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قيود أفراد

1 - عرفه محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1704 

ورقم قيد 21483    محل رئيسى  عن مكتب استيراد وتصدير فيما عدا المجموعه )19( والفقره )36( من 

المجموعه )6(, بجهة محافظة اسيوط العقال البحرى بملك/ ممتاز محمد احمد ابراهيم

2 - عمر حمدى عبدالنعيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1710 

ورقم قيد 21484    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله دوينه - بملك/ 

احمد حمدى عبدالنعيم محمد

3 - سيد مسعد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 1711 ورقم 

قيد 21485    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله دوينه بملك/ مسعد 

كامل محمد

4 - كرم جاد سعيد جادا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1717 ورقم 

قيد 21486    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ جاد سعيد 

جادا سعيد

5 - عاطف حنا مسعود حنا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1719 ورقم 

قيد 21487    محل رئيسى  عن بيع زجاج بالقطاعى, بجهة محافظة اسيوط اسيوط سوهاج بحرى بملك/ رومانى 

عاطف حنا مسعود

6 - احمد عبده عبدالناصر سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1721 

ورقم قيد 21488    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه - بملك/ جمال 

عبدالناصر سيد

7 - عبدا رشاد فؤاد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

1722 ورقم قيد 21489    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ ايمن 

رشاد فؤاد عبدالرحمن

8 - عائشه مصطفى احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1723 

ورقم قيد 21490    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ ياسر على 

حامد

9 - محمد قاسم عبدالحافظ ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1724 

ورقم قيد 21491    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير بعدالحصول على التراخيص اللزمه 

من جهاز التنظيم والنقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس  - بملك/ قاسم عبدالحافظ 

ابراهيم

10 - عبير جلل رفاعى سيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1725 

ورقم قيد 21492    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ علء 

جمال راضى

11 - محمود سيد محمد رائف تاجر فرد  رأس ماله 41,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1726 

ورقم قيد 21493    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط كوم سعدة  - بملك/ 

محمد ثروت خيرى ابراهيم

12 - رفيع سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 1728 ورقم 

قيد 21494    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط باقور - شارع الجيش 

بملك/ علء ثروت شعبان محمد
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13 - محمود كمال عبدالرحيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1744 ورقم قيد 20637    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ 

احمد كمال عبدالرحيم

14 - هبه جلل عبدالحفيظ جلل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1734 

ورقم قيد 21495    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ اشرف 

حسين حسن

15 - حسن معروف عبدالمقصود توفيق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1735 ورقم قيد 21496    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط النخيله - بملك/ 

معروف عبدالمقصود توفيق حسن

16 - حسن فاروق عبدالقادر محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1737 ورقم قيد 21497    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله دوينه 

بملك/ فاروق عبدالقادر محمد احمد

17 - صابرين فتحى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1738 

ورقم قيد 21498    محل رئيسى  عن مكتب توزيع مفروشات وملبس, بجهة محافظة اسيوط غرب السكه الحديد 

- بملك / باتعه حجازى عبدا

18 - شيرين عامر عبدالرحيم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

1740 ورقم قيد 21499    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط النواميس - 

بملك/ عبدا حسن على عبدا

19 - مصطفى محمود احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 1741 

ورقم قيد 21500    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط طريق اسيوط سوهاج 

بحرى بملك/ سحر جمال عبدالقادر حسين

20 - محمد عبدالرازق احمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1746 ورقم قيد 21501    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ 

حنان فراج عبدالراضى

21 - احمد صابر عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1747 

ورقم قيد 21502    محل رئيسى  عن تعبئه وتغليف مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط 92 شارع الحريه - بملك/ 

عباده عبدالرحيم عبدالعاطى محمد

22 - احمد محمد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1748 

ورقم قيد 21503    محل رئيسى  عن البقاله, بجهة محافظة اسيوط 23 يوليو بملك/ محمد احمد محمد بكر

23 - جمال صادق مسعد خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1749 

ورقم قيد 21504    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط نزلة دوينه بملك/ مجدى 

صادق مسعد خليل

24 - محمد سيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1751 ورقم 

قيد 21505    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه - بملك/ نورا حسنى 

على محمد

25 - خالد البطل عبدالرحمن حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1753 ورقم قيد 21506    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ 

البطل عبدالرحمن حسن عبدالحافظ
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26 - محمد عبدالحفيظ نصر حسانين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

1754 ورقم قيد 21507    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه فيما عدا الكمبيوتر, بجهة 

محافظة اسيوط الرمليه متفرع من شارع الجيش بملك/ سمير احمد خليفه حسن

27 - زهراء عاطف على سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 1755 

ورقم قيد 21508    محل رئيسى  عن محل بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط العقال البحرى بملك/ 

ساميه احمد عبداللطيف محمد

28 - نجفه سعيد مرسى عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1758 ورقم قيد 21509    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط النخيله - طريق 

اسيوط سوهاج بحرى - بملك/ حسانين محمد عبدالحافظ سليمان

29 - هاشم محمد خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 1760 

ورقم قيد 21510    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ محمد 

خليفه محمد نصر

30 - زينب عبدالفتاح درويش حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1769 ورقم قيد 21511    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط النخيله بملك/ 

عبدالفتاح درويش حسن على

31 - سليمان ثابت عثمان عبدالمحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

1771 ورقم قيد 21512    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ 

سليمان عبدالظاهر بدوى سليمان

32 - سيد عبدالله عبدالنظير قاسم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1776 ورقم قيد 21513    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ 

عبدالله عبدالنظير قاسم ابوزيد

33 - اسامه عبدالعال محمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1777 ورقم قيد 21514    محل رئيسى  عن ورشه نجاره بسيطه, بجهة محافظة اسيوط الدوير - بملك / زغلول 

ابوالغيط حسن طاها

34 - احمد سعد محمد عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

1786 ورقم قيد 21515    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه ومناقصات, بجهة محافظة اسيوط شارع 

الطاحونه المتفرع من شارع الساحه الشعبيه - بملك/ عماد سعد محمد عبدالحافظ

35 - منى محمد عبدالله احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1789 

ورقم قيد 8406    رئيسى آخر  عن بيع مواد غذائيه ) بقاله (, بجهة محافظة اسيوط العقال البحرى - نجع الشيخ 

احمد بملك / عبدالرؤف حسن حسين على

36 - اسماعيل عبدالبارى عبدالظاهر قناوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 1793 ورقم قيد 17158    رئيسى آخر  عن بيع ملبس جاهزه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الدوير - 

ش مجلس القديم بملك / عبدالبارى عبدالظاهر قناوى

37 - مينا خلف بباوى منصور تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1802 

ورقم قيد 18021    رئيسى آخر  عن بيع طلمبات المياه, بجهة محافظة اسيوط الحائط البحرى بملك/ جرجس 

خلف بباوى منصور

38 - جمال محمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1797 

ورقم قيد 18517    رئيسى آخر  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط المشايعه - بحرى بملك/ 

محمد عبدالحليم محمد عزيز
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39 - كريمه محمد عبدالحفيظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1790 ورقم قيد 21516    محل رئيسى  عن محل بيع مواد بناء, بجهة محافظة اسيوط العتمانيه - بملك/ ايات 

عباس محمد

40 - ماجده اقلديوس مرقس عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1794 ورقم قيد 21517    محل رئيسى  عن مكتبة ادوات مدرسيه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة 

محافظة اسيوط شارع الجيش بملك/ عازر تاوضروس كراس

41 - احمد محمد حميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 1803 

ورقم قيد 21518    محل رئيسى  عن محل بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره بملك/ محمد 

حميد محمد عمار

42 - رابحه عبدالغفار عبدالعال احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

1804 ورقم قيد 21519    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جمله جاهزه, بجهة محافظة اسيوط الساحه الشعبيه 

بملك/ محمود المهدى محمد

43 - باسم احمد عبدالنعيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1814 

ورقم قيد 20193    رئيسى آخر  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط دكران )2( بملك / 

محمود محمد عبدالحميد

44 - عبدالحفيظ عباس عبداللطيف محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 1816 ورقم قيد 21520    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط الدوير 

بملك/ نعمات عبدالوارث محمد عبدالوارث

45 - ايات خليفه محمد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1817 

ورقم قيد 21521    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - بملك/ غندور سيد 

عطيفى مصطفى

46 - حسين عبدالناصر احمد لطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

1818 ورقم قيد 21522    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط العتمانيه 

بملك/ عبدالناصر احمد لطفى علم

47 - رامى سمير رفعت عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1819 

ورقم قيد 21523    محل رئيسى  عن بيع الدوات الصحيه, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ مبروك وليم 

فتحى

48 - ثريا سيد محمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1826 ورقم 

قيد 21524    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الفليو بملك/ كريم سيد محمد 

فرغلى

49 - احمد سيد مهران حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 1827 

ورقم قيد 21525    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله وتوريد معدات ومواد بناء, بجهة محافظة 

اسيوط بنى فيز بملك/ محمد سيد مهران حسن

50 - رشدى محمد عامر حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1835 

ورقم قيد 21526    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله دوينه بملك/ 

محمد عامر حسين مسعود

51 - محمد ابراهيم فرغلى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1836 ورقم قيد 21527    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزلة دوينه 

بملك/ ابراهيم فرغلى عبدالرحمن
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52 - رمضان حسن سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1837 

ورقم قيد 21528    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله دوينه بملك/ 

خضر سيد محمود سيد

53 - راندا منير فايز عبدا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1840 ورقم 

قيد 21529    محل رئيسى  عن محل بيع قطع غيار اجهزه كهربائيه بالقطاعى ) فيما عدا الكمبيوتر (, بجهة 

محافظة اسيوط شارع مجلس المدينه بملك/ اشرف شوقى ثابت تادرس

54 - هشام محمد شكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1843 

ورقم قيد 21530    محل رئيسى  عن محل بقاله, بجهة محافظة اسيوط شارع طريق العمده بملك/ احمد جمال 

احمد محمد

55 - على خلف على مراد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 1846 ورقم 

قيد 21531    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ على مراد على 

مراد

56 - سوسان احمد محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

1851 ورقم قيد 21532    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز بملك/ 

رشاد عبدالرحيم محمود

57 - احمد راشد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1856 

ورقم قيد 21533    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ محمد راشد محمد احمد

58 - مريم يسرى قلينى جرس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1857 

ورقم قيد 21534    محل رئيسى  عن مكتب توريد ملبس جاهزه ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الدوير - ش 

الكبرا بملك/ راضى ثروت ذكرى عطيه

59 - محمود فرغلى احمد فرغلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1859 

ورقم قيد 21535    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسيوط ش الحريه بملك/ عباده عبدالرحيم عبدالعاطى

60 - جابر سالمان محمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1860 

ورقم قيد 21536    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط النخيلة - طراد النيل 

بملك/ سالمان محمد سالمان

61 - هانى عاطف نظير خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 1862 

ورقم قيد 21537    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط كردوس بملك/ عاطف نظير خليل 

ساويرس

62 - ممتاز سيد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1869 ورقم قيد 15336    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير آلت زراعية فيما عدا المجموعه )19( 

والفقره )36( من المجموعه )6(, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس بملك/ حسن احمد حسين عبدا

63 - صفاء رفاعى على صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1875 

ورقم قيد 21538    محل رئيسى  عن محل فراشه, بجهة محافظة اسيوط الدواوين بملك/ احمد محمود احمد 

فرغلى

64 - سيد عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 1876 ورقم قيد 21539    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز 

بملك/ سيد محمود سلمان
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65 - محمود عطيه رفاعى عبدالسميع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

1878 ورقم قيد 21540    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور 

بملك/ عطيه رفاعى عبدالسميع عبدا

66 - ابوشامه وحيد رفعت محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1883 

ورقم قيد 21541    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط العتمانيه بملك/ وحيد 

رفعت محمد

67 - فرغلى كامل فرغلى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

1906 ورقم قيد 14741    رئيسى آخر  عن مكتب استيراد وتصدير )فيما عدا الكمبيوتر والمجموعه )19( الفقرة 

)36( من المجموعه )6((, بجهة محافظة اسيوط باقور بملك/ محمد كامل فرغلى عبدالرحمن

68 - اسامه حمدى يونس سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1888 

ورقم قيد 21542    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط باقور بملك/ حمدى 

يونس سيد مناع

69 - ادهم صابر زكرى شفيق تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1889 

ورقم قيد 21543    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط الشيخ ابوالقاسم بملك/ هانى 

صابر زكرى شفيق

70 - اسماعيل منتصر محمد انور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1890 

ورقم قيد 21544    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزله باقور بملك/ 

منتصر محمد انور اسماعيل

71 - رمضان عاطف كامل دياب تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1891 

ورقم قيد 21545    محل رئيسى  عن علفه وغلل, بجهة محافظة اسيوط الفليو بملك/ عبدالعال محمود على 

راغب

72 - ورده صالح على صالح تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1896 

ورقم قيد 21546    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائيه جمله وقطاعى, بجهة محافظة اسيوط بندر ابوتيج - شارع 

القيساريه من شارع الحريه بملك/ مجدى مصطفى محمود

73 - ماهر على صديق احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1903 

ورقم قيد 21547    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ احمد 

على صديق احمد

74 - شامخ عبدالفتاح محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1913 

ورقم قيد 15634    رئيسى آخر  عن تجارة لبيع المواد الغذائيه )بقاله(, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - بملك 

/ عبدالفتاح محمد على سيد

75 - مؤمن حلمى هاشم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1915 

ورقم قيد 17998    رئيسى آخر  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره - بحرى 

بملك/ يسرى حلمى هاشم محمد

76 - مصطفى احمد عمار احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1916 

ورقم قيد 21548    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط كوم اسفحت بملك/ 

عبدا احمد عمار احمد

77 - محمود محمد سيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1921 

ورقم قيد 21549    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط نزلة باقور بملك/ 

محمد سيد على
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78 - محمد على محمد عبدالعواض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

1923 ورقم قيد 21550    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ 

عبدالحكيم هاشم حسن مخلوف

79 - صلح محمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1924 

ورقم قيد 21551    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط اولد الياس - بملك / حسين محمد حسين 

غزالى

80 - صلح محمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1924 

ورقم قيد 21551    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط كان له محل بناحيه صدفا - اولد الياس -

طريق اسيوط سوهاج بملك/ صالح محمد على عن نشاط مكتب نقل بضائع على سيارات الغير قيد برقم 13827 

ابوتيج فى 2016/6/28 واغلق فى 2017/12/21 لترك النشاط .

81 - احمد اشرف عبدا احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 1925 

ورقم قيد 21552    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ وليد انور 

محمد سلمان

82 - سماح مراد مهران على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1931 

ورقم قيد 21553    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط الزيرة بملك/ محمد 

فهمى احمد محمد

83 - هناء نادى عبدالشهيد بسالى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1932 

ورقم قيد 21554    محل رئيسى  عن بيع طيور حيه و مجمدات, بجهة محافظة اسيوط شارع ابوسالم - حاره 

السكرى بملك/ يعقوب قلته عبدالملك بشاى

84 - وليد عمر على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1935 ورقم 

قيد 21555    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط دكران بملك/ عمر على محمد 

حسانين عمر

85 - مدحت عزمى زخارى غبر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

1936 ورقم قيد 21556    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية و بيع الدواجن تسمين, بجهة محافظة اسيوط البليزه 

بملك/ رومانى عزمى زخارى غبر

86 - هاجر محمد محمود مرسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1939 

ورقم قيد 21557    محل رئيسى  عن مكتبه ) فيما عدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة اسيوط شارع محمد 

محمود باشا بملك/ زكريا بكر محمد على

87 - مراد جمال اسحق ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1940 

ورقم قيد 21558    محل رئيسى  عن محل بيع مخللت, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى - شارع الشيخ 

عبدا بملك/ نبيه يعقوب شرقاوى

88 - مراد جمال اسحق ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1940 

ورقم قيد 21558    محل رئيسى  عن محل بيع مخللت, بجهة محافظة اسيوط كان له محل بناحية شارع 

الحجابات بملك/ ثروت محمد حسن عن نشاط تجارة الملبس الجاهزه والخردوات افتتح فى 1999/11/15 وقيد 

برقم 4857 واغلق في 2006/3/21

89 - نورالدين كمال سيد فولى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1943 

ورقم قيد 21559    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الفليو بملك/ سنيه 

محمود على سالم
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90 - سعد ابراهيم نصير سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1945 

ورقم قيد 21560    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط شارع الرهبه بملك/ محمود محمد 

محمود

91 - فادى انسى ميشيل وسيلى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1946 

ورقم قيد 21561    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه )فيما عدا الكمبيوتر(, بجهة محافظة اسيوط بندر صدفا 

- شارع الجيش بملك/ ورثة مهران خاطر رشوان

92 - اسامه عادل فؤاد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1950 

ورقم قيد 21562    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة اسيوط شارع الشيخ غانم بملك/ نشات 

ناجح لبيب

93 - ابوبكر عبدالصبور عبدالرحيم زناتى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 1951 ورقم قيد 21563    محل رئيسى  عن مخبز بلدى نصف الى, بجهة محافظة اسيوط الشيخ عثمان 

بملك / حسنى زناتى محمد زناتى

94 - احمد ناجح حسين على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1953 

ورقم قيد 21564    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة اسيوط القادمه - بملك / ناجح 

حسين على

95 - محمود علي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1956 

ورقم قيد 21565    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط باقور - غرب البلد 

بملك/ فايزه احمد متولي احمد

96 - نجلء فتحى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1959 

ورقم قيد 21566    محل رئيسى  عن بيع ملبس حريمى, بجهة محافظة اسيوط بندر ابوتيج -شارع السامط 

بملك/ احمد فتحى احمد مصطفى

97 - مظهر احمد محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1961 

ورقم قيد 21567    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط حوض سناره بملك/ 

احمد محمد عبدالحفيظ محمد

98 - احمد عبدالرحيم ابراهيم حماد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1965 ورقم قيد 21568    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى - 

بجوار نادى الشباب بملك/ احمد محمد عمار زناتى

99 - سلمان احمد على شحات تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1967 

ورقم قيد 21569    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط الهماميه بملك/ محمود 

محمد حسن احمد

100 - حماده همام حسين عمران تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1968 

ورقم قيد 21570    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط منشأة همام بملك/ همام 

حسين عمران

101 - صابرين محمود محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

1970 ورقم قيد 21571    محل رئيسى  عن محل بيع مستحضرات تجميل, بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره - 

الوحده المحليه بملك/ على محمود محمد على

102 - احمد محمد على حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 1972 

ورقم قيد 21572    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكاملة, بجهة محافظة اسيوط دوينه بملك/ محمد 

على حسن سليمان
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103 - امير عبدالحميد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1974 ورقم قيد 21573    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات تنجيد, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك / محمود 

عبدالحميد محمد سيد

104 - الليثى محمد الليثى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1977 

ورقم قيد 21574    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ محمود 

محمد الليثى

105 - سميره فتحى ابراهيم فرج تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1978 

ورقم قيد 21575    محل رئيسى  عن مدشة حبوب, بجهة محافظة اسيوط قاو النواوره بملك/ على صديق احمد 

فرج

106 - هريدى فاروق قطب احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1985 

ورقم قيد 21576    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط قاو النواورة - بملك/ 

نشوا عاطف سيد

107 - هارفى هلل حنا توماس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1988 

ورقم قيد 21577    محل رئيسى  عن محل بيع خضار وفاكهه, بجهة محافظة اسيوط شارع الجيش - بملك/ احلم 

امين رزق عبدالنور

108 - نورا عبداللطيف عبدالباسط على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1990 ورقم قيد 21578    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بجوار مدرسه 

انوار الحرمين - بملك / محمد السيد محمد شاكر

109 - حسين فتحى حسين علم الدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1991 ورقم قيد 21579    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية وبيع الماشية, بجهة محافظة اسيوط بندر البدارى - 

عرب مطير بملك/ ابراهيم حسين محمد

110 - خالد احمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

1992 ورقم قيد 21580    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط عرب مطير 

بملك/ عمر السيد محمد شاكر

111 - حسن محمد محمود صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 1994 

ورقم قيد 21581    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت بياض ومحارة, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ احمد 

محمود صالح سليمان

112 - خالد طلعت توفيق سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2000 

ورقم قيد 21582    محل رئيسى  عن مكتب توريدات مواد البناء والدبش والزلط والرمل والسمنت وتوريد مواد 

ومهمات المياه والصرف الصحى واعمال المصنعيات الحداده والنجاره والصب, بجهة محافظة اسيوط بنى فيز 

بملك/ طلعت توفيق سيد محمود

113 - احمد سيد عبدالرحمن سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2001 ورقم قيد 21583    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط كوم سعيد الشرقى بملك/ 

سيد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن

114 - وليد لحظى قدسى طانيوس تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2004 ورقم قيد 21584    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة اسيوط شارع الجيش بملك/ علء 

الدين حامد
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115 - سليمان ابراهيم صديق سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2006 ورقم قيد 21585    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط النخيله - 

بملك/ ابراهيم صديق سليمان

116 - مارى باسم عبده محروس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2007 

ورقم قيد 21586    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزة ومفروشات, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك/ 

بهاء باسم عبده محروس

117 - فاطمه السيد محمد شاكر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2009 

ورقم قيد 21587    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط بجوار مدرسه انوار 

الحرمين - بملك/ عمرالسيد محمد شاكر

118 - عمر السيد محمد شاكر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 2010 

ورقم قيد 21588    محل رئيسى  عن حظيره لتربية وبيع الماشيه, بجهة محافظة اسيوط شارع المحكمه بملك/ 

الخضر محمد شاكر

119 - مايكل ماهر صبحى مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

2012 ورقم قيد 21589    محل رئيسى  عن مغلق اخشاب, بجهة محافظة اسيوط غرب السكه الحديد - بملك/ 

ماهر صبحى مرزوق رزق

120 - محمد طلعت طه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2020 

ورقم قيد 19309    رئيسى آخر  عن مكتب نقل بضائع على سيارات الغير )بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة اسيوط نزلة البلق - بملك/ طلعت طه عبدا 

عبدالعال

121 - فوزى ناجى ثابت دوس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2014 

ورقم قيد 21590    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط الدوير بملك / بهاء 

فكرى ارمانيوس مسعود

122 - شاديه جابر صديق بدروس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2015 ورقم قيد 21591    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسيوط البليزه بملك/ 

رومانى عزمى زخارى غبر

123 - احمد محمدسمير على محمد تاجر فرد  رأس ماله 110,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2016 ورقم قيد 21592    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع على سياراته وسيارات الغير ) بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة اسيوط البليزة بملك/ عمرو على 

محمد احمد

124 - اسلم رمضان كيلنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2022 ورقم قيد 21593    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينة بملك/ 

رمضان كيلنى احمد كيلنى

125 - محمود فتحى حسين حسانين تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2023 ورقم قيد 21594    محل رئيسى  عن جزاره, بجهة محافظة اسيوط شارع الجلء القبلى بملك/ فتحى 

حسين حسانين هريدى

126 - ابراهيم معتز محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2032 

ورقم قيد 21595    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه و مفروشات, بجهة محافظة اسيوط شارع النيل بملك/ 

طاهر قطب سيد قطب
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127 - احمد كامل فرغلى عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2034 ورقم قيد 21596    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط باقور بملك/ 

محمد كامل فرغلى عبدالرحمن

128 - وائل عبدالعليم محمد مكى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 2035 

ورقم قيد 21597    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت اعمال متكامله, بجهة محافظة اسيوط دوينه -  بملك / سامح 

عبدالعليم محمد مكى

129 - طاهر عبدالرازق ابراهيم سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

2036 ورقم قيد 21598    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة اسيوط بندر ابوتيج - الجلء 

- امام شارع محمد عبدالعزيز بملك/ محمد عبدالباسط قاسم قطب

فروع الفراد

قيود الشركات

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - مرزوقه لبس قريصه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   12324 قيد فى 20-03-2013 برقم ايداع  300 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

2 - احمد سيد سيد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   19844 قيد فى 30-08-2021 برقم ايداع  2481 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

3 - عاطف سيد عبدالحافظ سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12556 قيد فى 09-12-2013 برقم ايداع  1046 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

4 - احمد يحيى احمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   18295 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع  2229 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

5 - سيد محمد سيد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   18432 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع  2496 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط

6 - اشرف عشم مرزوق حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   11773 قيد فى 22-12-2011 برقم ايداع  1466 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

7 - صابر عبدالراضى حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   4363 قيد فى 12-06-1968 برقم ايداع  418 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

8 - حسن ثابت مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   13696 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع  579 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

9 - على حسانين محمد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   17024 قيد فى 09-12-2019 برقم ايداع  

2631 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

10 - ناصر حسن عبدالله حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   19556 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع  1902 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

11 - مصطفى احمد جابر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14891 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع  2132 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

12 - حسين مهدى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16332 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع  993 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

13 - حنان على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19392 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  1573 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

14 - اشرف حمدى احمد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم   20583 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  3838 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

15 - على احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   2629 قيد فى 31-05-1997 برقم ايداع  214 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

16 - عبدالمنعم سيد عبدالمنعم رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   19437 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع  

1661 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

17 - فتحيه متى خليل سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3768 قيد فى 30-08-1998 برقم ايداع  803 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل للوفاة

18 - عبد الرؤف خليفه عامر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4247 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع  212 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء قيد السجل للستغناء عنه

19 - على محمود محمد احمد مصطفى عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3549 قيد فى 17-06-1998 برقم 

ايداع  509 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

20 - على عبدالمقصود توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   8242 قيد فى 13-02-2006 برقم ايداع  185 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

21 - صباح على محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   12095 قيد فى 06-09-2012 برقم ايداع  844 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه
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22 - مفيده اسكندر سرواس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6323 قيد فى 01-04-2002 برقم ايداع  303 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

23 - مينا داود فهمى سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم   18330 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع  2297 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

24 - محمود مختار محمود عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14452 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  888 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

25 - وردانى نصار جورجى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   9012 قيد فى 06-05-2007 برقم ايداع  575 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل للوفاه

26 - ثناء عزالعرب صديق امام  تاجر فرد سبق قيده برقم   12008 قيد فى 06-06-2012 برقم ايداع  575 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

27 - رشا محمد فرغلى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   13697 قيد فى 14-04-2016 برقم ايداع  606 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

28 - عطيه عبدا احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16085 قيد فى 14-02-2019 برقم ايداع  369 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

29 - سعديه سالم محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   19090 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع  891 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

30 - جملت عبدالعال محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20004 قيد فى 16-09-2021 برقم ايداع  

2740 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

31 - نادر سمير كامل بولس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6605 قيد فى 13-10-2002 برقم ايداع  987 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل للوفاة

32 - محمد جمال محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   16219 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  708 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل للوفاه

33 - صابرين محمد حسين بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   19177 قيد فى 04-04-2021 برقم ايداع  

1098 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد لتركه النشاط والستغناء عنه

34 - حميده محمد نور الدين طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم   6907 قيد فى 14-06-2010 برقم ايداع  661 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك النشاط والستغناء عنه

35 - فاطمه فهمى جاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18969 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  626 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

36 - محمود عبدالسلم محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20931 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  

339 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه

37 - علء سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21444 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  1596 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء قيد السجل لترك النشاط والستغناء عنه
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رأس المال

1 - عبدالرحيم قطب محمد حسيبه تاجر فرد سبق قيده برقم   10973 قيد فى 29-04-2010 برقم ايداع   470 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

2 - تهامى سيد حسين سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   12501 قيد فى 25-09-2013 برقم ايداع   842 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

3 - محمد عصام محفوظ على تاجر فرد سبق قيده برقم   20871 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع   173 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - د محمد حلمى سيد ضاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   9468 قيد فى 08-01-2008 برقم ايداع   20 فى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

5 - ابراهيم محمود احمد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم   13320 قيد فى 20-08-2015 برقم ايداع   1061 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - بدرى حمدى راغب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم   12816 قيد فى 03-09-2014 برقم ايداع   765 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

7 - علء ثروت شعبان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   14341 قيد فى 30-03-2017 برقم ايداع   560 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - محمد عبده عبدالنعيم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم   18530 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع   2713 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - محمود تمام على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13766 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع   799 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

10 - رافت شحاته حسن هريدى تاجر فرد سبق قيده برقم   14451 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع   885 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

11 - عبد الرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4247 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع   212 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - عبدالرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   4247 قيد فى 11-02-1999 برقم ايداع   126 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500.000

13 - عماد عبدالصبور على جادالرب تاجر فرد سبق قيده برقم   18062 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع   

1761 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - ابراهيم احمد عباس عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   10173 قيد فى 04-01-2009 برقم ايداع   17 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

15 - هبه عبدالرحمن على عبدالمعين تاجر فرد سبق قيده برقم   13350 قيد فى 06-09-2015 برقم ايداع   

1155 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

16 - صباح على محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18226 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع   2091 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

17 - احمد محمد فوزى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   19317 قيد فى 18-05-2021 برقم ايداع   1395 فى 

تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

18 - فرحانه كامل لبيب رزين تاجر فرد سبق قيده برقم   21471 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   1679 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - امل على حسن بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   10798 قيد فى 20-01-2010 برقم ايداع   74 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  400,000.000

20 - يوسف محمد شاكر على تاجر فرد سبق قيده برقم   4845 قيد فى 22-11-1999 برقم ايداع   1110 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

21 - محمد عبدالرشيد مدنى عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   11343 قيد فى 09-02-2011 برقم ايداع   

104 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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22 - وليد ابراهيم عمار زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم   9234 قيد فى 11-09-2007 برقم ايداع   1255 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

23 - محمود محمد احمد هديه تاجر فرد سبق قيده برقم   17373 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع   434 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

24 - وليد رمسيس حليم نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم   18418 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع   2479 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

25 - زينب حسنى محمد عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   20231 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع   

3162 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

26 - ياسر محمد عبدالنعيم على تاجر فرد سبق قيده برقم   21162 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع   904 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

27 - دنيا حنفى عيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   21261 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع   1145 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

28 - عماد حمدى محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13467 قيد فى 22-11-2015 برقم ايداع   1521 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

29 - رئيسه محمد ابوالغيط محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13646 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع   416 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

30 - مرثا ناصر رسمى فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم   18101 قيد فى 14-09-2020 برقم ايداع   1831 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - فيصل محمد حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20235 قيد فى 24-10-2021 برقم ايداع   3173 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  48,000.000

32 - حسن نفادى حسن عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   21143 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   845 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

33 - محمد عبدا محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم   21283 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع   1188 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

34 - هيكل كمال احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   10568 قيد فى 03-08-2009 برقم ايداع   965 

فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

35 - رامى عدلى جاب ا فرج تاجر فرد سبق قيده برقم   19804 قيد فى 23-08-2021 برقم ايداع   2403 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - حسن محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   19837 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع   2464 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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العناوين 

1 - مرزوقه لبس قريصه سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    12324 قيد فى 19-03-2013 برقم ايداع    291 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع برقم 300 لسنة 2013 

بناحية صدفا كوم ابوحجر بملك فكيهه شحاته مسعود كشك عن مستودع دقيق بلدى وذلك لترك النشاط

2 - محمد رمضان على فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم    17093 قيد فى 24-12-2019 برقم ايداع    2793 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك/ نور 

صلح خيرا محمد (

3 - مطاوع هاشم بكر حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم    17870 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع    1388 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك / محمود 

محمد غالب احمد

4 - محمود كمال عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20637 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع    

3941 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الدوير بملك/ احمد كمال 

عبدالرحيم عن نشاط مكتب مقاولت اعمال متكامله

5 - حسن ثابت مرسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13696 قيد فى 13-04-2016 برقم ايداع    603 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الرئيسى آخر المودع برقم 579 

لسنة 2017 بناحيه ابوتيج - شارع محمود باشا سليمان بملك/ ثابت مرسى محمد عن نشاط ثلجه حفظ فاكهه 

وخضار وذلك لترك النشاط

6 - منال عنتر علي عطيفي تاجر فرد سبق قيده برقم    7950 قيد فى 30-07-2005 برقم ايداع    919 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك/ وليد عنتر 

على عطيفى (

7 - مني محمد عبدالله احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8406 قيد فى 08-05-2006 برقم ايداع    628 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط العقال البحرى - نجع الشيخ احمد بملك / 

عبدالرؤف حسن حسين على عن نشاط بيع مواد غذائيه ) بقاله (

8 - اسماعيل عبدالبارى عبدالظاهر قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم    17158 قيد فى 09-01-2020 برقم 

ايداع    65 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الدوير - ش مجلس القديم 

بملك / عبدالبارى عبدالظاهر قناوى عن نشاط بيع ملبس جاهزه ومفروشات

9 - مينا خلف بباوى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    18021 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    1671 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الحائط البحرى بملك/ جرجس خلف بباوى 

منصور عن نشاط بيع طلمبات المياه

10 - جمال محمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    18517 قيد فى 03-12-2020 برقم ايداع    2694 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المشايعه - بحرى بملك/ محمد عبدالحليم 

محمد عزيز عن نشاط مزرعه لتربية وبيع الدواجن

11 - محمد عبده عبدالنعيم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم    18530 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

2713 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

عبدالمنعم عبده عبدالنعيم فرغلى

12 - منال عبدالعزيز احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7085 قيد فى 08-10-2003 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

عمرو عبدالعزيز احمد

13 - باسم احمد عبدالنعيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20193 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    

3082 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط دكران )2( بملك / محمود محمد 

عبدالحميد عن نشاط مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

14 - عبده قرشى قبيصى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    20872 قيد فى 16-01-2022 برقم ايداع    

174 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله ) غرب السكه - 

بجوار جسر بنى سميع (
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15 - محمد عبدالعاطى خليفه قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    21419 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع    

1523 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج وسط البلد بالشوكا - مركز طما 

بملك/ بهاء الدين ابوالمكارم زكى

16 - عبدالرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4247 قيد فى 11-02-1999 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل النشاط بالقيد المودع برقم 

212 لسنة 2004 بجعله محل بقاله

17 - عبدالرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    4247 قيد فى 11-02-1999 برقم ايداع    

126 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء محل رئيسى آخر بناحية دوينه  

/ خليفه عامر محمد عن نشاط محل بقاله والمودع برقم 212 لسنة 2004 والمقيد برقم تابع 4247 وذلك 

للستغناء عنه

18 - عواد على فرغلى ابوالغيط تاجر فرد سبق قيده برقم    8962 قيد فى 05-04-2007 برقم ايداع    437 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ سحر 

عمر عبدالعال

19 - عاطف حنا مسعود حنا تاجر فرد سبق قيده برقم    21487 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    1719 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك/ عاطف 

حنا مسعود حنا (

20 - محسن عبدالمنعم بيومى مدكور تاجر فرد سبق قيده برقم    12527 قيد فى 10-11-2013 برقم ايداع    

931 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله دوينة بملك/ 

عبدالمنعم بيومى مدكور

21 - ممتاز سيد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    15336 قيد فى 07-06-2018 برقم ايداع    

1145 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اولد الياس بملك/ حسن احمد 

حسين عبدا عن نشاط مكتب استيراد وتصدير آلت زراعية

22 - يوسف محمد شاكر على تاجر فرد سبق قيده برقم    4845 قيد فى 22-11-1999 برقم ايداع    1110 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله شارع 

الفرغل - بملك / محمد فرغلى محمد شاكر

23 - فرغلى كامل فرغلى عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    14741 قيد فى 31-10-2017 برقم ايداع    

1752 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط باقور بملك/ محمد كامل فرغلى 

عبدالرحمن عن نشاط مكتب استيراد وتصدير

24 - محمد ابراهيم محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    19656 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع    

2097 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله ) بملك/ 

عبدالرحمن فرغلى محمد عامر(

25 - محمود محمد درويش عبود تاجر فرد سبق قيده برقم    20261 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع    

3213 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله صدفا - طريق 

اسيوط سوهاج العمومى بملك / محمد درويش عبود درويش

26 - وليد ابراهيم عمار زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم    9234 قيد فى 11-09-2007 برقم ايداع    1255 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ زناتى 

ابراهيم عمار زناتى

27 - عبدا محمود على فراج تاجر فرد سبق قيده برقم    9713 قيد فى 20-04-2008 برقم ايداع    543 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره رقم 94 الشباب الجنوبى - التجمع 

الول - القاهره الجديده عن نشاط توريدات اجهزه اللكترونيه واتصالت وصيانتها واستيرادها و التوكيلت 

التجاريه ومكتب عموم الستيراد برقم قيد تابع 9586 العبور

28 - شامخ عبدالفتاح محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    15634 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    

1915 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اولد الياس - بملك / عبدالفتاح 

محمد على سيد عن نشاط تجارة لبيع المواد الغذائيه )بقاله(
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29 - مؤمن حلمى هاشم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    17998 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    1626 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط قاو النواوره - بحرى بملك/ يسرى حلمى 

هاشم محمد عن نشاط حظيرة لتربية وبيع الماشية

30 - محمود هاشم محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم    13668 قيد فى 29-03-2016 برقم ايداع    

504 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

مصطفى اسماعيل محمد محمود

31 - وليد رمسيس حليم نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم    18418 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    2479 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان وصاحب الملك بجعله ) 

شارع بنك التسليف بملك/ رمسيس حليم نسيم عطيه (

32 - هشام محمد شكرى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    21530 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    1843 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك / 

عبدالناصر حامد سليمان

33 - رئيسه محمد ابوالغيط محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13646 قيد فى 16-03-2016 برقم ايداع    

416 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك / 

اشرف فوزى محمد على

34 - محمد عبدا محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    21283 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

1188 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ 

السمان محمد السمان سيد

35 - اسماعيل عباس عبدالقادر عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    21455 قيد فى 20-04-2022 برقم 

ايداع    1618 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله 

بملك / احمد حمدى حسانين

36 - سهير احمد سيد زناتى تاجر فرد سبق قيده برقم    14590 قيد فى 14-08-2017 برقم ايداع    1272 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل صاحب الملك بجعله بملك/ محمد 

عبدالرازق محمد على

37 - سيد عبدالله عبدالنظير قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    21513 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع    

1776 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله ) دوينه - نزلة 

كعب (

38 - حميده محمد نورالدين طايع تاجر فرد سبق قيده برقم    6907 قيد فى 24-05-2003 برقم ايداع    529 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء القيد المودع رقم 661 لسنه2010 

عن نشاط بيع مواد غذائيه بالقطاعى وذلك لترك النشاط والستغناء عنه

39 - محمد طلعت طه عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    19309 قيد فى 11-05-2021 برقم ايداع    1378 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط نزلة البلق - بملك/ طلعت طه عبدا 

عبدالعال عن نشاط مكتب نقل بضائع على سيارات الغير
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النشاط

1 - عبدالرحيم قطب محمد حسيبه تاجر فرد سبق قيده برقم  10973 قيد فى 29-04-2010 برقم ايداع    470

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله تجهيز وبيع حلويات

2 - هيثم محمد حامد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  21386 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    1457

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط ) توريد مستلزمات حلوانى ومصنوعات 

جلديه وادوات مكتبيه وبلستيك ومنظفات ومبيدات حشريه واجهزه محمول ورخام ومواد بناء واكسسوار حريمى 

وسيارات وحدايد وبويات ومواد غذائيه وسيراميك وادوات صحيه والكترونيات ) فيما عدا الكمبيوتر وتصوير 

المستندات ( (

3 - عماد السيد على صبره تاجر فرد سبق قيده برقم  9744 قيد فى 11-05-2008 برقم ايداع    626وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الى النشاط توريدات ملبس جاهزه واجهزه كهربائيه 

فيما عدا الكمبيوتر ومواد غذائيه ومواد كيميائيه ومواد بناء ومستلزمات طبيه فيما عدا الدويه ومستحضرات 

الصيدليه وادوات منزليه وورق كرتون والسيراميك وادوات السباكه وادوات صحيه والنقل لحساب الغير )بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل الداخلى البرى والدولى (وقطع غيار سيارات والرخام

4 - محمد عبده عبدالنعيم فرغلى تاجر فرد سبق قيده برقم  18530 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    2713

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله (

5 - منال عبدالعزيز احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7085 قيد فى 08-10-2003 برقم ايداع    1034

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) محل بيع ادوات منزليه (

6 - عبد الرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4247 قيد فى 01-03-2004 برقم ايداع    212

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل بقاله(

7 - عبدالرؤف خليفه عامر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4247 قيد فى 11-02-1999 برقم ايداع    126

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )مكتب مقاولت اعمال متكامله(

8 - يوسف محمد شاكر على تاجر فرد سبق قيده برقم  4845 قيد فى 22-11-1999 برقم ايداع    1110وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بيع قطع غيار وصيانة تكييفات (

9 - نها فتحى سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  21223 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    1044وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )محل بقالة(

10 - وليد رمسيس حليم نسيم تاجر فرد سبق قيده برقم  18418 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    2479وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) بقاله وعطاره وعلفه (

11 - محمد عبدا محمد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم  21283 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    1188

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله )ورشة نجارة بسيطه(

12 - هانى عبدالعزيز محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  17811 قيد فى 13-07-2020 برقم ايداع    

1282وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله ) مكتب مقاولت اعمال متكامله 

وتوريدات مواد البناء وتوريد الدبش والزلط والرمل والسمنت وتوريد مواد ومهمات المياه والصرف الصحى 

واعمال مصنعيات الحداده والنجاره والصب (

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3549 وتم ايداعه بتاريخ   

17-06-1998  برقم ايداع 509.000 الى : على محمود محمد احمد مصطفى عابد

2 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17164 وتم ايداعه بتاريخ   

13-10-2021  برقم ايداع 3,084.000 الى : جرين لند Green land لنقل المخلفات

3 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   15410 وتم ايداعه بتاريخ   

10-07-2018  برقم ايداع 1,342.000 الى : ورلد world للمقاولت والديكور

4 -  فى تاريخ    26-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17164 وتم ايداعه بتاريخ   

13-10-2021  برقم ايداع 3,084.000 الى : تعدل السمه التجاريه بجعلها امان لنقل المخلفات

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة محروسة على محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    1618 قيدت فى 12-11-1990 برقم ايداع   

4172 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل عرفى غير مسجل وغير مشهر 

عنه تم حل الشركة وتصفيتها

2 - شركة محروسة على محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    1618 قيدت فى 12-11-1990 برقم ايداع   

4173 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد حل عرفى وغير مشهر عنه تم حل 

الشركة وتصفيتها

رأس المال
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العناوين

1 - شركة محروسة على محمد وشركاها شركة سبق قيدها برقم     1618 قيدت فى 12-11-1990 برقم ايداع    

4172وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تم الغاء الفرع ايداع 4173 لسنة 

1990

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

الشخاص
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تجديد افراد

1 - عصام احمد حافظ رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11506   قيدت فى   24-05-2011 برقم ايداع    

627 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-23

2 - مرزوقه لبس قريصه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12324   قيدت فى   19-03-2013 برقم ايداع    

291 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

3 - مرزوقه لبس قريصه سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12324   قيدت فى   20-03-2013 برقم ايداع    

300 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-19

4 - عماد فوزى عجايبى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14172   قيدت فى   09-01-2017 برقم ايداع    

53 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

5 - محمود محمد حمدى عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14290   قيدت فى   08-03-2017 برقم ايداع    

395 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

6 - رافت شحاته حسن هريدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14451   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

885 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

7 - وائل رمضان حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2038   قيدت فى   20-06-1996 برقم ايداع    

240 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-19

8 - نصرى شمعون حنس مرقص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2856   قيدت فى   24-03-1992 برقم ايداع    

1083 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

9 - اشرف عبدالعال سيد عبدالحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8248   قيدت فى   14-02-2006 برقم ايداع    

194 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

10 - عاطف سيد عبدالحافظ سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12556   قيدت فى   09-12-2013 برقم ايداع    

1046 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

11 - مديحه احمد بخيت احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11781   قيدت فى   26-12-2011 برقم ايداع    

1494 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

12 - عاطف ماهر اسعد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14198   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    

141 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

13 - ابوالحسن محمد صديق بكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13275   قيدت فى   08-07-2015 برقم 

ايداع    894 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-07

14 - منال عنتر علي عطيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7950   قيدت فى   30-07-2005 برقم ايداع    

919 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

15 - حسن ثابت مرسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13696   قيدت فى   02-04-2017 برقم ايداع    

579 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

16 - خالد لطفى حلمى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14289   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

394 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06

17 - عطيه احمد عباس عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14362   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

606 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

18 - منال عبيد كامل ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2005   قيدت فى   04-06-1996 برقم ايداع    213 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-03

19 - منال عبيد كامل ملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2005   قيدت فى   08-08-2006 برقم ايداع    964 

وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

20 - د محمد ابراهيم تمام علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7524   قيدت فى   11-04-2005 برقم ايداع    

415 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

21 - د محمد ابراهيم تمام علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7524   قيدت فى   28-09-2004 برقم ايداع    

982 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-27
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22 - ملك جميل غطاس شهيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14373   قيدت فى   10-04-2017 برقم ايداع    

628 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

23 - محمد سيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11901   قيدت فى   14-03-2012 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

24 - احمد سيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14293   قيدت فى   09-03-2017 برقم ايداع    

403 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

25 - على احمد محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2629   قيدت فى   31-05-1997 برقم ايداع    

214 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-05-30

26 - منال عبدالعزيز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7085   قيدت فى   08-10-2003 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-07

27 - شاديه عبده احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11113   قيدت فى   20-07-2010 برقم ايداع    

791 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-19

28 - رومانى خيرى خليل حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13994   قيدت فى   16-10-2016 برقم ايداع    

1453 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

29 - عواد على فرغلى ابوالغيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8962   قيدت فى   05-04-2007 برقم ايداع    

437 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

30 - نادي حسين بدر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12458   قيدت فى   06-08-2013 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-05

31 - جمال الدين محفوظ ابراهيم عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13371   قيدت فى   2015-09-15 

برقم ايداع    1227 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-14

32 - رئيسه محمد ابوالغيط محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13646   قيدت فى   16-03-2016 برقم ايداع    

416 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

33 - سمر محمد سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14447   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

872 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

34 - على عبدالمقصود توفيق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8242   قيدت فى   13-02-2006 برقم ايداع    

185 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

35 - خالد عبدالحليم عبدالعليم حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11425   قيدت فى   03-04-2011 برقم 

ايداع    365 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

36 - جميل عبدالعال هاشم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14331   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    

525 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-25

37 - علءالدين شافع محمد شافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8255   قيدت فى   20-02-2006 برقم ايداع    

212 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-19

38 - حمدى محمد حسين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10201   قيدت فى   18-01-2009 برقم ايداع    

73 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-17

39 - صباح على محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12095   قيدت فى   06-09-2012 برقم ايداع    

844 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-05

40 - سيد توفيق عثمان عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13857   قيدت فى   24-07-2016 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-23

41 - علء حسن محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14274   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

346 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

42 - ماجده مهران على مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14434   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-17

43 - يوسف محمد شاكر على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4845   قيدت فى   22-11-1999 برقم ايداع    

1110 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-21
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44 - رامى جمال جرجس حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14269   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

325 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

45 - ايزيس حنا شنده اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9018   قيدت فى   09-05-2007 برقم ايداع    

593 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

46 - هانى احمد على عبدالمولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9042   قيدت فى   22-05-2007 برقم ايداع    

656 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

47 - هدى محمد عبدالحميد الشاحط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12577   قيدت فى   29-12-2013 برقم 

ايداع    1110 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-28

48 - على محمد سميرعلى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14239   قيدت فى   15-02-2017 برقم ايداع    

263 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-14

49 - شاديه محمد عبدالوهاب عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14475   قيدت فى   12-06-2017 برقم 

ايداع    950 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

50 - وليد احمد عبدالرحمن عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11926   قيدت فى   01-04-2012 برقم 

ايداع    348 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

51 - عنايات عيسى محمد فارس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5665   قيدت فى   31-01-2001 برقم ايداع    

131 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

52 - عمر راشد محمد سلمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8766   قيدت فى   24-12-2006 برقم ايداع    

1514 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-23

53 - فتحى احمد محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11658   قيدت فى   27-09-2011 برقم ايداع    

1111 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

54 - محمد عبدالفتاح محمد ضاحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11856   قيدت فى   19-02-2012 برقم 

ايداع    164 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

55 - عبير احمد محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13945   قيدت فى   07-09-2016 برقم ايداع    

1320 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-06

56 - شامخ محمد يوسف شامخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14406   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

57 - هناء محمود سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12747   قيدت فى   26-06-2014 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-25

58 - على سيد على بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14153   قيدت فى   01-01-2017 برقم ايداع    1 

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

59 - نوره عبدالمنعم صديق عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14191   قيدت فى   23-01-2017 برقم 

ايداع    130 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-22

60 - شعبان حسين علم عبدالعلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14312   قيدت فى   19-03-2017 برقم ايداع    

467 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

61 - حسام الدين محمد زهري محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11014   قيدت فى   18-05-2010 برقم 

ايداع    549 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-17

62 - مصطفى محمود حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13463   قيدت فى   18-11-2015 برقم 

ايداع    1513 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-17

63 - حميده محمد نورالدين طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6907   قيدت فى   24-05-2003 برقم ايداع    

529 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-23

64 - حميده محمد نور الدين طايع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6907   قيدت فى   14-06-2010 برقم ايداع    

661 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-13

65 - احمد عبدالرحمن عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   11591   قيدت فى   25-07-2011 برقم ايداع    

887 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24
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66 - احمد عبدالهادى هاشم شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   13757   قيدت فى   15-05-2016 برقم 

ايداع    763 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

67 - عبدالباسط سيد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14073   قيدت فى   21-11-2016 برقم 

ايداع    1665 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

68 - حسين مصطفى عثمان رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14395   قيدت فى   24-04-2017 برقم 

ايداع    690 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

69 - مدحت سامى حلمى راغب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14494   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

995 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

تجديد شركات

1 - الشركه العربيه لحلج القطان   شركة سبق قيدها برقم :   432  قيدت فى  14-12-1993 برقم ايداع   

320 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2023  12:00:00ص

2 - بنك مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   14469  قيدت فى  08-06-2017 برقم ايداع   941 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

3 - شركة محروسة على محمد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   1618  قيدت فى  12-11-1990 برقم 

ايداع   4172 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2025  

12:00:00ص

4 - شركة محروسة على محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   1618  قيدت فى  12-11-1990 برقم 

ايداع   4173 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2025  

12:00:00ص
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