توفيق شحاته شكير  تاجر فرد سبق قيده برقم   52673 قيد فى 29-08-2007 برقم ايداع  3959 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع لترك النشاط و الستغناء عنه

177 - ساميه عبدالوهاب محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   105612 قيد فى 17-05-2016 برقم ايداع  

3705 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناءعنه

178 - حليم حنا قلته حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   105893 قيد فى 29-06-2016 برقم ايداع  4701 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

179 - مصطفي عبدالرشيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   116284 قيد فى 29-09-2019 برقم ايداع  

9859 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

180 - نادى غندور شبيب داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   116668 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  

10925 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

181 - رمضان محمود رجب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   118443 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  

2000 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

182 - احمد حسام الدين حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   121982 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع  

10045 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

183 - هناء رافت وهيب سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم   124850 قيد فى 28-03-2021 برقم ايداع  

3849 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

184 - عمرو عامر داهش عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   128315 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

11828 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه

185 - منى سيد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   129169 قيد فى 11-11-2021 برقم ايداع  13588 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

186 - هيثم فخرى ملك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   129930 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  

15137 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

187 - مينا عزت لبيب خله  تاجر فرد سبق قيده برقم   130018 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  15298 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لترك النشاط والستغناء عنه

188 - عبله محمد عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130071 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

154003 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد للستغناء عنه وتركه للتجارة

189 - محمود شحاته ابراهيم حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   131419 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع  

2334 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه للنشاط والستغناء عنه

190 - محمد كمال محمد عبدالناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   132181 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

4418 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء القيد لترك النشاط و الستغناء عنه
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رأس المال

1 - صلح عبداللطيف عجمى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   87769 قيد فى 16-01-2008 برقم ايداع   

250 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

2 - الحسن للرحلت لصاحبها  الحسن احمد على سند تاجر فرد سبق قيده برقم   98684 قيد فى 2013-01-09 

برقم ايداع   111 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

3 - عثمان محمد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108502 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع   4487 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - علي محمود عبدالموجود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   121770 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع   

9574 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

5 - محمد مصطفى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   130705 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   370 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - سيد درويش عبدالعال همام تاجر فرد سبق قيده برقم   102766 قيد فى 17-03-2015 برقم ايداع   1538 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

7 - سعيد محمد سيد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   105313 قيد فى 05-04-2016 برقم ايداع   2708 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

8 - مريان سامى جورجى ابراهيم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   131056 قيد فى 25-01-2022 برقم 

ايداع   1282 فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

9 - عبدالقادر علي محمد حمدا تاجر فرد سبق قيده برقم   77708 قيد فى 19-01-2003 برقم ايداع   206 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

10 - هانى نجيب رياض شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   87757 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع   197 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,100.000

11 - احمد محمد محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89385 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع   

4137 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

12 - هيثم محمد اسماعيل على تاجر فرد سبق قيده برقم   104510 قيد فى 29-12-2015 برقم ايداع   7160 

فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

13 - جوزيف جميل موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   111678 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع   

7089 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

14 - سيد على حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   126506 قيد فى 06-07-2021 برقم ايداع   7997 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

15 - منتصر عايد يعقوب عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   128996 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع   

13205 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

16 - محمد رمضان هاشم عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   131771 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع   

3248 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

17 - عادل احمد سيد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   132110 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع   4237 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

18 - اسماء عبدالحفيظ فرحان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   133119 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع   

6967 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

19 - عبدالغنى عبدالبديع عبدالغنى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   96492 قيد فى 31-10-2011 برقم ايداع   

5636 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

20 - هانى جابر لمعى عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   102020 قيد فى 26-11-2014 برقم ايداع   5189 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

21 - عصام جيد مرقس جيد تاجر فرد سبق قيده برقم   103201 قيد فى 19-05-2015 برقم ايداع   2844 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

Page 51 of 96 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

22 - زين العابدين محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   105128 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع   

2044 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

23 - احمد محمد عبدالعال بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   105343 قيد فى 07-04-2016 برقم ايداع   

2804 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

24 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115115 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع   

4425 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

25 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   115115 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع   

6640 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

26 - عبد العظيم صابر محمود واعر تاجر فرد سبق قيده برقم   119781 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع   

5135 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

27 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   124841 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع   

3830 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - عادل فايز عطيه سدره تاجر فرد سبق قيده برقم   125069 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع   4484 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

29 - نصر عبدمناف عبدالناصر خميس تاجر فرد سبق قيده برقم   133010 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   

6698 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

30 - احمد ماهر احمد عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم   54006 قيد فى 17-01-1990 برقم ايداع   272 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

31 - مكرم جرجس يوسف جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   90050 قيد فى 19-11-2008 برقم ايداع   

5795 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

32 - اسلم جمال مصطفى فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   119146 قيد فى 03-05-2020 برقم ايداع   

3680 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

33 - محمود محمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   121870 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع   9801 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

34 - ريهام محمد سليمان قمصان تاجر فرد سبق قيده برقم   124043 قيد فى 18-02-2021 برقم ايداع   

1938 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

35 - عطا حفظى سيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   127642 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع   

10445 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - شرين حكيم عبدالملك صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   88308 قيد فى 24-03-2008 برقم ايداع   

1634 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

37 - مينا زغلول يوسف يعقوب تاجر فرد سبق قيده برقم   122634 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع   

11595 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

38 - عصام مصطفى احمد سلطان تاجر فرد سبق قيده برقم   126391 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   

7711 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - حسام سيد حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   128273 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع   11692 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

40 - عبدالفضيل عطا عبدالفضيل عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   85891 قيد فى 04-04-2007 برقم ايداع   

1653 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

41 - ذكى اسحق ذكى اسحق تاجر فرد سبق قيده برقم   100763 قيد فى 16-03-2014 برقم ايداع   1157 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

42 - احمد عبدالحميد محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   103836 قيد فى 10-09-2015 برقم ايداع   

4736 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

43 - محمد فاروق علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   109930 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع   345 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - محمد محمود مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   123648 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع   

1008 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  151,000.000

45 - مينا فتحى محروص ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم   124020 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع   

1895 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

46 - عز كمال عبيد حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   128357 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   6588 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

47 - عبدالحميد جابر حسن عطا تاجر فرد سبق قيده برقم   132654 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع   

5756 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  47,000.000

48 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112581 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع   

6221 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

49 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   112581 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع   

10074 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - اسماء محمد حسن ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   113963 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع   

2592 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

51 - زكريا سنوسي خالد زين تاجر فرد سبق قيده برقم   130629 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع   153 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - صابر عبدالرازق علي بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   82706 قيد فى 21-12-2005 برقم ايداع   

5340 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

53 - طارق محمد عبدالله شلقامى تاجر فرد سبق قيده برقم   99329 قيد فى 11-04-2013 برقم ايداع   

2100 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

54 - عادل محمود محمد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   104450 قيد فى 20-12-2015 برقم ايداع   

6931 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

55 - حسن محمد عبدالحافظ جادالحق تاجر فرد سبق قيده برقم   107165 قيد فى 15-12-2016 برقم ايداع   

8972 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

56 - محمد محسن حفني يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   119818 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع   

5211 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

57 - انور مصطفي حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   120459 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع   

6573 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

58 - عصام عيد اسكندر حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   131346 قيد فى 10-02-2022 برقم ايداع   2125 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

59 - ثناء يوسف زكى عصيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   133156 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

7053 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

60 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم   104174 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع   4106 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

61 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم   104174 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع   5964 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

62 - امل كرم حسنى عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   104365 قيد فى 09-12-2015 برقم ايداع   6656 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

63 - حنان حسين عبدالرحمن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   123951 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع   

1722 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

64 - محمد سيد محمد انور سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   125013 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع   

4303 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

65 - مرفت خليل غطاس تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم   128760 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع   

12684 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000
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66 - حسن طلعت عبدالعال حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   130983 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   

1074 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

67 - رجاء فهمي محمد شلقامي تاجر فرد سبق قيده برقم   79136 قيد فى 12-11-2003 برقم ايداع   4153 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

68 - احمد عبدالصبور سيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   108210 قيد فى 08-05-2017 برقم ايداع   

3341 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

69 - اسلم جمال ثابت محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   120402 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع   6457 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

70 - حسنى احمد عكاشة عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم   120892 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع   

7558 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

71 - سامى سنيد امين سعد تاجر فرد سبق قيده برقم   130383 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   16138 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

72 - ممدوح سيد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   96792 قيد فى 28-12-2011 برقم ايداع   6572 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

73 - طارق رجب محمد فرجانى تاجر فرد سبق قيده برقم   98505 قيد فى 06-12-2012 برقم ايداع   5217 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  120,000.000

74 - نصار همام ابوضيف خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   110528 قيد فى 20-03-2018 برقم ايداع   

2745 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

75 - احمد محمد سيد عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم   132998 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   6660 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

76 - حسن احمد مرسي علي تاجر فرد سبق قيده برقم   77379 قيد فى 28-10-2002 برقم ايداع   4134 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

77 - منصور سيد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   85358 قيد فى 29-01-2007 برقم ايداع   352 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

78 - محمود سعيد الدسوقى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   94713 قيد فى 16-01-2011 برقم ايداع   220 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

79 - زيناهم احمد سيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   129652 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع   

14568 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

80 - نورا نصحى اسحق حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   130174 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع   15662 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

81 - هانم محمد عبدالرحمن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   131206 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع   

1779 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

82 - احمد عبدالمجيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   131403 قيد فى 14-02-2022 برقم ايداع   

2290 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

83 - سناء حسانين محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   131456 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

2424 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

84 - اسماء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   132895 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   

6399 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

85 - علء حسان عبدالغنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   100436 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع   

204 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

86 - ولء محمد راضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   100532 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع   452 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

87 - صلح محمود محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   105180 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع   

2232 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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88 - بيشوى مجدى مسعد جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   105557 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع   

3530 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

89 - هانى كمال الدين عبدالعال مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم   105827 قيد فى 19-06-2016 برقم ايداع   

4476 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

90 - وفاء حمدى زيدان حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   123800 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع   1395 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

91 - انطونيوس ايمن رياض بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم   124975 قيد فى 01-04-2021 برقم ايداع   

4168 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

92 - حامد محمود احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   125392 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع   5338 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

93 - احمد سيد فتحى صاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   127261 قيد فى 24-08-2021 برقم ايداع   9624 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

94 - عبدالرحيم سيد عبدالرحيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   131162 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع   

1656 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

95 - امير صبحي فايز نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم   131733 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع   3130 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

96 - رضا محمد عبدالعال هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   67536 قيد فى 23-09-1998 برقم ايداع   4355 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

97 - طاهر محمود عيسى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   80702 قيد فى 07-11-2004 برقم ايداع   

4371 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

98 - سليمه نجاح عبدا ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم   89771 قيد فى 12-10-2008 برقم ايداع   5077 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

99 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   101485 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع   3600 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

100 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   101485 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع   

5180 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

101 - ناصر حسن احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم   104617 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع   262 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

102 - صبرين ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   105200 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع   

2286 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

103 - اسلم عبدالغنى فرغلى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   119066 قيد فى 23-04-2020 برقم ايداع   

3508 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

104 - محمد نصر احمد نصر تاجر فرد سبق قيده برقم   126789 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع   8590 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

105 - هاله محمود نصار اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   132688 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع   

5833 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

106 - عليوه صديق عبدالرحمن سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   132960 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   

6581 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

107 - احمد محمد حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   85275 قيد فى 16-01-2007 برقم ايداع   190 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

108 - رابعه ابراهيم عبدالله محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89992 قيد فى 12-11-2008 برقم ايداع   

5650 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

109 - يوسف ماهر رزق ا ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   91282 قيد فى 06-05-2009 برقم ايداع   

2267 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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110 - محمود محمد احمد عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم   106313 قيد فى 18-09-2016 برقم ايداع   

6443 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

111 - على محمد ثابت محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   108865 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع   5937 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

112 - منال حليم غالى عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   127421 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع   9949 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

113 - مارى انور قاصد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   129090 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع   

13402 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

114 - عمرو حسن عبدالحميد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   129121 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع   

13471 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

115 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   130288 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع   

15922 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

116 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   130288 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   

7409 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

117 - نبيله ابراهيم بدوى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   133305 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

7561 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

118 - سهير محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   133306 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   7563 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

119 - اسماء محمد ابراهيم بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم   133308 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع   

7572 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

120 - كمال محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   65040 قيد فى 30-09-1997 برقم ايداع   2818 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

121 - سنيه عبدالمقصود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   101114 قيد فى 26-05-2014 برقم ايداع   

2391 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

122 - احمد محمد سيد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   102716 قيد فى 11-03-2015 برقم ايداع   

1382 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  4,000,000.000

123 - ملك كمال نجيب مرقس تاجر فرد سبق قيده برقم   104724 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع   660 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  700,000.000

124 - دعاء البدرى محمد صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   116029 قيد فى 10-09-2019 برقم ايداع   

9176 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

125 - عصام مكرم عبدالملك جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   133165 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع   

7073 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

126 - وفاء على محمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم   62371 قيد فى 03-12-1995 برقم ايداع   

4241 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

127 - صباح عبدالمنعم صالح سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   78935 قيد فى 29-09-2003 برقم ايداع   

3562 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

128 - ايمان عبده ادريس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80737 قيد فى 21-11-2004 برقم ايداع   4479 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

129 - سامى جمال غالى عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم   118775 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع   

2776 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  31,000.000

130 - احمد صفوت عباس سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   119403 قيد فى 07-06-2020 برقم ايداع   

4286 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

131 - ايمان عويس امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   120161 قيد فى 04-08-2020 برقم ايداع   

5961 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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132 - مايكل جيد اسكندر عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   126350 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع   

7610 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

133 - عاطف خلف مرسي خضر تاجر فرد سبق قيده برقم   131978 قيد فى 07-03-2022 برقم ايداع   

3872 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

Page 57 of 96 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 - محمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    103958 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع    5135 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شارع الترعه البراهيميه - بملك/ منى 

مفيد دوس

2 - احمد مصطفى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    108075 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع    

2840 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك 

/ محمد شوقى محمد سرحان (

3 - مصطفى محمد حماد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    113106 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    117 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) اول اسيوط - تقسيم 

الحقوقيين خلف مستشفى فاروق مراد - حى السادات - بملك / ياسر عليان احمد (

4 - مصطفى بدرى عبدالجابر ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    113602 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    

1541 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله/ المعلمين شارع القرطبى بملك/ محمد مصطفى على يوسف

5 - اسامه محمد فكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132055 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    4084 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

الصبحه - بملك - محمد فكرى محمد (

6 - على محمد سليمان على قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    102590 قيد فى 23-02-2015 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 

اودع برقم 6956 عن نشاط مكتب شحن وتفريغ نقل مواد بتروليه على عربات الغير بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى بناحية  بندر ابنوب - شارع غيط مصطفى محمد امام - 

بملك/شادية ثابت مصطفى

7 - شمشون رزق ا بشاى غبر تاجر فرد سبق قيده برقم    116009 قيد فى 09-09-2019 برقم ايداع    

9116 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اسيوط الجديدة - محل رقم )23( - 

الحى الول بجوار الموقف - بملك/ الجون شمشون رزق ا

8 - امانى احمد عبدالسلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    127820 قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع    

10819 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) 

بملك / امانى احمد عبدالسلم احمد (

9 - محمد احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    129678 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    14644 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع 

برقم 6930 عن نشاط حظيرة لتربية وبيع الماشية بناحية العونة - بملك/احمد حسن احمد على

10 - منال محمد عبدالفضيل سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    131585 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2753 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

نقيه على صالح عليوه

11 - احمد محمد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    52559 قيد فى 12-03-1989 برقم ايداع    988 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 8497 لسنه 

2017

12 - احمد محمد محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89385 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع    

4137 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك / 

السعدى محمد حسن احمد

13 - جون جمال رياض ناشد تاجر فرد سبق قيده برقم    90214 قيد فى 22-12-2008 برقم ايداع    6234 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك / جون 

جمال رياض ناشد (
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14 - على كامل على عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    116086 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

6200 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- مرزوق عبده فرو على (

15 - رامى راضى ابراهيم جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    118340 قيد فى 10-02-2020 برقم ايداع    

1714 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 6986 عن نشاط محل ملبس جاهزه جملة وقطاعى بناحية  العزية - بملك/ارميا حنا نخله

16 - يوسف عادل صدقى دانيال تاجر فرد سبق قيده برقم    126824 قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع    

8671 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 6978 عن نشاط كساره بلستيك بناحية  الرويجيات - بملك/رمضان شعبان عيسى احمد

17 - محمود عبدالجواد عبدالصبور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    130651 قيد فى 05-01-2022 برقم 

ايداع    235 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب 

الملك بجعله مير - حوض كاروت - بملك / شعبان مدحت محمد عبدا

18 - المؤمن بال احمد محمد خضراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    91112 قيد فى 09-04-2009 برقم ايداع    

1872 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان  له فرع مودع برقم 3954 

لسنه 2020  بناحيه ) شارع جامعه الزهر ابراج القضاه برج رق 1 محل رقم 12 بملك/ محمود النقراشى 

عثمان ( و نشاطه ) بيع ملبس جاهزه بالقطاعى ( الغى لترك النشاط

19 - مينا غايس وسلى ابسخرون تاجر فرد سبق قيده برقم    95959 قيد فى 10-08-2011 برقم ايداع    

4227 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7070 عن نشاط بيع تسالى فول ولب بانواعها - بناحية 77شارع النميس - بملك/لطيف يوسف 

اسكاروس اقلديوس

20 - محمود عبدالفتاح نبوت عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    101917 قيد فى 11-11-2014 برقم ايداع    

4863 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7102 عن نشاط محل بيع اجهزة كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر( - بناحية المعابدة الشرقية - 

بملك/عاطف احمد عبدالحكيم

21 - ناجى صدقى احمد مهران تاجر فرد سبق قيده برقم    104840 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    

1050 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر منفلوط - شارع الجيش بملك / حمدى ثابت عبدالرحيم غزالى (

22 - ميلد سعيد فهيم ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    107594 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    1049 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك - ميلد 

سعيد فهيم واخوته (

23 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115115 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

4425 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل النشاط بجعله ) مطعم (

24 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115115 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    

6640 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر مودع 

برقم 4425 لسنه 2022 بناحيه ) منفلوط - جحدم - بملك / عصام مصطفى سلطان - الدور الرضى  ( و نشاطه 

) مكتب مقاولت اعمال متكامله و توريد مواد غذائيه ( الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

25 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    115115 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    

6640 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 4425 

لسنه 2022االنشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله و توريد مواد غذائيه (

26 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    124841 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

3568 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) الرويجيات ملك - ممدوح موريس خليفه (

27 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    124841 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    

3830 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) الرويجيات - ملك - محمد سيد عبدالعليم محمد (
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28 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    124841 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    

3830 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 3568 

لسنة 2022 وذلك لتركه للنشاط والستغناء عنه

29 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم    124841 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    

3830 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بالقيد 

الموع برقم 3568 لسنة 2022 وذلك بجعله ) الرويجيات ملك - ممدوح موريس خليفه ونشاطه حظيرة لتربية 

وبيع الماشيه (

30 - ايمن محمد عبدالرحيم عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    129780 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    

14833 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7041 عن نشاط مكتب توريد مواد صلبه )فيما عدا مخلفات الخطره( بناحية المندرة قبلى - 

بملك/سيد حسين احمد سيد

31 - عبدالناصر عبدالرؤوف حامد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132337 قيد فى 22-03-2022 برقم 

ايداع    4902 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر 

لسنة 2022 اودع برقم 7082 عن نشاط مزرعة لتربية وبيع الدواجن - بناحية المشايعة - بحرى - بملك/عمر 

ظريف احمد محمد

32 - مصطفى سيد على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    106692 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع    7639 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ مصطفى 

سيد على سيد

33 - محمد على احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    115650 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع    8115 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الحواتكة - عزبه السلم - بملك/ عبدا 

على احمد حسن

34 - عطا حفظى سيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    127642 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

10445 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) ساحل 

سليم - العفادره - الشارع الرئيسى بملك / خلف خليفه سيد منصور (

35 - ايمن موسى عبده احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    129292 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع    

13851 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

محمد رشاد عيسى مراد

36 - احمد عيد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    132854 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    6307 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح رئيسي اخر لسنه 2022 اودع برقم 

7176 عن نشاط مكتب توريد الت ومعدات مصانع بناحيه بني مر -محل رقم )2( بملك / اكرم محمود محمود 

عبدالعال

37 - بيبواميج للمصنوعات الجلديه )ايمن زكى انيس زكى ( تاجر فرد سبق قيده برقم    78673 قيد فى 

02-08-2003 برقم ايداع    2834 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع برقم 7212 عن نشاط بيع شنط و احذية حريمى بناحية شارع الجيش - 

بملك/جورج حليم - هانى حليم

38 - على محمد مصطفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    87684 قيد فى 30-12-2007 برقم ايداع    

5983 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك- 

نادره داود سيد فراج (

39 - عصام محمود احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    92826 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع    

2511 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) شارع الصفا والمروه بملك - وجيه مرزق فرج ابراهيم(

40 - عصام محمود احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    92826 قيد فى 03-01-2010 برقم ايداع    19 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بالقيد المودع 

برقم 2511 لسنة 2013 وذلك بجعله ) شارع الصفا والمروه بملك - وجيه مرزق فرج ابراهيم (
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41 - احمد سعد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106917 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع    8184 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك بجعله )بملك /احمد 

سعد حسين محمد (

42 - ياسر بدر هاشم عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    114828 قيد فى 20-05-2019 برقم ايداع    

5860 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7269 عن نشاط مكتب شحن ونقل على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى( بناحية البيسرى - حوض النيل رقم 11 قطعه 

رقم 8 - بملك/محمد بدر هاشم

43 - مينا فتحى محروص ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم    124020 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    

1895 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) ش محمد حسين - المعلمين القديمه - بملك /  على محمد يوسف على (

44 - محمود صلح احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    126790 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع    

8595 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك / 

على عبد العال ضرار

45 - رفعت بخيت شحاته عبدالرازق تاجر فرد سبق قيده برقم    127751 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع    

10672 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك 

/ رفعت بخيت شحاته عبدالرازق

46 - ايمان مصطفى محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    132170 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

4397 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7276 عن نشاط ورشة نجارة يدوى وبيع اخشاب بناحية كوم ابوشيل - الشارع العمومى - 

بملك/ياسين سيد عبدالمالك خليل

47 - صفيه محمد عبدالله سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    133158 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

7055 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- صلح محمدالدسوقى عبدالغنى عطيه (

48 - سامح ثروت فريج جيد تاجر فرد سبق قيده برقم    88901 قيد فى 04-06-2008 برقم ايداع    3052 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك/ مصطفى 

محمد حسن عيسى

49 - جلل شحاته طلبه على تاجر فرد سبق قيده برقم    100488 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    364 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله )ش السبيل بمصنع 

سيد شقه رقم )4( ببرج الزهور -بملك /كمال محمد جبر(

50 - منى فراج عبدالرحيم فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    108193 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    

3258 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر البدارى - شارع بورسعيد - سور نادى البدارى الرياضى - بملك / نادى البدارى الرياضى (

51 - ميلد مرزق شفيق نقادى تاجر فرد سبق قيده برقم    110469 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    

2496 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك / 

نبيل زخارى سعد جرجس

52 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    112581 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

6221 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر القوصيه - شارع عيون نظير - بملك / اسلم محمود نظير (

53 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    112581 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

10074 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 

)6221( لسنه 2022 العنوان و صاحب الملك بجعله ) بندر القوصيه - شارع عيون نظير - بملك / اسلم محمود 

نظير ( و النشاط بجعله ) مكتب توكيلت تجاريه (

Page 61 of 96 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

54 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    112581 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

10074 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر مودع 

برقم )6221( اسنه 2022 بناحيه  ) بندر القوصيه - شارع عيون نظير - بملك / اسلم محمود نظير ( ونشاطه ) 

مكتب توكيلت تجاريه ( الغى لترك النشاط

55 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    112581 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

10074 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) القوصيه - بوق - بملك / محمود احمد محمد الزهرى (

56 - حماده ابراهيم محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم    113840 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2237 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله )شقة 5  ش 

على احمد حسين من  ش  مكه المكرمه بملك / صلح خلف قرشى(

57 - رمضان احمد حسن عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    117805 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    

417 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله / محمد 

احمد حسن

58 - سمير صلح عوض مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم    118455 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع    

2024 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7332 عن نشاط مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير )بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى( بناحية بحري - بملك/نرمين شحاته ابراهيم 

عبدا

59 - انور مصطفي حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120459 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

6573 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شركة فر - 16 ش مكه المكرمه 

- بملك/محمود احمد محمود سيد

60 - عثمان محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    123797 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

3050 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله درنكه قبلى 

البلد بملك/ محمد احمد عثمان سويفى

61 - عثمان محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    123797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    

1392 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان فى القيد المودع برقم 

3050 لسنة 2022 بجعله / درنكه قبلى البلد بملك/ محمد احمد عثمان سويفى

62 - عثمان محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    123797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    

1392 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله /14 شارع 

امين عثمان من شارع النميس امام جولدن للدهانات بملك/ اسلم صفى الدين محمد

63 - احلم احمد حمزه سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    128049 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع    11233 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع 

برقم 7364 عن نشاط مشغل ملبس جاهزة بناحية بندر ابوتيج - غرب السكة الحديد - بملك/احمد راشد عبدالعال 

)رئيس مجلس ادارة جمعية الرسالة لتنمية المجتمع(

64 - حسنى شعبان احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    130881 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    768 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع 

برقم 7340 عن نشاط مخزن لبيع المواد الغذائية بناحية بنى رافع - عزبة الكسان - بملك/ابراهيم محمد عمران

65 - احمد فاروق سيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    132362 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

4949 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) شارع 26 يوليو بالعقار  رقم 120 بملك / مدحت فتحى محمد على (

66 - حسام احمد محمد عجمى تاجر فرد سبق قيده برقم    77726 قيد فى 21-01-2003 برقم ايداع    257 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك بجعله ) اول 

اسيوط - شارع التوحيد عقار رقم )1( الطريق الدائرى بجوار مسجد الشيخ عثمان - بملك/ عثمان  شاكر محمد 

على
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67 - امانى على محمد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    112363 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع    

9256 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله شارع السرايا - متفرع من ش الجلء - بملك / علء محمود مصطفى ابراهيم

68 - حسام الدين هاشم سيد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    112550 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    

9944 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل العنوان بجعله 28شارع 

سيتي الول امام الجمعيه الشرعيه بملك /طلعت سلطان نجيب

69 - انور مصطفي حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120459 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    

7368 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) مركز الفتح - الواسطى - شارع حسانين ابو غدير - بملك / مصطفى حسانين احمد (

70 - انور مصطفي حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120459 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

6573 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) ثان اسيوط - شركه فر - 16 شارع مكه المكرمه - بملك / محمود احمد محمود سيد  (

71 - انور مصطفي حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120459 قيد فى 19-08-2020 برقم ايداع    

6573 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 7368 

لسنه 2022 تعديل العنوان و صاحب الملك بجعله ) مركز الفتح - الواسطى - شارع حسانين ابو غدير - بملك / 

مصطفى حسانين احمد (

72 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    130288 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

15922 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7409 عن نشاط مزرعة لتربية وبيع الدواجن بناحية الغنايم - بحرى بملك/محمد فتحى رشدى 

احمد

73 - عايد عدلي مسعد عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    85523 قيد فى 20-02-2007 برقم ايداع    

772 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك عايد 

عدلى مسعد عبدالمسيح

74 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104174 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    

5964 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر ساحل سليم - شارع متفرع من شارع البعث بملك / هشام ثابت فخرى (

75 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104174 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    

5964 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) مركز ساحل سليم - نزله الملك - بملك / هشام ثابت فخرى ( و تعديل النشاط بجعله ) مشغل ملبس 

جاهزة (

76 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104174 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

4106 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) مركز ساحل سليم - نزله الملك - بملك / هشام ثابت فخرى (

77 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104174 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

4106 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر ساحل سليم - شارع متفرع من شارع البعث بملك / هشام ثابت فخرى ( و تعديل النشاط بجعله ) بيع 

ملبس جاهزه (

78 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم    104174 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    

4106 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) بندر ساحل سليم - شارع متفرع من شارع البعث بملك / هشام ثابت فخرى ( و تعديل النشاط بجعله ) بيع 

ملبس جاهزه )

79 - محمد حسن رستم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    114145 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    3062 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع 

برقم 7478 عن نشاط مخبز بلدى نصف الى بناحية بندر منفلوط - حى السلم - بملك/فاطمه مراد عبدا على
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80 - رشوان شحات محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    131111 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع    

1483 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل صاحب الملك بجعله )بملك 

/شحات محمد محمود رشوان(

81 - مفتى محمود محمد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم    132106 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    

4220 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك 

/ مصطفى حسانين التونى محمد (

82 - سيد ربيع محمود عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    132829 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

6242 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7529 عن نشاط مكتب توريد شتلت وخضار وفاكهه بناحية بنى مر - محل رقم )2( بملك/

اكرم محمود محمود عبدالعال

83 - رجاء فهمي محمد شلقامي تاجر فرد سبق قيده برقم    79136 قيد فى 12-11-2003 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله ) شارع مسجد 

تنمية المجتمع -بملك - مصطفى محمد مرسى (

84 - خالد ابوالقاسم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    81778 قيد فى 21-06-2005 برقم ايداع    

2577 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7567 عن نشاط بيع زيوت وشحوم السيارات بناحية الناصرية - بملك/محمد احمد محمد هاشم

85 - ورده فوزى بخيت حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    102260 قيد فى 28-12-2014 برقم ايداع    

5865 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7602 عن نشاط مكتب توريد مواد غذائية واجهزه كهربائية )فيما عدا الكمبيوتر( وادوات 

كهربائية ومنظفات والخشاب بانواعها بناحية منقباد - بملك/محمد قطب فوزي بخيت

86 - ماركو ادوارد مرقس يونان تاجر فرد سبق قيده برقم    107790 قيد فى 06-03-2017 برقم ايداع    

1747 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7591 عن نشاط محل بيع طيور ولحوم مجمده بناحية غرب - بملك/يوسف اسحق ملك 

مرزوق

87 - نصر سمعان شحاته سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    111514 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

6389 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله 2 شارع يسرى راغب - بملك / حسام سمعان شحاته

88 - جابر درويش سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    120024 قيد فى 21-07-2020 برقم ايداع    

5654 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعد يل العنوان وصاحب الملك 

بجعله )منفلوط -جزيرة الحواتكة -بملك / عبد الخالق درويش سيد محمد(

89 - سحر كميل صدقى حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    127109 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    9301 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله/ 

منفلوط - العزية  بملك / هانى سمير نخله حنس

90 - عيد معبد عبدالملك على تاجر فرد سبق قيده برقم    129953 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    

15175 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) 

بملك - عيد معبد عبدالملك على (

91 - احمد احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    132788 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع    

6130 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7600 عن نشاط مخزن بيع زيوت سيارات و فلتر بناحية مدينة المعلمين - شارع المام 

القرطبى امتداد العطيفى - بملك/اسلم عامر خليفه

92 - عايده محمد بخيت محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    69225 قيد فى 03-05-1999 برقم ايداع    

2109 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- عايده محمد بخيت محمود (
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93 - اشرف كمال عبدالحفيظ عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    106559 قيد فى 30-10-2016 برقم ايداع    

7324 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا - الشئون - شارع الكنوز - 

بملك/احمد فكرى خلف ا احمد

94 - رامي رشاد خليل شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم    122145 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

10379 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل فرع مودع برقم 

3375 لسنه 2021 بناحيه 42 شارع ابوبكر الصديق بملك/ رشاد خليل شاكر و نشاطه مطعم و قد الغى لترك 

النشاط و الستغناء عنه

95 - بخيته سعد بقطر ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    122630 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    

11590 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

بجعله )ابنوب -بني محمد المراونه -بملك /موسى بسطا موسى سالم (

96 - محمود عبدالبارى احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    124396 قيد فى 07-03-2021 برقم ايداع    

2745 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 7698 عن نشاط بيع مواد غذائية )بقالة( بناحية تقسيم الحقوقين حوض المحطه المتفرع من ش 

محمد فريد - بملك/عبدالسلم محمد خليفه

97 - تغريد على ابوخطوه سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    125334 قيد فى 22-04-2021 برقم ايداع    

5197 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- على عثمان على الديب(

98 - رزق محمد محمود علم تاجر فرد سبق قيده برقم    126317 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع    

7523 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله )بملك 

/علء الدين محمد محمود(

99 - احمد محمود محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    70615 قيد فى 16-11-1999 برقم ايداع    5195 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 2022 اودع 

برقم 7793 عن نشاط تحضير وبيع ماكولت بناحية شارع 26 يوليو - بملك/سيده  محمود محمد

100 - حسين محمود سيد امبابي تاجر فرد سبق قيده برقم    77137 قيد فى 11-09-2002 برقم ايداع    

3494 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر مودع 

برقم 12632 لسنه 2020  بناحيه موشا - بملك احمد مصطفى محمد محمود و نشاطه بيع اكسسوار محمول و قد 

الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

101 - سيد محمد سيد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    92022 قيد فى 23-08-2009 برقم ايداع    

4017 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك/ 

اسحق صادق خله

102 - محمود احمد عبدالراضى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    127961 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    

11059 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك 

/ فواد فرغلى محمود عطيه

103 - مريان سامى جورجى ابراهيم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم    131056 قيد فى 25-01-2022 برقم 

ايداع    1282 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب 

الملك بجعله/ امتداد شارع الشهيد احمد مدحت شركه قلته بجوار كشرى الميدان بملك/ اسامه محمد عبدالعال 

مخلوف

104 - ولء محمد راضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    100532 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله/ محل رقم5 أ 

بالدور الرضى بالقطعه 28 تجارى مركز خدمات الحى الول- مدينه اسيوط الجديدة

105 - سعاد ادوار صبحى جرس تاجر فرد سبق قيده برقم    108806 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    

5705 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله/ شارع المركز القديم بملك اشرف ناشد صموئيل غبر
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106 - محمد عمر سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم    113261 قيد فى 17-01-2019 برقم ايداع    568 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له محل رئيسى اخر اودع برقم 

4054 لسنة 2021 عن نشاط /  مكتب نقل بضائع على عربات الغير بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى بناحية بصره شارع جسر طراد النيل بملك/ عمر سيد على حسانين وقد الغى للستغناء 

عنه وتركه للتجارة

107 - مديحه سيد جاد مرسي تاجر فرد سبق قيده برقم    121819 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع    

9692 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

يجعله شارع سعد زغلول عقار رقم 7 بملك / محمد عمر عبد الفتاح

108 - حامد محمود احمد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    125392 قيد فى 26-04-2021 برقم ايداع    

5338 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك 

/ فتحى محمود احمد خليل (

109 - محمد رمضان منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    132242 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    

4599 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله )

رمضان منصور محمد سالم(

110 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    101485 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    

3600 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم5180

لسنه2017 بجعله بنى شقير بملك/ على احمد فرغلى ونشاطه مخبز بلدى نصف الى

111 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    101485 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    

3600 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله ) بنى شقير - ملك - اسامه على احمد فرغلى (

112 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    101485 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    

5180 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم3600

لسنه2014 بجعله/ بنى شقير بملك/ اسامه على احمد فرغلى ونشاطه مكتب مقاولت اعمال متكامله

113 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    101485 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    

5180 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله/ بنى شقير بملك/ على احمد فرغلى

114 - ناصر حسن احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم    104617 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع    262 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله ) بملك / زين 

العابدين محمد احمد (

115 - حموده صديق حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    105189 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    

2260 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله) بملك 

/ 1- انغام عمرابوزيد محمد 2- هويدا  3- منيره  4- حنان ورثه المرحوم صديق حسن محمد (

116 - محمد محمود سيد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    128999 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

13209 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك/ 

)هشام سيد شحاته ابراهيم (

117 - امل محمود مصطفى عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    132747 قيد فى 07-04-2022 برقم 

ايداع    5992 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك 

بجعله بملك / محمد حسن محمد على

118 - حسن حامد رضوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133374 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

7789 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك 

بجعله/ 8 شارع مسجد خليل متفرع من شارع محطه الصرف شقه بالبدروم بملك/ ياسر محمد ابراهيم على

119 - ابوالحسن محمد محمد عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده برقم    100840 قيد فى 01-04-2014 برقم 

ايداع    1469 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله) 

عقار رقم )6( الدور الول - شارع مسجد الحميد المتفرع من شارع الخمسين - المعلمين الجديده - بملك / اشرف 

محمد محمد عبدالحافظ (
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120 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    101485 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    

3600 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحور المركزى الحى الرابع ثان 

عقار 1 مجموعة 1عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكامله والتوريدات سن ورمل وزلط ومواد بناء وتربه

121 - مصطفى محمد محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    106225 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

6012 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان بجعله ) بندر ديروط 

- شارع الساحه الشعبيه - برج الماسه بجوار المركز الجديد بملك / مصطفى محمد محمود اسماعيل (

122 - جمال حسيس فتح ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106732 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع    

7725 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالفرع المودع برقم 3356 

لسنه 2022 العنوان بجعله الزاويه - بملك / حنفى محمد راشد محمد

123 - جمال حسيس فتح ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106732 قيد فى 09-11-2016 برقم ايداع    

7725 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله  الطريق الدائرى - جبانه المسلمين بجوار جامع سماره - بملك/سامى محمد محمد عبدالحافظ

124 - جمال حسيس فتح ا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    106732 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع    

3356 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان وصاحب الملك 

بجعله الزاويه - بملك / حنفى محمد راشد محمد

125 - اسامه ابراهيم فهيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    121744 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع    

9490 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 8031 عن نشاط بيع مستحضرات تجميل واكسسوارات بناحية عقار رقم )74( شارع الجلء - 

بملك/ايهاب وايمن وامل فتحى حنين بطرس - طابق ارضى

126 - دميانه ناصر زكا عبدالمسيح تاجر فرد سبق قيده برقم    123778 قيد فى 07-02-2021 برقم ايداع    

1339 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك بجعله بملك / 

ناجى وديع عبدالمسيح ميخائيل

127 - مجدى مرزق سابت نوار تاجر فرد سبق قيده برقم    127033 قيد فى 11-08-2021 برقم ايداع    

9147 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 154حى النوادى مجاوره اولى - 

الشروق

128 - ابوالحسن يونس خلف ا تاج الختم تاجر فرد سبق قيده برقم    130033 قيد فى 09-12-2021 برقم 

ايداع    15328 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك 

بجعله ) بملك / ورثه يونس خلف ا (

129 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    130288 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

15922 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) الغنايم بحرى - بملك / محمد فتحى رشدى احمد (

130 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    130288 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

15922 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 

)7409(  لسنه 2022 العنوان و صاحب الملك بجعله ) الغنايم شرق بملك / سهيرعبدالناصر عبدالرحمن ( و 

تعديل النشاط بجعله ) حظيره لتربيه و بيع الماشيه (

131 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    130288 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

7409 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل بالقيد المودع برقم 

)15922( لسنه 2021 العنوان و صاحب الملك بجعله ) الغنايم بحرى - بملك / محمد فتحى رشدى احمد ( و 

تعديل النشاط بجعله ) مزرعه لتربيه و بيع الدواجن (

132 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    130288 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

7409 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان و صاحب الملك 

بجعله ) الغنايم شرق بملك / سير عبدالناصر عبدالرحمن (
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133 - حسن حامد رضوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    133374 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

7789 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 8010 عن نشاط محل بيع احذية و شنط جمله وقطاعى بناحية8 شارع مسجد الخليل متفرع من 

شارع محطة الصرف محل رقم )1( بملك/ياسر محمد ابراهيم على

134 - حسنى ثابت محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    104130 قيد فى 08-11-2015 برقم ايداع    

5772 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 5829 

لسنة 2015  الكائن ناحية شارع الجمهورية - بملك - حسنى ثابت ونشاطه صالون حلقه رجالى وذلك لتركه 

للنشاط والستغناء عنه

135 - على احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    104219 قيد فى 19-11-2015 برقم ايداع    6107 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 8736 لسنة 

2021 والكائن ناحية بنى غالب ملك - احمد على احمد ونشاطه حظيرة لتربية وبيع الماشية وقد الغى لتركه 

للنشاط والستغناء عنه

136 - ممدوح منير صادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    121189 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع    

8237 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك 

- ممدوح منير صادق ابراهيم (

137 - محمود محمد نور الدين عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    126969 قيد فى 09-08-2021 برقم 

ايداع    9026 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل صاحب الملك 

بجعله ) بملك / محمود محمد نور الدين عبدالعظيم (

138 - عطا توفيق شحاته شكير تاجر فرد سبق قيده برقم    52673 قيد فى 30-03-1989 برقم ايداع    

1248 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط كان له فرع مودع برقم 3959 

لسنه 2007  بناحيه ش التحرير ملك احمد حسن مصطفى نشاطه صيدليه و قد الغى لترك النشاط و الستغناء عنه

139 - حماده عزام احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    108407 قيد فى 15-06-2017 برقم ايداع    

4114 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 8205 عن نشاط حظيرة لتربية وبيع الماشية بناحية المندرة قبلى - بملك/اسامه عزام احمد 

حسن

140 - جمال الدين محمدالصغير مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    123463 قيد فى 2021-01-19 

برقم ايداع    578 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك 

بجعله بملك/ تحيه النحاس حسن مزيد

141 - ناديه يوسف احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    131717 قيد فى 23-02-2022 برقم ايداع    

3080 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتح محل رئيسى اخر لسنة 

2022 اودع برقم 8200 عن نشاط محل بيع خضار وفاكهه بناحية بندر ابنوب - شارع بستان النيل - بملك/عز 

عامر حسين عمر - محل رقم )2(
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النشاط

1 - صلح عبداللطيف عجمى سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  87769 قيد فى 16-01-2008 برقم ايداع    

250وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مخبز بلدى نصف الى

2 - عثمان محمد عثمان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108502 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع    4487

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريد مواد بناء (

3 - محمد عبدالمنعم صديق بكر تاجر فرد سبق قيده برقم  126408 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    7747

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ تقطيع رخام

4 - ايه احمد عبدربه حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  128264 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع    11673

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع ملبس جاهزه (

5 - مريان سامى جورجى ابراهيم صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  131056 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

1282وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )  بيع ستائر ومفروشات (

6 - يعدل السم  التجارى بجعلة )سمارت( لتوزيع معدات معالجه المياه لصاحبها يوسف ابراهيم صادق تاجر فرد 

سبق قيده برقم  79249 قيد فى 20-12-2003 برقم ايداع    4610وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله  توزيع معدات معالجه المياه ) فيما عدا الكمبيوتر (

7 - احمد محمد محمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89385 قيد فى 03-08-2008 برقم ايداع    4137

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله و 

توريدات عموميه ( فيما عدا ) الكمبيوتر و توريد العماله و الملبس العسكريه (

8 - مينا زهجر خميس سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  109933 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    356وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع ملبس جاهزه و داخليه (

9 - جوزيف جميل موسى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  111678 قيد فى 14-08-2018 برقم ايداع    7089

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بقاله (

10 - محمود عبدالجواد عبدالصبور حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  130651 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع    

235وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مشتل زراعى لزراعه و بيع 

شتلت الخضر و الفاكهه (

11 - نجوي صالح عبدالحافظ تغيان تاجر فرد سبق قيده برقم  132484 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع    

5295وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب توزيع احذية (

12 - زين العابدين محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  105128 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع    

2044وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بيع ادوات كهربائيه (

13 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  115115 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع    

6640وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مطعم (

14 - محمد مصطفى سلطان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  115115 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع    

4425وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب مقاولت اعمال متكامله 

و توريد مواد غذائيه (

15 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  124841 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع    

3568وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) حظيره لتربية وبيع الماشية (

16 - مينا ممدوح موريس خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  124841 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    

3830وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) كساره بلستيك (

17 - محمد عبدالسميع السيد عبدالمحسن تاجر فرد سبق قيده برقم  132976 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

6614وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب خدمات نظافة (

18 - عماد محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  83284 قيد فى 30-03-2006 برقم ايداع    1947وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع مواد بناء جمله و قطاعى (

19 - ايمان محمد عبدالحليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  123055 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

12613وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط )تشطيبات(
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20 - عطا حفظى سيد منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  127642 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع    

10445وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب استيراد و تصدير فيما 

عدا المجموعه)19( و الفقره )36( من المجموعه )9( (

21 - مصطفى حسن احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  95642 قيد فى 19-06-2011 برقم ايداع    3362

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) تجاره وبيع الملبس الجاهزه (

22 - خالد ممدوح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109913 قيد فى 10-01-2018 برقم ايداع    299

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله)مكتب نقل بضائع على عرباته 

وعربات الغير( ) ترخيص رقم )324 ( لسنه 2022(

23 - مصطفي جمال محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  133197 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

7160وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب توريد وتوزيع مواد 

غذائيه ومستحضرات تجميل (

24 - نادى عطيه سيد رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  90987 قيد فى 26-03-2009 برقم ايداع    1577

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ ورشه نجاره يدوى

25 - محمد فاروق علي احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  109930 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع    345وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعد يل النشاط بجعله )مكتب مقاولت اعمال متكامله(

26 - مينا فتحى محروص ايوب تاجر فرد سبق قيده برقم  124020 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع    

1895وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع مواد غذائيه ) بقاله ( (

27 - شاديه احمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  124597 قيد فى 16-03-2021 برقم ايداع    3216

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بجعله ) توريد ماكينات خياطه وعدد والت 

وادوات نجاره وصيانه ماكينات الخياطه توريد  وحدايد وبويات وتوريد مواد بناء والملبس ) فيما عدا الملبس 

العسكريه (

28 - هدير احمد محمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  126857 قيد فى 02-08-2021 برقم ايداع    8738وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع مواد غذائيه جمله وقطاعى (

29 - جلل شحاته طلبه على تاجر فرد سبق قيده برقم  100488 قيد فى 28-01-2014 برقم ايداع    364وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط )ا ستيراد  و تصدير فيما عدا المجموعه 19 و 

الفقرة 36 من المجموعه 6 (

30 - جرجس اليشع ملك جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  107934 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع    2298

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل بيع وتوزيع المواد الغذائية 

بالجملة(

31 - منى فراج عبدالرحيم فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  108193 قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع    

3258وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع اجهزه كهربائيه ( 

فيما عدا الكمبيوتر

32 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112581 قيد فى 19-11-2018 برقم ايداع    

10074وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) حظيره لتربيه و بيع الماشيه 

)

33 - محمد احمد محمد الزهرى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  112581 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

6221وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توكيلت تجاريه (

34 - حماده ابراهيم محمد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  113840 قيد فى 28-02-2019 برقم ايداع    

2237وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) توزيع مستلزمات السنان والجهزه 

والمعدات الطبيه الخاصه بطب السنان  وتوريد المواد الغذائيه والستيراد والتصدير فيما عدا الدويه والمجموعه 

)19( والفقره)36( من المجموعه )6(

35 - عثمان محمد احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  123797 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    1392

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تسويق عقارى وتشطيبات ديكور

36 - صابر عبدالرازق علي بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  82706 قيد فى 21-12-2005 برقم ايداع    

5340وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط ) الستثمار العقارى (
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37 - احمد حربى حسين عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  123597 قيد فى 26-01-2021 برقم ايداع    

863وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعد يل النشاط بجعله )مكتب مقاولت اعمال متكامله(

38 - مصطفى بخيت خليفه  حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  132803 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

6168وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) تصنيع بلستيك وتركيب مرايا 

وزجاج (

39 - مصطفى احمد حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  133189 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    7145

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب توريد مواد غذائيه (

40 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  104174 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع    4106

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مشغل ملبس جاهزه (

41 - محب ثابت فخرى بباوى تاجر فرد سبق قيده برقم  104174 قيد فى 16-11-2015 برقم ايداع    5964

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعغله ) بيع ملبس جاهزه (

42 - حسين حسن محمد سويفى تاجر فرد سبق قيده برقم  124744 قيد فى 22-03-2021 برقم ايداع    3581

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) محل بيع اكسسوار حريمى بالجمله (

43 - بخيت عمر بخيت عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  131270 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع    1929

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سياراته 

وسيارات الغير ( ) ترخيص رقم 391 لسنه 2022 (

44 - رجاء فهمي محمد شلقامي تاجر فرد سبق قيده برقم  79136 قيد فى 12-11-2003 برقم ايداع    4153

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مخبز بلدى نصف الى (

45 - اسلم عبدالسلم محمد عادلى تاجر فرد سبق قيده برقم  108070 قيد فى 11-04-2017 برقم ايداع    

2830وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على عربات 

الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى و الدولى (

46 - نصر سمعان شحاته سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم  111514 قيد فى 26-07-2018 برقم ايداع    

6389وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع مصوغات ذهبيه ) بعد 

الحصول على التراخيص الزمه من مصلحه دمغ المصوغات و الموازين (

47 - شاديه محمد محمد رشاد تاجر فرد سبق قيده برقم  117910 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    669

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ محل بقاله

48 - اسلم جمال ثابت محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  120402 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    6457

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريد 

مستلزمات اعمال هندسيه

49 - مصطفي محمد حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  131695 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع    

3036وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع اكسسوار سيارات (

50 - اسماء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  132895 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

6399وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مكتب توريد مهمات المن الصناعى

51 - علء حسان عبدالغنى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  100436 قيد فى 19-01-2014 برقم ايداع    204

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على سياراته 

وسيارات الغير بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى(

52 - ولء محمد راضى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  100532 قيد فى 04-02-2014 برقم ايداع    452

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مكتبه فيماعدا تصوير المستندات

53 - عصام عبدالنبى محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  100804 قيد فى 24-03-2014 برقم ايداع    

1313وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط )توريد مواد بناء والوميتال واخشاب 

وحدايد وبويات وادوات كهربائيه(
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54 - محمد مصطفى هاشم على تاجر فرد سبق قيده برقم  124260 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع    2404

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط بحعله )توريدات الثاث بانواعها ,

الكسسوارات,اجهزه كهربائيه )فيما عد الكمبيوتر (,مواد بناء ,الت ومعدات وادوات صحيه سيراميك ,منظفات,

ادوات نظافه ,ادوات مكتبيه, ادوات كهربائية و الميكانيكيه ,وقطع غيار سيارات,معدات ثقيله واطارات و 

بطاريات (

55 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  101485 قيد فى 06-08-2017 برقم ايداع    5180

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  مخبز بلدى نصف الى

56 - محمود على احمد فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  101485 قيد فى 21-08-2014 برقم ايداع    3600

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل الننشاط بجعله مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريد 

سن ورمل وزلط ومواد بناء وتربه

57 - ناصر حسن احمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  104617 قيد فى 13-01-2016 برقم ايداع    262وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط بجعله ) مكتب توزيع مواد غذائيه (

58 - هاله عدلى حسين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  110596 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع    2981

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مكتبه وخردوات وتصوير المستندات 

فيما عدا اصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت وذلك بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لذلك

59 - مبارك احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  112174 قيد فى 08-10-2018 برقم ايداع    8598

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )مكتب مقاولت اعمال متكامله (

60 - اسلم عبدالغنى فرغلى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  119066 قيد فى 23-04-2020 برقم ايداع    

3508وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )تعبئه مواد غذائيه يدوى (

61 - محمد محمود سيد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  128999 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    13209

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )تعبئه وتغليف مواد غذائيه (

62 - حسن حامد رضوان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  133374 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع    

7789وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله/ مكتب توزيع احذيه وشنط جمله 

وقطاعى

63 - مصطفى محمد محمود اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  106225 قيد فى 28-08-2016 برقم ايداع    

6012وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل العنوان بجعله ) محل بيع مواد بناء (

64 - ابوبكر صالحين عبدا موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  118372 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع    

1782وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع و تحميص مكسرات و 

تسالى (

65 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  130288 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع    

15922وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعديل النشاط بجعله ) مزرعة لتربية وبيع 

الدواجن (

66 - حسام عبدالرازق فتحى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  130288 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

7409وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) حظيرة لتربية وبيع المواشى (

67 - مصطفى حسنى محمد طه تاجر فرد سبق قيده برقم  132588 قيد فى 31-03-2022 برقم ايداع    5603

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات الغير 

( ) ترخيص رقم 695 لسنه 2022 (

68 - على حماد ابراهيم حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  132777 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    6089

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على سيارات الغير 

( ) ترخيص رقم 692 لسنه 2022 (

69 - عباس احمد عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم  132848 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    6294

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعد يل النشاط بجعله )محل بيع ملبس جاهزه فيما عدا 

الملبس العسكرية(
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70 - فاطمه عبدالمام ابراهيم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  132999 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

6664وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعد يل النشاط بجعله )مكتب نقل بضائع على 

سياراته وسيارات الغير( ترخيص رقم )694( لسنة2022

71 - جمال سيد محمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم  133039 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع    6776

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب نقل بضائع على سيارات الغير  

) ترخيص رقم 693 لسنه 2022 (

72 - منصور حسن عقيلي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  133334 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع    

7678وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مكتب نقل بضائع على 

سيارات الغير ( ) ترخيص رقم 703 لسنه 2022 (

73 - عباس سيد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  75683 قيد فى 09-12-2001 برقم ايداع    5310

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   اضافه نشاط ) توزيع ادوات منزليه (

74 - باسم شفيق ميخائيل بشاى تاجر فرد سبق قيده برقم  94302 قيد فى 14-10-2010 برقم ايداع    4206

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   تعد يل النشاط بجعله )سرفله وعراوى وملبس جاهزه فيما 

عدا الملبس العسكرية(

75 - محمود رفعت قطب محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  95514 قيد فى 30-05-2011 برقم ايداع    2990

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط) توريد الحديد الصاج و اكسسوارات البواب 

و الدوات و الجهزه الكهربائيه ) فيما عدا الكمبيوتر ( و مواد البناء و الدوات الصحيه و الخشاب المصنعه و 

المنظفات الصناعيه و البويات (

76 - سوسن حماده احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108165 قيد فى 02-05-2017 برقم ايداع    3184

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ) توريد مواد بناء و قطع غيار سيارات (

77 - محلهم حسن جابر حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  129928 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

15133وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) بيع مواد غذائيه ) بقاله( (

78 - كريم سعيد جمعه دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  132383 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    5020

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله ) مقله ) تسالى فول ولب (

79 - عصام مكرم عبدالملك جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  133165 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع    

7073وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله )حظيرة لتربيه وبيع الماشيه (

80 - مصطفى حسن فرغلى عبدالعزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  118854 قيد فى 09-03-2020 برقم ايداع    

2972وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط )توريد حديد وعدد وادوات وبويات 

ومقاولت اعمال متكامله (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   102766 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-03-2015  برقم ايداع 1,538.000 الى : الفهد المصرى للمقاولت والعمال المتكامله

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   79249 وتم ايداعه بتاريخ   

20-12-2003  برقم ايداع 4,610.000 الى : يعدل السم  التجارى بجعلة )سمارت( لتوزيع معدات معالجه 

المياه لصاحبها يوسف ابراهيم صادق

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   94447 وتم ايداعه بتاريخ   

21-11-2010  برقم ايداع 4,662.000 الى : اضافة السمة التجاريه بجعلها )او  ام om  للمقاولت والعمال 

المتكاملة

4 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130876 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-01-2022  برقم ايداع 759.000 الى : مكتب ليت باور للمقاولت و العمال المتكامله

5 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   123055 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-12-2020  برقم ايداع 12,613.000 الى : تعد يل السمة التجاريه بجعلها )المشيطي للمقاولت 

والتوريدات والتشطيبات(

6 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107934 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-03-2017  برقم ايداع 2,298.000 الى :  كروز لبيع و توزيع المواد الغذائيه بالجمله

7 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   118020 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-01-2020  برقم ايداع 941.000 الى : تعديل السمه بجعله )الكرم للمقاولت وتاجير المعدات(

8 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   120459 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-08-2020  برقم ايداع 6,573.000 الى : توضح السمه التجاريه بجعله ) رنين شوب للتوريدات (

9 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   123777 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-02-2021  برقم ايداع 1,338.000 الى : اضافة السمه بجعلها معرض وادي الملوك للسيارات

10 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98513 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2022  برقم ايداع 4,460.000 الى : اضافة السمه التجاريه بجعلها )اكس بلي بارك 

( X.PLAY

11 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   113226 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-06-2019  برقم ايداع 6,682.000 الى : الطيار للرحلت

12 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   131826 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-02-2022  برقم ايداع 3,414.000 الى : اضافة السمه التجاريه بجعلها )المدينه الحديثه للمقاولت 

والعمال المتكامله(

13 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   121401 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-2020  برقم ايداع 8,706.000 الى :  محمد عبدالرءوف احمد عبد الفتاح

14 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133258 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-05-2022  برقم ايداع 7,382.000 الى : واترز لتوريد وتوزيع فلتر المياه ومعالجه المياه

15 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   131695 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-02-2022  برقم ايداع 3,036.000 الى : مكتب ولد العم لتجاره اكسسوار السيارات

16 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   132851 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-04-2022  برقم ايداع 6,303.000 الى :  تعديل السمة بجعلها  المنتزه للرحلت الداخليه

17 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   100804 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-03-2014  برقم ايداع 1,313.000 الى : اضافه سمه بجعله  صقر التعمير للمقاولت

18 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101485 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-08-2014  برقم ايداع 3,600.000 الى : ميادين للمقاولت والعمال المتكاملة والتوريدات

19 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   101485 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-08-2017  برقم ايداع 5,180.000 الى : ليوجد
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20 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112174 وتم ايداعه 

بتاريخ   08-10-2018  برقم ايداع 8,598.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعله  استميشن للمقاولت

21 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   128999 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-11-2021  برقم ايداع 13,209.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها سفرتنا لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائيه

22 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   133374 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-05-2022  برقم ايداع 7,789.000 الى : H R اتش ار للتوزيع احذيه وشنط جمله وقطاعى

23 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   106225 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-08-2016  برقم ايداع 6,012.000 الى :  تعديل السمه التجاريه بجعلها  موسسه البدرانى لمواد 

البناء

24 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   112082 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2018  برقم ايداع 8,289.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها لوتث لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائيه الى

25 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   110854 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2018  برقم ايداع 4,084.000 الى : اضافه السمه التجاريه بجعلها بار مينا لتوريد قطع 

الغيار

26 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   127857 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-09-2021  برقم ايداع 10,878.000 الى : السهم للستيراد و التصدير

الشخاص

1 - محمد خالد محمد محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   101387 وتم ايداعه بتاريخ  05-08-2014 برقم 

ايداع    3269تم التأشير فى تاريخ   05-08-2014   بــ  

2 - عرفه عيد دسوقي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   106742 وتم ايداعه بتاريخ  09-11-2016 برقم ايداع    

7748تم التأشير فى تاريخ   09-11-2016   بــ  

3 - مصطفى مسعود مصطفى عبد العليم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   107279 وتم ايداعه بتاريخ  

01-01-2017 برقم ايداع    12تم التأشير فى تاريخ   01-01-2017   بــ  

4 - محمد عبدالناصر محمد نصر  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   109925 وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-11 

برقم ايداع    334تم التأشير فى تاريخ   11-01-2018   بــ  

5 - احمد شوقى توفيق محمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   122742 وتم ايداعه بتاريخ  09-12-2020 برقم 

ايداع    11881تم التأشير فى تاريخ   09-12-2020   بــ  

6 - محمد سيد مبروك صالح  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   133230 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-16 

برقم ايداع    7288تم التأشير فى تاريخ   16-05-2022   بــ  

7 - محمد عبدالرءوف احمد عبدالفتاح  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   121401 وتم ايداعه بتاريخ  

05-10-2020 برقم ايداع    8706تم التأشير فى تاريخ   23-05-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - محمد سيد عبدالرحيم فرج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    91422 قيدت فى 27-05-2009 برقم ايداع   

2593 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر عنه تم 

حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك قيمة نصيبه من راس مال الشركه وخلفه

2 - شركة وليد كامل احمد عباس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    64400 قيدت فى 18-05-1997 برقم 

ايداع   1314 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير 

مشهر عنه مؤرخ فى 2022/5/11 تم حل الشركة وتصفيتها واستلم كل شريك ووريث قيمة نصيبه من راس مال 

الشركه وخلفه وليس للشركة فروع فى جمهوريه مصر العربيه

3 - شركة محب رضا موسى دوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    93465 قيدت فى 28-04-2010 برقم 

ايداع   1889 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غيرمسجل  و غير 

مشهر عنه مؤرخ 2022/05/15قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى الشركة من 

راس المال وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع بجمهورية 

مصرالعربية

4 - محمود عبدالكريم خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    72394 قيدت فى 17-07-2000 برقم ايداع   

3115 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل و غير مشهر عنه 

مؤرخ 2022/03/15قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى الشركة من راس المال 

وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع بجمهورية مصرالعربية

5 - شركه ايوب عزيز ينى وجون ايوب عزيز وشريكتهما   شركة سبق قيدها برقم    132462 قيدت فى 

27-03-2022 برقم ايداع   5211 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل بوجب عقد ثابت 

التاريخ برقم 2537مؤرخ 2022/04/30 قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى 

الشركة من راس المال وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع 

بجمهورية مصرالعربية

6 - شركة منى محمد عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    71721 قيدت فى 18-04-2000 برقم ايداع   

1732 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل و غير مشهر عنه 

مؤرخ 2022/052/19قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى الشركة من راس المال 

وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع بجمهورية مصرالعربية

7 - سعديه عبدالرحمن حسنين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    67335 قيدت فى 31-08-1998 برقم ايداع   

3848 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد عرفى غير مسجل وغير مشهر عنه 

مؤرخ فى 2022/5/26 تم حل الشركه وتصفيتها واستلم كل شريك قيمه نصيبه من راس مال الشركة وتصفيتها 

وليس للشركة فروع فى جمهوريه مصر العربيه

8 - مصطفي محمد سلمة محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    111770 قيدت فى 28-08-2018 برقم 

ايداع   7255 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد مصدق على توقيعاته برقم 

226مؤرخ 2022/05/19قد صارحل الشركة المذكورة واستلم كل شريك  قيمة نصيبه فى الشركة من راس المال 

وخلفه وصفيت الشركة من اصول وخصوم واصبحت كان لم تكن وليس للشركة فروع بجمهورية مصرالعربية
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رأس المال

1 - شركة البدراوى جروب للتوريدات العامه ) عمرو محمود وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     98595 قيدت 

فى 19-12-2012 برقم ايداع    5498وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

2 - مينا مالك فهمي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     111746 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع    7182

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  350,000.000

العناوين

1 - شركة البدراوى جروب للتوريدات العامه ) عمرو محمود وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     98595 قيدت 

فى 19-12-2012 برقم ايداع    5498وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

يعدل العنوان الشركه بجعله/ برج ناصر رقم15 شارع العادلى امام مدرسه ناصر العداديه بملك/ د. محمد محمد 

عبدالحميد مرسي

2 - شركة مصطفى محمد محمود على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     52850 قيدت فى 20-05-1989 برقم 

ايداع    1751وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يعدل عنوان الفرع بجعله )  

32 شارع امتداد رمسيس - مدينة الصفا (

النشاط

1 - شركه محمود محمد عثمان بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     105387 قيدت فى 2016-04-13 

برقم ايداع    2945 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل الغرض من تاسيس الشركه/ 

تجاره العطور ومستحضرات التجميل والكسسوارت الحريمى

2 - ليوجد شركة سبق قيدها برقم     105387 قيدت فى 09-05-2017 برقم ايداع    3387 وفى تاريخ  

15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل الغرض من تاسيس الشركه/ تجاره العطور ومستحضرات 

التجميل والكسسوارت الحريمى

3 - شركه محمود محمد عثمان بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     105387 قيدت فى 2017-05-09 

برقم ايداع    3387 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل الغرض من تاسيس الشركه/ 

تجاره العطور ومستحضرات التجميل والكسسوارت الحريمى

4 - شركه محمد ابراهيم محمود سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     119406 قيدت فى 2020-06-07 

برقم ايداع    4291 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل الغرض من تاسيس الشركه/ 

مقاولت اعمال متكامله وتوريدات ادوات صحيه ومستلزماتها وتجاره ادوات صحيه
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105387   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2017 برقم ايداع    3387 الى   شركه محمود محمد عثمان بدوى وشريكه

2 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 105387   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2016 برقم ايداع    2945 الى   شركه محمود محمد عثمان بدوى وشريكه

3 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 130282   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2021 برقم ايداع    15905 الى   عبدالرحمن حماده بدر صديق وشركاه

4 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 119406   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-2020 برقم ايداع    4291 الى   شركه محمد ابراهيم محمود سليمان وشريكيه

5 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52850   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-05-1989 برقم ايداع    1751 الى   شركة مصطفى محمد محمود على وشركاه
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الشخاص

1 - خالد كمال فهمى جابر  سكرتير الجمعيه   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    2011-02-21 

برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  سكرتير مجلس ادارة الجمعية )امين سر (- توقيع 

تانى احتياطى

2 - ناصر احمد محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  توقيع اول اصلى - قرار الجمعيه 

رقم )1( لسنه 2022 فى 2022/5/15

3 - مصطفى حسين مرعى حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  توقيع اول احتياطى

4 - جمال اشرف صابر على عثمان  عضو مجلس ادارة منتخب   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  

5 - ياسين عبدالفتاح محمود على  مشرف مالى   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  امين صندوق - توقيع ثانى اصلى

6 - عادل مصطفى على مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94838   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  عضو مجلس ادارة

7 - ليلي رؤف درتا منقريوس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    111746   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   7182 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

8 - مينا مالك فهمي حبيب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    111746   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   7182 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

9 - هانى شحاته سيد مكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    112371   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-30 

برقم ايداع   9286 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2019  بــ :  يحق لى من الشركاء المتضامنين التوقيع 

منفردين او مجتمعين على كفالة الشركة للغير وكذا يحق لهم التعامل مع البنوك بكافة اشكال التعامل وفتح 

الحسابات البنكيه واليداع والسحب ولهم الحق فى عقد القروض والرهون مع البنوك مجتمعين او منفردين

10 - عمرو محمود احمد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    98595   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2012 برقم ايداع   5498 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

11 - مروان عمرو محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    98595   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2012 برقم ايداع   5498 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

12 - هبه عبدالظاهر احمد صبره  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    99970   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2013 برقم ايداع   4461 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  تكون الدارة الفنيه لنشاط 

الستشارات الهندسية والتصميمات بالشركة للمهندسه / هبه عبدالظاهر احمد صبره مدير من خارج الشركاء 

بالشركة نظير اجر شهرى

13 - زكى موسى سور عوض  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    85833   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2007 برقم ايداع   1512 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  وله وحده حق الداره والتوقيع 

عن الشركه وتوقيعه منفردا يلزم الشركه بجميع التزاماتها وتعهداتها  بنظير اجر شهرى قدرة 100جنيه

14 - محمود علم عبدالعظيم طه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    105387   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2016 برقم ايداع   2945 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

15 - محمود محمد عثمان بدوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    105387   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2016 برقم ايداع   2945 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  وله وحده حق التوقيع عن 

الشركه وتوقيعه يلزم الشركه بجميع التزاماتها وتعهداتها

16 - محمد بركات عبدالعظيم طه  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    105387   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2016 برقم ايداع   2945 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  وذلك بعد استلم كامل نصيبه من 

راس مال الشركه وخلفه
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17 - عطيه سعيد عبدالواحد قاسم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    133226   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   7259 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  حق الدارة و التوقيع يكون 

للسيد/ عطيه سعيد عبد الواحد قاسم منفردآ بيع اصول الشركه و ممتلكلتها العقاريه و الراضي و السيارات و 

المنقولت وكل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع كافه 

السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر و للطرف الول عطيه سعيد عبد الواحد الحق في التوقيع علي 

عقود تاسيس الشركات و عقود التعديل و التوقيع علي كافه العقود مع الغير و التوقيع علي عقود اليجار وله حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر و يكون الطرف الول / عطيه سعيد عبدالواحد قاسم منفردا التوقيع نيابه عنها 

علي كافه عقود تاسيس الشركات و ادخال التعديلت عليها و ابرام كافه التصرفات الناقله للملكيه باسم الشركه و 

اتمام جميع اجراءات امام كافه الجهات و المصالح و الهيئات و الشهر العقاري و التوثيق و لسيادته الحق في الغاء 

التوكيلت الصادره منه باسم الشركه كما له الحق في تصريف شئون الشركه و تمثيلها امام القضاء بكافه درجاته 

تمثيلها امام الغير كما له الحق في قبول التصالح و القرار و البراء و ابرام توكيلت القضايا و جميع التوكيلت 

الخاصه بكافه انواعها متضمنه الصلح و له الحق في قبول التصالح و له الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر

18 - عبدالرحمن حماده بدر صديق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    130282   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   15905 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  وتوقيعه يلزم الشركه بكافة 

التزاماتها وتعهداتها وبدون اجر ويحق لى شريك ان يبيع حصته او يرهنها او يتنازل عنها او جزء منها او 

ينسحب من الشركه قبل نهايه مدتها وذلك بعد موافقه باقى الشركاء الخرين

19 - احمد على عثمان عليان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    119406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   4291 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

20 - منصور محمد مهنى محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    119406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   4291 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

21 - محمد ابراهيم محمود سليمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    119406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   4291 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  وتوقيعهم مجتمعين او منفردين 

يلزم الشركه بجميع التزماتها وتعهداتها ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق تفويض 

او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافه الجراءات اللزمه لذلك

22 - خالد عبداللطيف يوسف سعدون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133439   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   7976 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

23 - ياسر عبدللطيف يوسف السيد سعدون  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133439   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   7976 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين او منفردين

24 - محمد محمود على  خروج شريك متضامن   المقيد برقم قيد    52850   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-1989 برقم ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  خروج للوفاه واستلم ورثته 

كامل نصيبهم من راس المال وخلفه

25 - عزه سيد عبدالحافظ هريدى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    52850   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-1989 برقم ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  لهما حق اداره الشركه والفرع 

مجتمعين او منفردين ولهما فى ذلك كامل السلطات وكذلك لهما حق الوقيع وتمثيل الشركة والفرع امام الجهات 

الحكومية والغير الحكومي الرسميه ومكاتب العمل ومصلحه الضرائب وماموريتها والجهات الداريه والمؤسسات 

والشركات سواء قطاع عام او خاص وتمثيلها امام الغرف التجاريه وهيئه التامينات الجتماعية وان للشركاء 

المتضامنين الحق فى اعمال الرهن والقتراض من البنوك وله الحق فى توكيل غيره او تفويضه فى كل ماسبق 

وتوقيع احدهما منفردا يلزم الشركه والفرع بجميع التزاماتها
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26 - مصطفي محمد محمود على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    52850   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-1989 برقم ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - اشرف فرج صالح بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64394   قيدت فى   17-05-1997 برقم ايداع    

1300 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

2 - منال سعد زغلول لبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66114   قيدت فى   22-03-1998 برقم ايداع    

1066 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-21

3 - صفوت احمد عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69646   قيدت فى   03-07-1999 برقم 

ايداع    3019 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

4 - حسنى حمدى على خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78686   قيدت فى   04-08-2003 برقم ايداع    

2855 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

5 - كرم اليون يسى جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83391   قيدت فى   17-04-2006 برقم ايداع    

2293 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-16

6 - صلح عبداللطيف عجمى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87769   قيدت فى   16-01-2008 برقم 

ايداع    250 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-15

7 - محمد رشدى محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88888   قيدت فى   04-06-2008 برقم ايداع    

3012 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-03

8 - فرغلى كامل احمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94717   قيدت فى   16-01-2011 برقم ايداع    

224 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

9 - محمد محمد توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105636   قيدت فى   19-05-2016 برقم ايداع    

3786 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-18

10 - وليد خضر عبدالراضى عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106300   قيدت فى   2016-09-07 

برقم ايداع    6276 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

11 - احمد مصطفى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108075   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

2840 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

12 - مدحت محمود احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74424   قيدت فى   07-05-2001 برقم ايداع    

1899 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-06

13 - علي نعمان محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76384   قيدت فى   21-04-2002 برقم ايداع    

1626 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

14 - ميشيل متي ميخائيل مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84337   قيدت فى   24-08-2006 برقم ايداع    

4821 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-23

15 - مؤمن مجدى نسيم يواقيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85741   قيدت فى   18-03-2007 برقم ايداع    

1286 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

16 - امل ربيع على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106901   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

8141 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

17 - عمر على حسن ابوجبل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107297   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    

57 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

18 - فايز جمال سمان حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107314   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

105 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

19 - صلح مصبح اسماعيل مصبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107379   قيدت فى   11-01-2017 برقم 

ايداع    297 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

20 - عمر محفوظ حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107569   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

965 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

21 - ابانوب شكرى حكيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107780   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

1696 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04
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22 - محمد سعد فرج احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108042   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

2709 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

23 - اسامه اميل وسيلى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108110   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    

2950 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

24 - سمير شامخ خليفه مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76516   قيدت فى   18-05-2002 برقم ايداع    

1933 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

25 - محمود عليوه سيد عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84122   قيدت فى   30-07-2006 برقم ايداع    

4311 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

26 - هانى نجيب رياض شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87757   قيدت فى   14-01-2008 برقم ايداع    

197 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-01-13

27 - مصطفى حسن احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95642   قيدت فى   19-06-2011 برقم ايداع    

3362 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

28 - محمد ابوالحسن محمد عبدالمذكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99601   قيدت فى   11-06-2013 برقم 

ايداع    3137 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-10

29 - بهاء عدلى غالى جوارجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104015   قيدت فى   21-10-2015 برقم ايداع    

5372 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

30 - حفنى غالب سالم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106677   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

7607 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

31 - محمد عيد سليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107797   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1770 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

32 - عصام احمد حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94447   قيدت فى   21-11-2010 برقم ايداع    

4662 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-20

33 - مؤمن سيد احمد زيان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97250   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

1315 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

34 - عادل جمال بكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97620   قيدت فى   29-05-2012 برقم ايداع    

2412 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

35 - طارق يحى عبدالمحسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102808   قيدت فى   24-03-2015 برقم 

ايداع    1681 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-23

36 - عصام جيد مرقس جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103201   قيدت فى   19-05-2015 برقم ايداع    

2844 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-18

37 - ناجى صدقى احمد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104840   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

832 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

38 - زين العابدين محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105128   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    2044 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

39 - ماجد سمير راضى عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106671   قيدت فى   07-11-2016 برقم ايداع    

7594 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-06

40 - محمد مصطفى كامل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107020   قيدت فى   29-11-2016 برقم ايداع    

8470 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

41 - ممدوح محمد عليوه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108150   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

3120 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

42 - احمد محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52559   قيدت فى   14-10-2009 برقم ايداع    

4714 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-13

43 - جورج حليم غالى جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64115   قيدت فى   03-03-1997 برقم ايداع    

575 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02
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44 - نبيل نصر ا فرج عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85171   قيدت فى   25-12-2006 برقم 

ايداع    6778 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

45 - مكرم جرجس يوسف جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90050   قيدت فى   19-11-2008 برقم 

ايداع    5795 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-18

46 - زكريا عبدالمجيد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93328   قيدت فى   01-04-2010 برقم ايداع    

1474 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-03-31

47 - محمد احمد حامد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96570   قيدت فى   16-11-2011 برقم ايداع    

5837 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

48 - زينب محمد على شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101901   قيدت فى   10-11-2014 برقم ايداع    

4829 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-09

49 - رومانى طلعت ناشد غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105845   قيدت فى   21-06-2016 برقم ايداع    

2529 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20

50 - حماده عبدالناصر عبدالحميد عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106165   قيدت فى   

17-08-2016 برقم ايداع    5784 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-16

51 - خالد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106403   قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    

6735 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-08

52 - صباح عبدالحفيظ احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107542   قيدت فى   02-02-2017 برقم 

ايداع    872 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

53 - عادل مرزوق تاوضروس رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108198   قيدت فى   2017-05-07 

برقم ايداع    3286 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

54 - حامد محمد حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108209   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

3332 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

55 - سمير هلل سلمه نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46573   قيدت فى   21-01-1986 برقم ايداع    

271 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-20

56 - رؤوف هلل زخارى مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57257   قيدت فى   14-09-1991 برقم ايداع    

3794 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

57 - ايمن مسعود زكرى زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74721   قيدت فى   02-07-2001 برقم ايداع    

2562 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

58 - عثمان احمد محمد ابولبو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75674   قيدت فى   08-12-2001 برقم ايداع    

5292 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

59 - علي عبدالنعيم جاد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82644   قيدت فى   11-12-2005 برقم ايداع    

5107 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-10

60 - نجاح عبدالراضي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83980   قيدت فى   11-07-2006 برقم 

ايداع    3920 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

61 - نجاح عبدالراضي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83980   قيدت فى   11-07-2006 برقم 

ايداع    3921 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

62 - جمال مجدي غورس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86359   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    2758 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

63 - على عبدالحميد على سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99207   قيدت فى   24-03-2013 برقم ايداع    

1727 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-23

64 - عبدالتواب رجب سيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105626   قيدت فى   18-05-2016 برقم 

ايداع    3759 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

65 - اسلم محمد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105950   قيدت فى   14-07-2016 برقم 

ايداع    4880 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13
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66 - رزق عيد حنا جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106308   قيدت فى   18-09-2016 برقم ايداع    

6334 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

67 - محمد بكر رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107094   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

8746 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

68 - ياسر عبدالمنعم احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107480   قيدت فى   24-01-2017 برقم 

ايداع    679 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

69 - مدحت فؤاد زكى نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107503   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

744 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

70 - علءالدين رمضان محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107994   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    2535 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

71 - احمد محمد عبدالسلم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108051   قيدت فى   09-04-2017 برقم 

ايداع    2732 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-08

72 - محمد احمد حمدان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108084   قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    

2877 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

73 - احمد عبدالحميد فرغلى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108089   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    2895 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

74 - صلح الدين محمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108222   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    3393 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

75 - محمد ربيع محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108334   قيدت فى   31-05-2017 برقم ايداع    

3866 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-30

76 - صموئيل عبدالمقصود ناصر فلتس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108390   قيدت فى   2017-06-13 

برقم ايداع    4050 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

77 - امجد رأفت حافظ حناا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108398   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    

4084 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

78 - احمد محمد يوسف سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46055   قيدت فى   10-10-1985 برقم ايداع    

3777 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

79 - حسن بكر محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71989   قيدت فى   10-05-2003 برقم ايداع    

1787 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-09

80 - حسن بكر محمد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71989   قيدت فى   24-05-2000 برقم ايداع    

2299 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-23

81 - ياسر احمد عبدالحميد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76082   قيدت فى   19-02-2002 برقم ايداع    

837 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

82 - عز عبدا عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76370   قيدت فى   17-04-2002 برقم 

ايداع    1588 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

83 - نجفه جرجس جرجس سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79859   قيدت فى   09-05-2004 برقم ايداع    

1827 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-08

84 - د اشرف علي بدوي عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80952   قيدت فى   03-01-2005 برقم 

ايداع    53 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-02

85 - نادر سمير كراس بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87029   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

862 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

86 - احمد سيد على عمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96597   قيدت فى   21-11-2011 برقم ايداع    

5916 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

87 - مصطفى محمد حماده حماده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97084   قيدت فى   19-02-2012 برقم ايداع    

860 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18
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88 - نعيمة احمد عبدالرحمن عبدالشافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97843   قيدت فى   17-07-2012 برقم 

ايداع    3082 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-16

89 - محمد احمد على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101292   قيدت فى   02-07-2014 برقم ايداع    

2981 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-01

90 - نشوة جبر توفيق جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102884   قيدت فى   05-04-2015 برقم ايداع    

1899 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-04

91 - منى احمد خلف عبدالموجود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107279   قيدت فى   01-01-2017 برقم 

ايداع    12 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

92 - اسامه شاكر احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107361   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

93 - حسن على محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108173   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

3202 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

94 - عزت ميخائيل شفيق جندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108188   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    3245 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

95 - رومانى فايز تقاوى اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108246   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    3486 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

96 - مرعى عبدالرحمن مفتاح عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108338   قيدت فى   2017-06-01 

برقم ايداع    3886 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

97 - ميرفت عبدالملك هرون عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65208   قيدت فى   1997-10-28 

برقم ايداع    3227 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-27

98 - نادى فوزى ناشد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84399   قيدت فى   03-09-2006 برقم ايداع    

4957 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-02

99 - جابر عبدالظاهر سيد حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85270   قيدت فى   16-01-2007 برقم 

ايداع    176 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-15

100 - فتحي عبدالظاهر محمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86356   قيدت فى   12-06-2007 برقم 

ايداع    2755 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

101 - رئيسه نادى محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90004   قيدت فى   12-11-2008 برقم ايداع    

5664 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

102 - محمد احمد سيد المحمداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90508   قيدت فى   29-01-2009 برقم 

ايداع    485 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-28

103 - شنودة خيرى توفيق متوشلح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95819   قيدت فى   14-07-2011 برقم 

ايداع    3798 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

104 - خالد محمد عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97324   قيدت فى   29-03-2012 برقم ايداع    

1578 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

105 - عرفان جودة بكر جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102087   قيدت فى   15-07-2015 برقم ايداع    

3785 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-14

106 - عرفان جودة بكر جودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102087   قيدت فى   07-12-2014 برقم ايداع    

5390 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

107 - رافت كامل دانيال قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107901   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

2167 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

108 - ماجده محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108178   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

3211 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

109 - منى فراج عبدالرحيم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108193   قيدت فى   04-05-2017 برقم 

ايداع    3258 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03
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110 - فر زكريا زكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35888   قيدت فى   04-12-1979 برقم ايداع    

3542 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-03

111 - نبيل خليل عوض خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71821   قيدت فى   03-05-2000 برقم ايداع    

1935 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

112 - على فراج على فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75560   قيدت فى   03-03-2014 برقم ايداع    

944 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-02

113 - على فراج على فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75560   قيدت فى   13-11-2001 برقم ايداع    

5036 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-12

114 - عماد ربيع محمد مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80604   قيدت فى   17-10-2004 برقم ايداع    

4116 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-16

115 - طارق محمد عبدالله شلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99329   قيدت فى   11-04-2013 برقم 

ايداع    2100 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-10

116 - هدى محمد طه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100765   قيدت فى   16-03-2014 برقم ايداع    

1161 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-15

117 - محمود عبدالنعيم عبدالعال بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100854   قيدت فى   2014-04-03 

برقم ايداع    1510 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-02

118 - الحسين خضر عيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102264   قيدت فى   29-12-2014 برقم 

ايداع    5885 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-28

119 - حسن محمود جمعة سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102836   قيدت فى   26-03-2015 برقم 

ايداع    1746 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-25

120 - احمد عبدا حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105665   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    

3878 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-21

121 - يحى خضر عيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105989   قيدت فى   20-07-2016 برقم ايداع    

5032 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-19

122 - حماده ابراهيم نظير ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106178   قيدت فى   21-08-2016 برقم 

ايداع    5821 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

123 - ايمن بنيامين عبدالملك بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59791   قيدت فى   28-09-1993 برقم 

ايداع    2321 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-27

124 - ابوسيف سلمه جبر محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72100   قيدت فى   07-06-2000 برقم 

ايداع    2528 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

125 - هيثم مصطفى عبدالرازق عبدالعليم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81460   قيدت فى   

12-04-2005 برقم ايداع    1616 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-11

126 - عبدالحافظ محمد على عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91216   قيدت فى   28-04-2009 برقم 

ايداع    2120 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-27

127 - محمد احمد صديق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92768   قيدت فى   27-12-2009 برقم ايداع    

5954 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-26

128 - باسم شفيق ميخائيل بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94302   قيدت فى   14-10-2010 برقم ايداع    

4206 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

129 - حسن محمود مصطفى مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100892   قيدت فى   10-04-2014 برقم 

ايداع    1640 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-09

130 - حسن محمود مصطفى مدكور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100892   قيدت فى   23-04-2014 برقم 

ايداع    1842 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

131 - فاطمه عبدالوهاب اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101880   قيدت فى   2014-11-05 

برقم ايداع    4765 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-04
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132 - امل كرم حسنى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104365   قيدت فى   09-12-2015 برقم ايداع    

6656 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

133 - عاشور بخيت بخيت محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106106   قيدت فى   09-08-2016 برقم 

ايداع    5569 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-08

134 - ايمان جمال شفيق جورجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106202   قيدت فى   22-08-2016 برقم 

ايداع    5898 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21

135 - احمد مرزوق محروس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107223   قيدت فى   21-12-2016 برقم 

ايداع    9163 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

136 - سعودى عامر عمر مصبح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107531   قيدت فى   01-02-2017 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

137 - رافت عيد قاسم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107667   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

1282 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

138 - مصطفى على محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108290   قيدت فى   22-05-2017 برقم 

ايداع    3680 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

139 - صفاء فتحى عبدالحفيظ جاب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108325   قيدت فى   2017-05-29 

برقم ايداع    3844 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

140 - مدحت فايز مرزوق عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65481   قيدت فى   09-12-1997 برقم 

ايداع    3897 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-08

141 - صفيه محمد محمود رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77923   قيدت فى   05-03-2003 برقم 

ايداع    829 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

142 - رجاء فهمي محمد شلقامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79136   قيدت فى   12-11-2003 برقم ايداع    

4153 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

143 - صفاء عبدالحي عبدالجابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85728   قيدت فى   15-03-2007 برقم 

ايداع    1239 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

144 - شعبان حفنى عبدالعظيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90973   قيدت فى   25-03-2009 برقم 

ايداع    1546 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-24

145 - شعبان حفنى عبدالعظيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90973   قيدت فى   14-11-2016 برقم 

ايداع    7881 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-13

146 - نوال محمد عوض محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91839   قيدت فى   27-07-2009 برقم ايداع    

3588 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

147 - عبلة منصور على خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94894   قيدت فى   27-02-2011 برقم ايداع    

712 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-26

148 - حازم عزت بسطا جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95753   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    3640 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

149 - ابانوب فتحى لطيف بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103743   قيدت فى   27-08-2015 برقم 

ايداع    4471 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-26

150 - ايمن منصور على خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106627   قيدت فى   03-11-2016 برقم 

ايداع    7504 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-02

151 - على صبرى حسين ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107821   قيدت فى   09-03-2017 برقم 

ايداع    1861 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

152 - اسلم عبدالسلم محمد عادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108070   قيدت فى   11-04-2017 برقم 

ايداع    2830 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-10

153 - احمد عبدالصبور سيد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108210   قيدت فى   2017-05-08 

برقم ايداع    3341 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07
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154 - نتعى عياد تاوضروس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108320   قيدت فى   28-05-2017 برقم 

ايداع    3816 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-27

155 - تفيده بدوى احمد حمزه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73374   قيدت فى   25-11-2000 برقم ايداع    

5273 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-24

156 - سوسن فايق داود عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84647   قيدت فى   08-10-2006 برقم 

ايداع    5521 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-07

157 - محمد ابوزيد سالم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85104   قيدت فى   14-12-2006 برقم ايداع    

6592 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-12-13

158 - فوزيه نظير علي الدين تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85395   قيدت فى   01-02-2007 برقم 

ايداع    439 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-01-31

159 - فتحيه خميس عبدالحافظ خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85580   قيدت فى   27-02-2007 برقم 

ايداع    907 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

160 - عنتر دسوقي زكي مهني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85932   قيدت فى   11-04-2007 برقم ايداع    

1739 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-10

161 - عماد عبدالمنعم حكيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93710   قيدت فى   07-06-2010 برقم ايداع    

2486 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-06

162 - حازم عزت بسطا جادالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95753   قيدت فى   05-07-2011 برقم 

ايداع    3619 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-04

163 - ليلى عبدالفتاح محمود كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97586   قيدت فى   21-05-2012 برقم 

ايداع    2312 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

164 - شادى رفعت صليب نور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97709   قيدت فى   21-06-2012 برقم ايداع    

2715 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-20

165 - صفوت سيد عبدالغفار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97810   قيدت فى   09-07-2012 برقم 

ايداع    2976 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-07-08

166 - محمد صلح عبدالباسط عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102969   قيدت فى   20-04-2015 برقم 

ايداع    2157 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-19

167 - نبيله حناوى عرندس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104369   قيدت فى   09-12-2015 برقم ايداع    

6670 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

168 - اشرف مسعود ذكرى ذكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104469   قيدت فى   22-12-2015 برقم 

ايداع    6984 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-21

169 - احمد ابراهيم ثابت ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104639   قيدت فى   18-01-2016 برقم 

ايداع    334 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

170 - عادل محمد جاد شلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104946   قيدت فى   24-02-2016 برقم ايداع    

1392 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-23

171 - منى ابو النصر على ابوالنصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105060   قيدت فى   08-03-2016 برقم 

ايداع    1738 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

172 - سعيد زياده منازع خير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105175   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

2219 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

173 - ماجده محمود عبدالحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106587   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    7389 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

174 - يعدل السم التجارى بجعلة يسين فرج ا محمد يسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64494   قيدت فى   

05-06-1997 برقم ايداع    1504 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-04

175 - فاطمه عبداللطيف احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75295   قيدت فى   29-09-2001 برقم 

ايداع    4332 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-28
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176 - فاطمه عبدا عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76529   قيدت فى   19-05-2002 برقم ايداع    

1958 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-18

177 - حسن احمد مرسي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77379   قيدت فى   28-10-2002 برقم ايداع    

4134 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-27

178 - احمد خلف محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78683   قيدت فى   03-08-2003 برقم ايداع    

2851 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-02

179 - احمد خلف محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78683   قيدت فى   17-12-2015 برقم ايداع    

6912 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

180 - ميشيل فريد يواقيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81187   قيدت فى   20-02-2005 برقم ايداع    

745 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-19

181 - حسن فرغلى حسن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89195   قيدت فى   07-07-2008 برقم ايداع    

3705 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-06

182 - رابعه ابراهيم عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89992   قيدت فى   12-11-2008 برقم 

ايداع    5650 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

183 - ابرام فوزى فهمى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92972   قيدت فى   28-01-2010 برقم ايداع    

420 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-27

184 - محمود سعيد الدسوقى سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94713   قيدت فى   16-01-2011 برقم 

ايداع    220 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-15

185 - احمد محمد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94797   قيدت فى   08-02-2011 برقم ايداع    

467 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

186 - كريمة سيد عبدالسلم عبدالعزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96902   قيدت فى   19-01-2012 برقم 

ايداع    328 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

187 - ممدوح فرغلى عبد الحميد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97964   قيدت فى   26-08-2012 برقم 

ايداع    3452 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-25

188 - سميرة سعيد محمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99099   قيدت فى   10-03-2013 برقم 

ايداع    1415 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-09

189 - امير زارع تقاوى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106415   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

6811 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

190 - سعاد عبدالعليم عبدالمالك خفاجه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106850   قيدت فى   2016-11-16 

برقم ايداع    7974 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

191 - سمير جمعه شحاته سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107359   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

192 - عبير على حسانين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107449   قيدت فى   19-01-2017 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

193 - مرزوق بغدادى زكريا ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107773   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    1675 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

194 - محمد سعد توفيق عبدالمعز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107792   قيدت فى   06-03-2017 برقم 

ايداع    1758 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

195 - ربيعى عبدالصادق حسن الزارع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61536   قيدت فى   23-04-1995 برقم 

ايداع    1518 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-22

196 - عبدا المير عبدالله عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67487   قيدت فى   17-09-1998 برقم 

ايداع    4235 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

197 - مصطفى عبدالرحيم مصطفى صالحين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72289   قيدت فى   

03-07-2000 برقم ايداع    2902 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-02
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198 - رفعت درغام درغام متى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72671   قيدت فى   28-08-2000 برقم ايداع    

3714 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-27

199 - ناديه عبدالفتاح سيد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   82150   قيدت فى   03-09-2005 برقم 

ايداع    3698 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

200 - صابر ابراهيم موسى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89263   قيدت فى   17-07-2008 برقم ايداع    

3870 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-16

201 - ايهاب عبده ثابت عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89394   قيدت فى   04-08-2008 برقم ايداع    

4167 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

202 - سنيه كامل قلدس روبيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89740   قيدت فى   29-09-2008 برقم ايداع    

4979 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-28

203 - سيد امين محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90808   قيدت فى   08-03-2009 برقم ايداع    

1185 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

204 - ايهاب جمال يوسف قلده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93271   قيدت فى   21-03-2010 برقم ايداع    

1278 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-20

205 - صفاء فرغلى عبدالحميد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95413   قيدت فى   15-05-2011 برقم 

ايداع    2687 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

206 - سيد صديق عبدالفتاح عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97947   قيدت فى   14-08-2012 برقم 

ايداع    3395 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-13

207 - علء حسان عبدالغنى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100436   قيدت فى   19-01-2014 برقم 

ايداع    204 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-18

208 - ولء محمد راضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100532   قيدت فى   04-02-2014 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-03

209 - عصام عبدالنبى محمد فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100804   قيدت فى   24-03-2014 برقم 

ايداع    1313 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

210 - احمد محمد عبدالرحمن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101021   قيدت فى   08-05-2014 برقم 

ايداع    2063 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-07

211 - مينا جميل رضا عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102483   قيدت فى   08-02-2015 برقم ايداع    

638 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-07

212 - ميشيل طلعت رزق ا اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102908   قيدت فى   2015-04-07 

برقم ايداع    1988 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-06

213 - محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103246   قيدت فى   26-05-2015 برقم ايداع    

2986 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-25

214 - صلح محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105180   قيدت فى   21-03-2016 برقم 

ايداع    2232 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

215 - كمال نجاح كامل سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105329   قيدت فى   07-04-2016 برقم ايداع    

2769 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

216 - هانى كمال الدين عبدالعال مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105827   قيدت فى   2016-06-19 

برقم ايداع    4476 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

217 - فوزى محمد عبدالعال طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106507   قيدت فى   2016-10-25 

برقم ايداع    7200 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

218 - اندرو عاطف اسحق ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107551   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

912 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

219 - عثمان معتمد عبدالظاهر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107665   قيدت فى   16-02-2017 برقم 

ايداع    1277 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-15
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220 - محمود علم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108181   قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    

3224 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

221 - فرج شاؤل اسرائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63142   قيدت فى   09-07-1996 برقم ايداع    

2046 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08

222 - مرفت زارح بواقيم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74469   قيدت فى   20-05-2001 برقم 

ايداع    2030 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-19

223 - جميله سالم فلح احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84686   قيدت فى   12-10-2006 برقم ايداع    

5613 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

224 - امال نجيب حبيب مقار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93235   قيدت فى   16-03-2010 برقم ايداع    

1203 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

225 - نبيله عبدالرحمن بكر جفلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94663   قيدت فى   04-01-2011 برقم 

ايداع    67 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-03

226 - معاز خليفه علم الدين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96218   قيدت فى   22-09-2011 برقم ايداع    

4874 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

227 - مرفت سعد بطرس اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100556   قيدت فى   06-02-2014 برقم ايداع    

521 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-05

228 - ناصر حسن احمد طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104617   قيدت فى   13-01-2016 برقم ايداع    

262 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-12

229 - سحر محمد احمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105184   قيدت فى   21-03-2016 برقم ايداع    

2241 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

230 - امجد عبده حناوى مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105863   قيدت فى   23-06-2016 برقم ايداع    

4585 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

231 - اسامه مختار حسين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107232   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    9209 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

232 - محمود بركات عبدالعظيم طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107632   قيدت فى   14-02-2017 برقم 

ايداع    1173 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

233 - مشيره رفاعى على عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107768   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    1659 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

234 - عبدالمنعم مصطفى جمعه درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108256   قيدت فى   2017-05-16 

برقم ايداع    3538 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

235 - محمد هاشم محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108317   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    

3797 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

236 - نجوى عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35150   قيدت فى   21-05-1979 برقم ايداع    

1455 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-20

237 - نجوي عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   35150   قيدت فى   29-07-2003 برقم ايداع    

2794 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-28

238 - عاطف عبدالمجيد ابوالسعود زايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60711   قيدت فى   1994-07-27 

برقم ايداع    2515 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

239 - رمضان مهنى سيد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64391   قيدت فى   15-05-1997 برقم 

ايداع    1290 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

240 - انور عبدالشافى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76041   قيدت فى   13-02-2002 برقم 

ايداع    712 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

241 - د جورج صبحى جاد اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79890   قيدت فى   12-05-2004 برقم ايداع    

1893 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11
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242 - محمود زغلول عبدالرحمن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81157   قيدت فى   07-02-2010 برقم 

ايداع    574 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-06

243 - محمود زغلول عبدالرحمن عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81157   قيدت فى   15-02-2005 برقم 

ايداع    662 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

244 - د تريز عزت فرعام اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86073   قيدت فى   02-05-2007 برقم 

ايداع    2095 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

245 - عواطف حليم رزق ا بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90528   قيدت فى   02-02-2009 برقم 

ايداع    530 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-01

246 - احمد فتحى على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91861   قيدت فى   29-07-2009 برقم ايداع    

3641 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-28

247 - عبدالنور احمد ماضى حداد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102208   قيدت فى   22-12-2014 برقم 

ايداع    5722 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-21

248 - مصطفى شعبان عبدالحكيم متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102248   قيدت فى   2014-12-25 

برقم ايداع    5828 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-24

249 - نجلء عبدالفتاح محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102963   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    2136 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

250 - زينب توفيق عبدالمحسن جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103398   قيدت فى   2015-06-18 

برقم ايداع    3413 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

251 - مديحة عمر ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103478   قيدت فى   07-07-2015 برقم 

ايداع    3673 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-06

252 - مصطفى محمد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106225   قيدت فى   2016-08-28 

برقم ايداع    6012 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

253 - على ابراهيم سعد عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107175   قيدت فى   15-12-2016 برقم 

ايداع    8993 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

254 - ابراهيم زكى عبدالبديع ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61185   قيدت فى   22-01-1995 برقم 

ايداع    343 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

255 - عباس سيد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75683   قيدت فى   09-12-2001 برقم ايداع    

5310 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-08

256 - مصطفى محمد عبدالوهاب عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81543   قيدت فى   2005-05-07 

برقم ايداع    1890 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-06

257 - عزت حكيم كارس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   81899   قيدت فى   12-07-2005 برقم 

ايداع    2938 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-11

258 - مدحت ميلد تادرس عبدالشهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83761   قيدت فى   13-06-2006 برقم 

ايداع    3377 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

259 - اميره عزمى ناشد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89239   قيدت فى   15-07-2008 برقم ايداع    

3817 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-14

260 - محمود خليل محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96516   قيدت فى   02-11-2011 برقم ايداع    

5687 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-01

261 - محمود محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96992   قيدت فى   05-02-2012 برقم 

ايداع    608 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

262 - احمد على ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97681   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    

2627 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

263 - محمود عبدالسلم عبدالمالك قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101323   قيدت فى   2014-07-10 

برقم ايداع    3057 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-09
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264 - كمال عبدالسلم عبدالمالك نضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101540   قيدت فى   2014-08-31 

برقم ايداع    3752 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-30

265 - جيهان هنى بنيامين شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102397   قيدت فى   22-01-2015 برقم 

ايداع    361 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

266 - حسنى ثابت محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104130   قيدت فى   08-11-2015 برقم ايداع    

5772 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-07

267 - حسنى ثابت محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104130   قيدت فى   10-11-2015 برقم ايداع    

5829 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

268 - ابراهيم على محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107224   قيدت فى   21-12-2016 برقم 

ايداع    9173 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

269 - خلف مصطفى احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107638   قيدت فى   15-02-2017 برقم 

ايداع    1196 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

270 - سوسن حماده احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108165   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

3184 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

271 - عطا توفيق شحاته شكير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52673   قيدت فى   30-03-1989 برقم ايداع    

1248 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-29

272 - عطا توفيق شحاته شكير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52673   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

3959 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-08-28

273 - وفاء على محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62371   قيدت فى   03-12-1995 برقم ايداع    

4241 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

274 - سوسن هارون عبدالمعز هارون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64324   قيدت فى   26-04-1997 برقم 

ايداع    1107 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-04-25

275 - ميلد توفيق بدروس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67234   قيدت فى   18-08-1998 برقم 

ايداع    3608 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

276 - حجاج احمد محمد عبدالمنجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79763   قيدت فى   13-04-2004 برقم 

ايداع    1452 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2019-04-12

277 - ايمان عبده ادريس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80737   قيدت فى   21-11-2004 برقم ايداع    

4479 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-20

278 - اسامه محمد عبدالجواد متجلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89647   قيدت فى   11-09-2008 برقم 

ايداع    4764 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2018-09-10

279 - جمال عبدالناصر فؤاد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94291   قيدت فى   13-10-2010 برقم 

ايداع    4172 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-12

280 - مينا عزت عزيز مكسيموس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102623   قيدت فى   26-02-2015 برقم 

ايداع    1071 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-25

281 - حنا فرج عبدالنور شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102962   قيدت فى   19-04-2015 برقم 

ايداع    2130 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-18

282 - عبدالرحيم احمد عبدالرحيم مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107032   قيدت فى   2016-11-30 

برقم ايداع    8511 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

283 - هانى ثابت رسلن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108231   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

3444 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

284 - حماده عزام احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108407   قيدت فى   15-06-2017 برقم ايداع    

4114 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14
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تجديد شركات

1 - شركة عبدالحميد عبدالمعتمد عبدالحميد بهنسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57149  قيدت فى  

25-08-1991 برقم ايداع   3461 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص

2 - شركة وليد كامل احمد عباس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64400  قيدت فى  18-05-1997 برقم 

ايداع   1314 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  

12:00:00ص

3 - شركة الصفا لتوزيع البوتاجاز ) سهير مصطفى عقيلى وشركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   85790  

قيدت فى  21-03-2007 برقم ايداع   1380 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/03/2027  12:00:00ص

4 - شركة محب رضا موسى دوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93465  قيدت فى  2010-04-28 

برقم ايداع   1889 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2025  

12:00:00ص

5 - شركه محمود محمد عثمان بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   105387  قيدت فى  2017-05-09 

برقم ايداع   3387 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  

12:00:00ص

6 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   105387  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   3387 وفى تاريخ  

15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

7 - شركة سيد حسين عبدالعليم محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   105649  قيدت فى  2016-05-19 

برقم ايداع   3817 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  

12:00:00ص

8 - امال حنفى يوسف سيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   85833  قيدت فى  27-03-2007 برقم ايداع   

1512 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

9 - شركه على عبدالرحمن محمد جادا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   108080  قيدت فى  

13-04-2017 برقم ايداع   2857 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص

10 - شركة منى محمد عباس وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   71721  قيدت فى  18-04-2000 برقم 

ايداع   1732 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2025  

12:00:00ص

11 - ألطاف محمد احمد حمدان وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   94868  قيدت فى  24-02-2011 برقم 

ايداع   655 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00

ص

12 - بنك مصر - جامعه اسيوط   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  20-03-2014 برقم ايداع   1260 

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2024  12:00:00ص

13 - بنك مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  20-03-2014 برقم ايداع   1260 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2024  12:00:00ص

14 - بنك مصر شركه مصريه مساهمه   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  29-04-1981 برقم ايداع   

1322 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2026  12:00:00ص

15 - بنك مصر شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  29-04-1981 برقم ايداع   

1323 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2026  12:00:00ص

16 - بنك مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  29-04-1981 برقم ايداع   1324 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2026  12:00:00ص
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17 - بنك مصر ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  17-04-2000 برقم ايداع   1717 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2025  12:00:00ص

18 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  17-04-2000 برقم ايداع   1717 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2025  12:00:00ص

19 - بنك مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  24-12-2013 برقم ايداع   5790 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  12:00:00ص

20 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  24-12-2013 برقم ايداع   5790 وفى تاريخ  

22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  12:00:00ص

21 - عاشور محمود عبد المتجلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58469  قيدت فى  20-06-1992 برقم 

ايداع   2035 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

22 - عطيه عبدالرؤوف عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107230  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   9202 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

23 - اندرو منير بولس حكيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   107239  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   9230 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

24 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  11-03-1935 برقم ايداع   62 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2025  12:00:00ص

25 - بنك مصر   شركة سبق قيدها برقم :   62  قيدت فى  11-03-1935 برقم ايداع   63 وفى تاريخ  

23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2015  12:00:00ص

26 - ابناء كميل ارميا سلطان وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   21498  قيدت فى  10-12-1968 برقم 

ايداع   1027 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2023  

12:00:00ص

27 - شركة مصطفى عبدالله رشوان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   73576  قيدت فى  2001-01-02 

برقم ايداع   38 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2021  

12:00:00ص

28 - شركة احمد محمد عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63855  قيدت فى  1996-12-21 

برقم ايداع   4525 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  

12:00:00ص

29 - سعديه عبدالرحمن حسنين وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   67335  قيدت فى  31-08-1998 برقم 

ايداع   3848 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2023  

12:00:00ص

30 - شركه ابراهيم عبدالساتر وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   107595  قيدت فى  09-02-2017 برقم 

ايداع   1054 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  

12:00:00ص

31 - شركة مالتي فارما للدوية والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   133387  قيدت فى  1997-12-14 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2022  

12:00:00ص

32 - "شركة مصر الوسطى للهندسه والمقاولت " مورسكوم " مهندس سمير خليل سور وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   64313  قيدت فى  23-04-1997 برقم ايداع   1082 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص
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