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قيود أفراد

1 - رابعه جمعه عبدالحفيظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4994 

ورقم قيد 89662    رئيسى آخر  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشعانيه - بملك / محمود جمعه 

عبدالحفيظ

2 - عبدا سلمه حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4943 

ورقم قيد 97373    محل رئيسى  عن بيع واصلح كاوتش, بجهة محافظة قنا الحراجيه - بملك / سلمه حسين 

محمد

3 - شهربان عبدالسيد عبدالرحيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4944 ورقم قيد 97374    محل رئيسى  عن بيع بقالة جملة وقطاعى, بجهة محافظة قنا الوسط قمول بشلو - 

بملك / احمد محمد مرسى

4 - الطيب عبدالواسع احمد جيلنى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4945 ورقم قيد 97375    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الوسط 

قمول اسمنت - بملك / عبدالواسع احمد جيلنى

5 - فايزه على محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4959 ورقم 

قيد 97376    محل رئيسى  عن تربية مواشي وتجارة البان, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى - بملك / سعيده 

محمود مصطفى

6 - بخيت سيد بخيت سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4960 

ورقم قيد 97377    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا القلعه - بملك / ناديه 

حمدان محمود احمد

7 - محمد عبيد على جلل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4961 ورقم 

قيد 97378    محل رئيسى  عن تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا ش.الشهيد احمد بدوى_الظافرية_

بملك/على المير حسين

8 - عمر عبدالمريد فرج محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4962 

ورقم قيد 97379    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الكراتيه - بملك / 

عبدالمريد فرج محمد حمد

9 - احمد عبدا ابراهيم امبارك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4964 

ورقم قيد 97380    محل رئيسى  عن تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا القلعه_بملك/مصطفى حسن 

محمد ابوالحسن

10 - عبدالسلم محمود عبدالباقى اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم 

ايداع 4970 ورقم قيد 97381    محل رئيسى  عن تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا البحرى سمهود_

بملك/محمد حسين محمود

11 - صابر فوزى ربيع سرجه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4972 

ورقم قيد 97382    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا البحرى سمهود_بملك/محسن 

عبدالستار احمد

12 - بركات عفيفى طنطاوى تهامى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4973 ورقم قيد 97383    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا ) العمالة والنترنت 

والكمبيوتر وكاميرات المراقبه اللسيلكية(, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب - بملك / عفيفي طنطاوى تهامى

13 - رفاعي علي خليل الراوي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4974 

ورقم قيد 97384    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا ابومناع بحري بملك/ 

محمد محمود محمد
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14 - عمر حمدان عبادى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4976 

ورقم قيد 97385    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار محمول, بجهة محافظة قنا بندر قوص - ش المسجد العمرى 

بملك/ حسانى على سليم

15 - هويدا الصغير محمد على تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4977 

ورقم قيد 97386    محل رئيسى  عن تجهيز مأكولت ومشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة قنا بندر قنا - 

سور مركز شباب سيدى عبدالرحيم -ملك - مركز شباب سيدى عبدالرحيم

16 - عاطف خيرى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4978 

ورقم قيد 97387    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا جزيرة العبل_بملك/خيري 

احمد محمد

17 - دعاء مبارك رمضان احمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4979 

ورقم قيد 97388    محل رئيسى  عن ملبس واجهزه منزليه, بجهة محافظة قنا بندر قنا - الشئون - خلف التجنيد 

بملك / احمد عباس محمد

18 - حازم ابراهيم على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4980 

ورقم قيد 97389    محل رئيسى  عن تربيه الماشيه وتجاره اللبان, بجهة محافظة قنا البهايجه_بملك/جابر 

عبدالرحيم على

19 - ناديه مصطفى محمد سالمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4982 ورقم قيد 97390    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه, بجهة محافظة قنا بئر عنبر ش. التقوى - ملك / 

محمد رفاعى محمد سالمان

20 - محمد سعد عبدالحميد محمد سالم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4983 ورقم قيد 97391    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا دندرة الجبيل - بملك 

/ ابراهيم حسن احمد

21 - حسيبه اسماعيل حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4984 

ورقم قيد 97392    محل رئيسى  عن تربيه المواشى وتجاره البان, بجهة محافظة قنا بندر الوقف_ش.ابراهيم 

الزير_بملك/احمد ابوبكر احمد محمد

22 - جمعه رمضان حبشى احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4986 

ورقم قيد 97393    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا دندره - بملك / 

عبدالرحيم محمود عبدالرحيم محمد

23 - غاده محمد توفيق على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4987 

ورقم قيد 97394    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا ش صلح الدين 

بجوار مسجد السلم حجازة قبلي - بملك / عبدالفتاح احمد ابراهيم

24 - عمر محمد يوسف احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4988 

ورقم قيد 97395    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة عدا التصنيع, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى بجوار ش 

الزهور - بملك / محمد يوسف احمد

25 - سليمان حامد سنوسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4989 

ورقم قيد 97396    محل رئيسى  عن مزرعة لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا بجوار الرشاد الزراعى_

خزام_بملك/سيد احمد محمد سنوسى

26 - حراجى عبدالكريم حسن عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4990 ورقم قيد 97397    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الوسط 

قمول بشلو - بملك / فاطمه احمد محمد ابوالحمد
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27 - مصطفى محمد مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4991 ورقم قيد 97398    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا شارع طريق الخمسين - بملك 

/ محمد مصطفى احمد

28 - عزالدين رفعت رفاعى حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4992 ورقم قيد 97399    محل رئيسى  عن تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الهيشة_بملك/رفعت 

رفاعى حسين

29 - نوال ابوالمجد محمد طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4997 

ورقم قيد 97400    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا الجمالية النجع الوسطانى - 

بملك / الجميلى عزت حسن

30 - آمال احمد يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4998 

ورقم قيد 97401    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة قنا البراهمه_شارع الزهر الشريف_

بملك/عبدالمتجلي احمد جاد اسماعيل

31 - محمود حامد عبدالرحيم ابوخليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5002 ورقم قيد 97402    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة وتوريدات فيما عدا )العمالة والنترنت 

والكمبيوتر وكاميرات المراقبه اللسيلكية (, بجهة محافظة قنا كوم جابر - بملك / امنه عبدالرحيم حسن عامر

32 - حماده السيد فراج احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5003 

ورقم قيد 97403    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا العوامر وبنى برزه - بملك / 

احمد السيد فراج

33 - اسامه محمد جلل عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5004 ورقم قيد 97404    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - ش 

الضمرانى من ش ابوهريرة - بملك / محمد جلل عبدالله محمد

34 - محمود رضوان محمود ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5006 ورقم قيد 97804    محل رئيسى  عن كوافير نسائى, بجهة محافظة قنا طريق العسيرات_بملك/عاصم 

حسن محمد عبدا

35 - سعيد موافى احمد بعيره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5008 

ورقم قيد 97805    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا جزيرة الطوابيه - بملك / ايمن 

خميس رياض

36 - حسن أحمد محمود الشربينى محمود تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5016 ورقم قيد 97806    محل رئيسى  عن كوافير رجالى, بجهة محافظة قنا الجبلو_الهجان_بملك/محمد احمد 

محمد احمد

37 - فاتن محمود محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5027 

ورقم قيد 97807    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الدرب - بملك / عزه عبدا حسين

38 - محمد الصغير محمد على تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5028 

ورقم قيد 97808    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة قنا بندر دشنا - الصعايده - شارع المستشفى - بملك / 

جمال محمد عبداللطيف

39 - زينب محمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5029 ورقم قيد 97809    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا عزبة ادم_الهيشه_بملك/احمد ابوالمجد 

نورالدين
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40 - سماح محمود ملحظ شروان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

5030 ورقم قيد 97810    محل رئيسى  عن اعلف واغلل وقشور )عدا التصنيع(, بجهة محافظة قنا قرقطان 

قريه دنفيق_بملك/احمد محمد مسكين احمد

41 - ممدوح عياد مصرى سيدهم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5032 

ورقم قيد 97811    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة قنا منطقة الدايرة الرحمانية قبلي - بملك / 

جرجس محروس عبدا

42 - مينا عبود ميخائيل سدراك تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5033 

ورقم قيد 97812    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلى - ملك / ادور 

شحاته السمان

43 - احمد على محمود برديسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 5034 

ورقم قيد 97813    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة قنا عزبة البوصه - بملك / جاب ا على 

محمود

44 - أبوالحمد سعد محمد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5035 

ورقم قيد 97814    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك 

/ سعدى مصطفى احمد

45 - محمود صديق صدقى سيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5046 

ورقم قيد 97816    محل رئيسى  عن مكتب تأجير سيارات - بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة قنا الترامسه - بملك / مصطفى صديق صدقى سيد

46 - مكاريوس عادل وردخان عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5047 ورقم قيد 97817    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كلحين ابنود - بملك / 

عبدالناصر مصطفى ابوالحسن

47 - منى عبدالجليل عمر محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5054 

ورقم قيد 97818    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا السواحلية_ابنود_بملك/

عبدالفضيل اسماعيل احمد

48 - يحيى عبدالعزيز محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5058 

ورقم قيد 97819    محل رئيسى  عن مطعم وجبات سريعه, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش ميدان الشهيد 

عبدالمنعم رياض امام الدراة التعليمية - بملك / محمد عبدالمجيد عبدالرحيم

49 - هاله محمد مغربى حفنى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5059 

ورقم قيد 97820    محل رئيسى  عن اعلف وقشور وحبوب, بجهة محافظة قنا الشاوريه - بملك / محمد 

عبدالرحمن محمود عبدالرحمن

50 - اميل ابوالوفا ملك جريس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5061 

ورقم قيد 97821    محل رئيسى  عن تجارة مستلزمات تعبئة وتغليف, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش البكرى 

من ش القصر - بملك / رشا راضى شاكر

51 - سوزان جون حزقيال فلسطين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5065 ورقم قيد 97822    محل رئيسى  عن كوافير واتيليه, بجهة محافظة قنا حجازة بحرى - نجع الحجيرات - 

بملك / رضوان حسين هاشم

52 - محمد حمام مقلد عبدالمنطلب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5066 

ورقم قيد 97823    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا بندر قنا_الشئون بجوار مدرسة_نجع السيد_بملك/

احمد كامل عبدالرحيم
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53 - منصور عطيه مبارك سيد تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5067 

ورقم قيد 97824    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر قنا - خلف 

عبدالرحيم حجازى - بملك / عطيه مبارك سيد

54 - محمد عويضه ابراهيم محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5068 ورقم قيد 97825    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الجبلو 

الصالحية - بملك / محمد ابراهيم احمد

55 - محمد عيد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5069 ورقم 

قيد 97826    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة قنا فاو بحرى - بملك / صباح عبدالشكور احمد عسران

56 - عبدالحميد صابر يوسف على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5071 

ورقم قيد 97827    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الغوصة - بملك / طايع على محمد

57 - حاتم الطيرى حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5072 

ورقم قيد 97828    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا جراجوس - بملك / بدرى حسن ابراهيم

58 - عبدالرحمن احمد حسن على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5073 

ورقم قيد 97829    محل رئيسى  عن تجارة الحذية والشنط, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.رى الحياض القديم 

خلف بنك مصر_بملك/جوزيف جورج الرومانى راغب

59 - نجاح ابوغزاوى محمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 102,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

5075 ورقم قيد 97830    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشرقى سمهود 

- بملك / محمد ابوغزاوى محمد عبدالكريم

60 - محسن حامد سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 5077 

ورقم قيد 97831    محل رئيسى  عن مكتب توريد وتركيب صوب زراعية, بجهة محافظة قنا ناحيه المسيد_نجع 

الديب_بملك/بخيته موسى عيد سليمان

61 - حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5092 ورقم قيد 96392    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية دواجن وبيع منتجاتها, بجهة محافظة قنا الكلحين - 

بملك / خالد محمد جادالرب منصور

62 - علء حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5088 ورقم 

قيد 97038    رئيسى آخر  عن بيع دقيق بلدى, بجهة محافظة قنا سمهود - بملك / محاسن فرغلى احمد

63 - محمد صلح جباره محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5082 

ورقم قيد 97832    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الحجيرات_بملك/

عطيات امين حسن

64 - ايمن معتمد بهيج حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5083 

ورقم قيد 97833    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا الحسينات - بملك / معتمد بهيج 

حسين محمد

65 - عبدالماجد سيد محمود خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5084 ورقم قيد 97834    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا عزبة البوصه_

بملك/صابرين سيد محمود خلف ا
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66 - مصطفى نصرالدين شاكر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5086 ورقم قيد 97835    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا عزبة البوصه - 

بملك / محاسن صادق احمد

67 - محمد خيرى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5090 

ورقم قيد 97836    محل رئيسى  عن اكسسوارات وكماليات تكاتك, بجهة محافظة قنا بندر دشنا - العزازيه - 

بملك / حمدون ابوالدهب محمد

68 - محمد خيرى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5090 

ورقم قيد 97836    محل رئيسى  عن اكسسوارات وكماليات تكاتك, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحية العزازية بندر دشنا - بملك/ حمدون ابوالدهب محمد عن نشاط اكسسوارات وكماليات تكاتك اودع برقم 

5904افتتح في 1-11-2018 واغلق في23-8-2020 وقيد برقم 30458 مكتب سجل غرفة قنا

69 - محمد خيرى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5090 

ورقم قيد 97836    محل رئيسى  عن اكسسوارات وكماليات تكاتك, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحية  العزازية بندر دشنا - بملك/ حمدون ابوالدهب محمد عن نشاط اكسسورات وكماليات تكاتك اودع برقم 

2399 افتتح في 1-11-2018 واغلق في 21-6-2020 وقيد برقم 30458 مكتب سجل تجاري غرفة قنا

70 - محمود الشامى احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5100 

ورقم قيد 97837    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى_بملك/

اسماء بسيونى محمود

71 - معتمد قط احمد خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5108 

ورقم قيد 97838    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا القلعيه_بملك/عبدا 

عبدالموجود علي

72 - حسين محمد حسين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5110 ورقم قيد 97839    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا دندره- ملك/ طلعت 

عبدالوهاب رسلن

73 - يوسف عامر احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5114 

ورقم قيد 97840    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا الحراجيه - بملك / عبدالله احمد ابراهيم

74 - وليد عطا يوسف دياب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5115 ورقم 

قيد 97841    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الغربى بهجورة زليتم_بملك/

حنان محمود محمد

75 - علء حامد سعيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5116 

ورقم قيد 97842    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الكلحين -بملك/سمير محمد 

حسن سيد

76 - دعاء فتحى شعبان محمد احمد عمروس تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم 

ايداع 5121 ورقم قيد 97843    محل رئيسى  عن مستلزمات مخابز, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش الجمال 

المتفرع من ش الشنهورية - بملك / محمود محمد كامل

77 - هاله عبادى بركات جادالمولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5122 ورقم قيد 97844    محل رئيسى  عن مكتب للمقاولت العمومية وخدمات النقل )داخل حدود جمهورية 

مصر العربية بعد الحصول على التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى(, بجهة محافظة 

قنا نجع عبدالمولى الشرقى الكلحين_بملك/حسن محمد محمد خير
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78 - هيثم عبدالسلم نور الدين سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5125 ورقم قيد 97845    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - شار 

المركز-بملك/ عشرى حسين احمد على

79 - عمرو عبدالودود يوسف عبدالودود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5126 ورقم قيد 97846    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشاوريه - بملك / 

احمد عزت ابوالوفا

80 - جيهان محمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5127 ورقم قيد 97847    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا ش.العزام_

بملك/جمال حسين محمد

81 - سامى مصطفى على ربيع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5129 

ورقم قيد 97848    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارة البان, بجهة محافظة قنا العطيات - بملك/ صبرين 

محمود جاد على

82 - سامى مصطفى على ربيع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5129 

ورقم قيد 97848    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارة البان, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحية العطيات ملك / مصطفى على ربيع عن نشاط تعبئة وتغليف مواد غذائية افتتح فى 12-5-2002 واغلق فى 

24-3-2004 واودع برقم 2025 وقيد برقم 54866 مكتب سجل تجارى قنا

83 - عمر حامد احمد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5130 

ورقم قيد 97849    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كرم عمران - بملك / 

حامد احمد عيسى

84 - وليد خليفه محمود جادالرب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 5132 

ورقم قيد 97850    محل رئيسى  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا المنشية المراشدة - بملك / 

محمد خليفه محمود

85 - طارق محمود احمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

5133 ورقم قيد 97851    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا العطيات_بملك/محمود 

احمد الصغير

86 - احمد شعبان اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5166 ورقم قيد 77441    رئيسى آخر  عن مزرعة مواشي وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا بندر دشنا - 

العزازيه - بملك / شعبان اسماعيل محمود

87 - محمد صلح مبارك منصور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5135 ورقم قيد 97852    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا بندر قنا - المعنى - 

بملك / احمد صلح مبارك منصور

88 - محمد صلح مبارك منصور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5135 ورقم قيد 97852    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحية بندر قنا المعنى بملك / سيد مبارك منصور عن نشاط تجارة مواد غذائية اودع برقم 6981 افتتح في 

22-12-2016 واغلق في 11-10-2021 وقيد برقم 73656 مكتب سجل تجاري قنا

89 - محمد سلمه احمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5136 

ورقم قيد 97853    محل رئيسى  عن تربية الماشيه وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا حاجر الجبل - بملك / ابتسام 

سلمه احمد
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90 - مبارك عوده عواد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 49,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5137 

ورقم قيد 97854    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا الشعانيه_بملك/عوده عواد ابراهيم

91 - نعمه منصور على احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5138 

ورقم قيد 97855    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا بندر قنا - المعنى بجوار مصلى العيدين - بملك / 

مرعى محمد التغيان على

92 - ياسر حراجى مصطفى سقاو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5141 ورقم قيد 97856    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا)العمالة والكمبيوتر 

والنترنت وكاميرات المراقبة اللسلكية(, بجهة محافظة قنا الكلحين ابنود_بملك/على عبدا مصطفى

93 - محمد عبدالحفيظ عبدالشافى محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5142 ورقم قيد 97857    محل رئيسى  عن بيع مفروشات, بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت - ش الصلح - 

بملك / اسماعيل طه اسماعيل

94 - هناء احمد عبدالعظيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5143 

ورقم قيد 97858    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الحلفايه بحرى - بملك / 

عوض ابوالنجا سليم

95 - عبدا جعفر نميرى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5144 

ورقم قيد 97859    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كلحين ابنود_بملك/جعفر 

نميري احمد خليل

96 - طه جبريل فرغلى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5151 

ورقم قيد 97860    محل رئيسى  عن تجارة خرده, بجهة محافظة قنا المدينة الصناعية_الجبلو_بملك/منتصر 

منصور محمود

97 - محمد نجاح احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5153 

ورقم قيد 97861    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشراف القبلية_بملك/علي 

احمد اسماعيل

98 - مصطفى محمود شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5154 ورقم قيد 97862    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا شارع السوق_ابوشوشة_بملك/

علي عاطف محمد علي

99 - احمد محمد حفناوى حميد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5158 

ورقم قيد 97863    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا عزبة دنقل - الهيشة - بملك / سيده محمد 

حفناوى

100 - عبدالوهاب جادالرب عبدالرحيم صقر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم 

ايداع 5159 ورقم قيد 97864    محل رئيسى  عن بيع اسمنت, بجهة محافظة قنا البارود_بملك/هدي جابر علي 

محمد

101 - نجلء فتحى محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5162 ورقم قيد 97865    محل رئيسى  عن مشغل لتصنيع الملبس, بجهة محافظة قنا بندر دشنا_ش.طراد 

النيل الصعايده_بملك/حسام محمد محمد محمود

102 - نجلء فتحى محمد عبدالرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5162 ورقم قيد 97865    محل رئيسى  عن مشغل لتصنيع الملبس, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحيه ش.طراد النيل عن نشاط مشغل تصنيع ملبس افتتح فى 2-6-2019 واغلق فى 26-4-2022 وقيد برقم 

41329 مكتب الغرفة
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103 - مصطفى عبيد عبدالرحمن غانم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5163 ورقم قيد 97866    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة قنا بندر قنا - الحميدات نجع منصور 

- بملك /عبدالرحمن عبيد عبدالرحمن

104 - محمود خليل خليفه عليان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5167 

ورقم قيد 97867    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الجماليه - بملك / 

مصطفى محمود خليل

105 - عفاف عبدالهادى محمد متولى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5171 ورقم قيد 97868    محل رئيسى  عن ادوات منزليه, بجهة محافظة قنا بخانس - بملك / ايمن محمود 

محمد

106 - على نصارى على عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5172 

ورقم قيد 97869    محل رئيسى  عن توزيع مياه غازيه, بجهة محافظة قنا البياضية - بملك / عبدا احمد محمود

107 - عماد حمدى حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5174 

ورقم قيد 97870    محل رئيسى  عن بيع تليفونات محمول, بجهة محافظة قنا بندر دشنا_ش.المحطة العزازية 

بملك/عبدالجواد على مبارك

108 - على حسن احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5176 

ورقم قيد 97871    محل رئيسى  عن بيع مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا نجع على حسن - المراشده - بملك 

/ عبدالناصر جاب ا احمد

109 - هانى محمد حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5177 

ورقم قيد 97872    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي وتجارة البان, بجهة محافظة قنا عزبة اللفي - بملك / 

حسين محمد حسن محمود

110 - احمد محمد عبدالمعطى خالد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 5182 

ورقم قيد 97873    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )عدا التصنيع(, بجهة محافظة قنا بندر قنا_شارع 

المستشارين_بملك/سناء حسن محمد احمد

111 - صابحه عبدالبصير ابوالمجد جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5184 ورقم قيد 97874    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة قنا العسيرات - بملك / محمد 

عبدالقادر احمد

112 - صابر جادالكريم حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5185 ورقم قيد 97875    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا الميرية الرحبات_

بملك/ريهام احمد على

113 - مبروك تامر جرجس عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

5186 ورقم قيد 97876    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلي - بملك / فاضل 

تامر جرجس عبدا

114 - محمد شوقى حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5226 

ورقم قيد 60032    رئيسى آخر  عن توكيلت تجارية مواد غذائية, بجهة محافظة قنا حاجر الدهسة البحرى - 

بملك / محمد شوقى حسين

115 - مصطفى محمود عباس حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5198 ورقم قيد 97877    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش المدارس برج 

عاشور ابوشقره - بملك / عاشور احمد محمد محمود
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116 - عمر عبدالرضى حنفى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5201 ورقم قيد 97878    محل رئيسى  عن مركز خدمه سيارات, بجهة محافظة قنا المحروسه_بملك/احمد 

محمد حفنى

117 - عامر عربى عطيت ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5203 ورقم قيد 97879    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا دندره - بملك / 

مصطفى محمود سليمان

118 - احمد رجب محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5207 

ورقم قيد 97880    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا بندر قنا - الشئون ش الكنوز بملك / محمد 

محمود رشوان

119 - احمد رجب محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5207 

ورقم قيد 97880    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية الكنوز الشئون 

- ملك / محمد محمود رشوان عن نشاط بيع بقالة افتتح فى 1-1-2017 واغلق فى 9-5-2022 واودع برقم 

6598 وقيد برقم 78712 سجل تجارى قنا

120 - محمود محمد ولقبه نور مهلل جاد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5210 ورقم قيد 97881    محل رئيسى  عن ادوات كهربائية, بجهة محافظة قنا خزام_بملك/هيثم محمد ولقبه 

نور مهلل

121 - عوض جابر محمد عوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5212 

ورقم قيد 97882    محل رئيسى  عن ادوات صحيه, بجهة محافظة قنا نجع السويس القلعه - بملك / امين جابر 

سالم

122 - محمد عزت على احمدحماد تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5213 

ورقم قيد 97883    محل رئيسى  عن بيع الواح واكسسوار الوميتال, بجهة محافظة قنا طريق القبيبه_بملك/عزت 

علي احمد

123 - ابراهيم صلح سعيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5217 

ورقم قيد 97884    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الكللسه - بملك / عنتر 

عبدالبارى محمد

124 - ابراهيم صلح سعيد عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5217 

ورقم قيد 97884    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحية حجازه قبلى - نجع الدالى مركز قوص بملك/ حمدى محمود حميد عن نشاط حظيرة تربية مواشي وبيع البان 

اودع برقم 6257 افتتح في28-11-2018 واغلق في 12-5-2022 وقيد برقم 26997 مكتب سجل غرفة قنا

125 - عمر احمد عمر سلطان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5219 

ورقم قيد 97885    محل رئيسى  عن ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة قنا وحده رقم 121 عنبر رقم 33 نموذج)

ج( بالمنطقه الصناعيه بالصالحيه_بملك/الجهاز التنفيذى للمشروعات

126 - جنينه محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5222 

ورقم قيد 97886    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا الحلفايه بحرى - بملك / كرم صابر 

عبدالفتاح

127 - ايرين ميشيل حلمى عبدالشهيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5223 ورقم قيد 97887    محل رئيسى  عن بيع دقيق بلدى, بجهة محافظة قنا دندرة_بملك/مدحت عياد رضى

Page 11 of 78 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

128 - محمد محمود احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5227 

ورقم قيد 97888    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا بلد المال قبلى - ملك / طارق 

ناصر مصطفى

129 - ساره جمال محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5230 

ورقم قيد 97889    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الدرب-بملك/جمال محمود احمد

130 - محمود نورالدين احمد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5231 ورقم قيد 97890    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة قنا الحلفايه بحرى - بملك / ناديه 

محمد قبيص محمود

131 - ابانوب رأفت نعيم بشاى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5232 

ورقم قيد 97891    محل رئيسى  عن صيدلية, بجهة محافظة قنا الشرابلة ابودياب غرب - بملك / محمد احمد 

اسماعيل

132 - خالد محمد اسماعيل حمدان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5235 ورقم قيد 97892    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشراف الغربيه_

بملك/حمدان اسماعيل احمد

133 - خالد محمد اسماعيل حمدان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5235 ورقم قيد 97892    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحيه ش.الستاد الرياضى عن نشاط كماليات سيارات قيد برقم 21223 افتتح فى 29-6-2016 واغلق فى 

24-9-2018 مكتب الغرفة

134 - خالد محمد اسماعيل حمدان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5235 ورقم قيد 97892    محل رئيسى  عن حظيره مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحيه ش.الستاد الرياضى عن نشاط كماليات سيارات قيد برقم 21223 افتتح فى 29-6-2016 واغلق فى 

8-11-2017 مكتب الغرفه

135 - وليد محمود هارون على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5236 

ورقم قيد 97893    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا المحروسة - بملك / على احمدانى على

136 - عبدا يونس امين خلف تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5241 ورقم قيد 97894    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الكوم الحمر - بملك / 

عبود محمود محمد

137 - فاتن عبدالسلم محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

5243 ورقم قيد 97895    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر ابوتشت - شارع 

بورسعيد - بملك / سباق عبدالراضي محمود

138 - هناء عبده عمر محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5244 

ورقم قيد 97896    محل رئيسى  عن حظيره تربيه دواجن وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا نجع الخروف - المسيد 

- بملك / فهد عبدالعزيز مصطفى

139 - ماثيو يسرى راضى بشاره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5245 

ورقم قيد 97897    محل رئيسى  عن بيع عدد والحدايد, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش الميناء النهرى عمارة 

اللواء عياد راغب - بملك / يسري راضي بشاره
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140 - احمد محمود بخيت عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 5246 

ورقم قيد 97898    محل رئيسى  عن تصليح اجهزه كهربائية, بجهة محافظة قنا العطيات_الطبايخه_بملك/سيد 

محمود بخيت عبدا

141 - وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5282 ورقم قيد 93659    رئيسى آخر  عن بيع زيوت جمله وقطاعى وغيار زيت, بجهة محافظة قنا 

مدخل فاو قبلي - بملك / محمود محمد ابوزيد

142 - محمد عادل مطاوع خليفه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5250 

ورقم قيد 97899    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا عزبة البوصه - بملك / 

عادل مطاوع خليفه

143 - عبدالرحيم عيد محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5252 

ورقم قيد 97900    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا كوم جابر - بملك / رأفت 

عبدالقادر عبدا

144 - حازم حسين رفاعى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5253 

ورقم قيد 97901    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازة بحرى - 

بملك / ابراهيم محمد على

145 - طه حسين عبدا هباش تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5256 

ورقم قيد 97902    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك 

/ مروه عبدالراضي محمود

146 - منى نورالدين ابوالمجد متولى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5261 ورقم قيد 97903    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة قنا بهجوره - شارع الجمهورية 

- بملك / دياب سعدالدين الراوى

147 - ويفى رفاعى عبدا حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5263 ورقم قيد 97904    محل رئيسى  عن مزرعة مواشي وتجارة البان, بجهة محافظة قنا فاو بحرى - بملك / 

عبدالحكم سعد احمد

148 - محمد عبدالرحيم محمد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5264 ورقم قيد 97905    محل رئيسى  عن ورشة رخام, بجهة محافظة قنا شارع السرطنه الرفشه بملك / 

محاريق رضوان مصطفى

149 - تاج عزالدين عبدا على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5265 

ورقم قيد 97906    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )عدا التصنيع( وتجهيز عرائس, بجهة محافظة قنا بندر قنا - 

ش الحاكم العسكرى - بملك / كريمه عزت ابوالحسن

150 - هاله على ابراهيم عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5273 ورقم قيد 97907    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كرم عمران - 

بملك / محمد سيد على

151 - مصطفى عبده جابر فارس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5276 

ورقم قيد 97908    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كرم عمران - بملك / 

محمد حامد حسن احمد

152 - عمرو عبدالمبدى محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5280 ورقم قيد 97909    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا هو جابر الجبل - بملك / 

محمد عبدالعزيز محمد عبدالستار
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153 - حمديه محمد على احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5284 

ورقم قيد 97910    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا )العماله والنترنت والكمبيوتر وكاميرات 

المراقبه اللسيلكيه(, بجهة محافظة قنا الصالحيه - بملك / عبدالمنعم محمد عثمان

154 - فاطمه محمود محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5285 

ورقم قيد 97911    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الحلفايه بحرى - بملك / صالح سعد الدين سالم

155 - محمد عطا يوسف دياب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5287 

ورقم قيد 97912    محل رئيسى  عن بيع حديد كريتال, بجهة محافظة قنا الغربي بهجورة - بملك / سليم حلمى 

سليم عبدا

156 - بدوى كروان يوسف جنيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5290 

ورقم قيد 97913    محل رئيسى  عن كى بالبخار, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش النور المحمدى حوض عشره 

- بملك / الطيب حامد عارف

157 - احمد جاد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5291 

ورقم قيد 97914    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشراف العسيليه - 

بملك / ياسر ابراهيم اسماعيل

158 - محمود محمد على احمد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5292 ورقم قيد 97915    محل رئيسى  عن تغير زيوت وغسيل سيارات, بجهة محافظة قنا بندر قنا - طريق 

مصر اسوان بجوار الشرطة العسكريه - بملك / مجدى حمدان احمد

159 - محمود حسن محمد الصغير محمود تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5293 ورقم قيد 97916    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا الشيخ على 

شرق - بملك / عبدالمعين عبدالله احمد عبدالعزيز

160 - صالح عبدالستار طه محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5294 ورقم قيد 97917    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة قنا بندر قوص - ش المنشية - 

بملك / حماده طلعت حامد سليم

161 - عبدالناصر كريم احمد كريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5295 ورقم قيد 97918    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا جراجوس - النجع القبلي 

- بملك / كريم احمد كريم

162 - ناهد سليم حافظ سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5300 ورقم 

قيد 97919    محل رئيسى  عن مكتب خدمات رحلت داخلية عدا السياحيه بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش المحطة - بملك / هدير سليم حافظ

163 - حسين بكرى حسين على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 5302 

ورقم قيد 97920    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا البقيلي الشرقى بهجورة - بملك / تناظر احمد سمان

164 - بول برسوم جرجس مكردى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5303 ورقم قيد 97921    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات مزارع دواجن, بجهة محافظة قنا العركى ش ال 

رضوان - بملك / فادى فضل ا رزق ا

165 - رانيا مصطفى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5304 ورقم قيد 97922    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عمومية فيما عدا )العمالة والنترنت والكمبيوتر 

وكاميرات المراقبه اللسيليكه(, بجهة محافظة قنا بندر قنا - عزبة صالح المعنى - بملك / مصطفى محمد احمد
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166 - ثروت توفيق ابوبكر ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5305 ورقم قيد 97923    محل رئيسى  عن محل دخان, بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى - شارع عبدالمنعم 

رياض - بملك / محمد مصطفى حماده

167 - سليمان محمد سليمان عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5306 ورقم قيد 97924    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا نجع سالم - بملك / عبدالرحيم 

السيد احمد

168 - طارق حسن عبدالباقى ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5307 ورقم قيد 97925    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا المناصره القمانه - بملك 

/ محمود عبدالراضي احمد

169 - محمد عباس ابوالحسن فراج تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5308 ورقم قيد 97926    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا الكوم الحمر - بملك / 

محمود احمد ابوالفضل

170 - سمر محمد غالى عبدالرسول على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 5309 ورقم قيد 97927    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الكوم 

الحمر - بملك / سامح محمد ابوالفضل

171 - ديانا محروس عبدا خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

5310 ورقم قيد 97928    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا السمطا بحرى - 

بملك / عبيدا محروس عبيدا

172 - طه محمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5313 

ورقم قيد 89152    رئيسى آخر  عن محل بقاله, بجهة محافظة قنا نجع العروبة الغربي البراهمه - بملك / 

مصطفى طه محمد

173 - صلح بدرى محمدين حميد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5362 ورقم قيد 91265    رئيسى آخر  عن خردوات ومنظفات, بجهة محافظة قنا جراجوس - بملك / مصطفى 

محمود سعيد

174 - محمد رضا ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5321 

ورقم قيد 97929    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازه قبلى -بملك/

صفاء يونس حسين

175 - محمد رضا ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5321 

ورقم قيد 97929    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحية حجازه قبلى بملك/ ام الهنا حسين عبدا عن نشاط مقاولت عمومية وتوريدات اودع برقم 8080 افتتح 

في2-1-2019 واغلق في 16-5-2022 وقيد برقم 31577 مكتب سجل تجاري غرفة قنا

176 - حسين شحات حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5325 

ورقم قيد 97930    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا )العماله والنترنت والكمبيوتر 

وكاميرات المراقبه اللسيلكيه(, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك / محمد شحات حسين

177 - شيماء نور عربى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5329 

ورقم قيد 97931    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة قنا حجازه قبلى -بملك/ سعيده تمساح احمد

178 - عزه عبدالعزيز فؤاد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5331 

ورقم قيد 97932    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا خزام - بملك / عواطف 

احمد على
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179 - طه عمران احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5333 

ورقم قيد 97934    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا كوم جابر-بملك/عبدا 

عمران احمد

180 - سحر خلف ابوزيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5334 

ورقم قيد 97935    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا فاو بحرى - بملك / اسامه 

رضا محمود عبدالرحيم

181 - سليم عبدالرحيم سليم حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5335 ورقم قيد 97936    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة قنا جزيره الطوابيه-اولد عمرو -

بملك/ فرج ابوالعباس شوقى

182 - عبدالرحمن اشرف مخيمر شيخون تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5337 ورقم قيد 97937    محل رئيسى  عن محل بيع زهور, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش المدارس - بملك / 

عبدربه احمد صابر

183 - محمد محمود عبدالعاطى حمدان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5339 ورقم قيد 97938    محل رئيسى  عن جزارة, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - شارع الجمهورية - بملك 

/ رشيده عبدالجواد حسين

184 - كرم سيد على عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5341 

ورقم قيد 97939    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة قنا ش عبدالمنعم رياض بهجوره -بملك/منتصر شندى 

عبدالله

185 - زنوبه عبدالحميد عبداللطيف محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 5346 ورقم قيد 97940    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا النجمه 

والحمران - بملك / محمد عاطف توفيق

186 - دعاء شحاته صالح عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5349 ورقم قيد 97941    محل رئيسى  عن مزرعه مواشى وتجاره البان, بجهة محافظة قنا الصبريات-بملك/ 

جابر محمد احمد على

187 - منى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5350 ورقم قيد 97942    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا النجمه والحمران 

- بملك / حاتم توفيق سلمه

188 - صباح خديوى ابراهيم محمدين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5352 ورقم قيد 97943    محل رئيسى  عن بيع علفه وقشور حبوب, بجهة محافظة قنا المسيد - بملك / 

مرغنى عباس الرشيدى

189 - هانى احمد على عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5354 

ورقم قيد 97944    محل رئيسى  عن بيع ملبس, بجهة محافظة قنا بندر قنا -ش المعهد الدينى - بملك/احمد سيد 

ابوالحسن

190 - حسن محمد عبدالحافظ حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5355 ورقم قيد 97945    محل رئيسى  عن تربيد دواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا السنابسه - بملك / سعاد 

محمد على وشاحى

191 - رمضان جابر محمود جابر تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5363 

ورقم قيد 97946    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط- ش بورسعيد-بملك/محمود 

رمضان جابر محمود
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192 - بدر رجب عبدالفتاح محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5365 

ورقم قيد 97947    محل رئيسى  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشاوريه - بملك / عبدالحميد 

فوزى سيد

193 - مجدى محمد الصغير امين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5367 

ورقم قيد 97948    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا حجازه بحرى العاقول- 

بملك/محمد الصغير امين

194 - مبروك الطاهر محمود الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5369 ورقم قيد 97949    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة قنا الجماليه النجع الوسطانى - 

بملك / عبدالناصر الطاهر محمود

195 - يوسف شعبان محمود عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5371 ورقم قيد 97950    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل )داخل حدود جمهورية مصر العربية بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى (, بجهة محافظة قنا ابوشوشة - 

بملك / شعبان محمود عبدالقادر

196 - ايمان صلح الدين حامد يعقوب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5373 ورقم قيد 97951    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه المواشى وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا حاجر طوخ 

عزبه عبدالناصر-بملك/ محمد عطا هاشم سفين

197 - محمود رمضان سعد خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5375 

ورقم قيد 97952    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا نجع ابوعديل دنفيق 

- بملك / عواد عريان شكرى

198 - امجد محمد موسى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5378 

ورقم قيد 97953    محل رئيسى  عن مكتب خدمات نقل داخل حدود جمهوريه مصر العربيه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة قنا شارع المحطه- بملك/سعاد 

محمد سعد

199 - سيد احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5379 ورقم 

قيد 97954    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة قنا ابنود - بملك / مكرم عبدالباقى عبدالرحمن

200 - بشاير فرج احمد آدم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5383 ورقم 

قيد 97955    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا دنفيق - بملك / محمد 

حشممت محمود

201 - فاطمه سعدالدين احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5384 ورقم قيد 97956    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا كرم عمران -

بملك/سعدالدين احمد على

202 - فاطمه سعدالدين احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5384 ورقم قيد 97956    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا كان له محل 

رئيسيا اخر ناحيه كرم عمران -ملك- سعدالدين احمد علي عن نشاط حظيره تربيه مواشى اودع برقم 7668 افتتح 

فى 14/10/2020 واغلق فى 6/6/2021 وقيد برقم 86430 مكتب سجل تجارى قنا

203 - محمود ثروت سيد عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

5386 ورقم قيد 97957    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة قنا دندره - بملك / ثروت سيد 

عبدالجواد
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204 - محمد عزت زكى ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5387 

ورقم قيد 97958    محل رئيسى  عن مخزن بيع مواد غذائية وتوزيع, بجهة محافظة قنا شارع الساحه - هو - 

بملك / عزت زكى ابوالمجد

205 - حسن سلطان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 5389 

ورقم قيد 97959    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة قنا بندر قنا- المساكن خلف كافيتريا 

دردشه بملك/ عادل عيد خطاب

206 - على عبيد زكى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5461 

ورقم قيد 71056    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عمومية واستغلل محاجر, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى - 

بملك / معوض احمد حسن

207 - مديحه فؤاد بكرى موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5398 

ورقم قيد 97960    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الوسط قمول - 

بملك / سحر فؤاد بكرى موسي

208 - فاطمه عبدا عبدالمجيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5399 ورقم قيد 97961    محل رئيسى  عن حظيره لتربيه المواشى وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا نجع القريه -

الوسط قمول -بملك/عرفه سلم شيبه محمد

209 - راويه عبدالحميد حلمى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5402 ورقم قيد 97962    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - غربى 

عزبة طبش - بملك / جابر على جابر رشوان

210 - عمر عبدا عطيه عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5403 ورقم قيد 97963    محل رئيسى  عن تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا المحارزه_بملك/فادى 

محمد فؤاد هلل

211 - مصطفى ممدوح حمدى تركى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5408 ورقم قيد 97964    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - عزبة 

شاكر ابو وزيرى - بملك / ثناء احمد عزت برعى

212 - حمدى جمال محمود عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5415 ورقم قيد 97965    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا البراهمه - بملك 

/ جمال محمود عبدالرحيم

213 - اسماء حسين محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5422 ورقم قيد 97966    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة قنا الكرنك -بملك/خالد احمد محمد مصطفى

214 - بخيت عبدالرحيم حسين جمال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5425 ورقم قيد 97967    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا العوامر الغربية - 

بملك / حسين عبدالرحيم حسين

215 - حسن محمود حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5427 

ورقم قيد 97968    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا العوامر الغربيه - بملك / 

روضه محمد حسانين حماد

216 - مصطفى عباس برهمات محمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5430 ورقم قيد 97969    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا ابودياب شرق - 

بملك / مجدى عبدالفضيل كباش عطا
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217 - جهاد احمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5432 

ورقم قيد 97970    محل رئيسى  عن بيع اعلف مصنعه, بجهة محافظة قنا القمانه_عزبة حماد_بملك/احمد 

محمود محمد

218 - محمد سعيد صغير خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5435 

ورقم قيد 97971    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا المحروسة - حاجر الجبل - 

بملك / سعد محمد حمدان

219 - بدرى محمد عبدالمقصود عسران تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 5436 ورقم قيد 97972    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا حاجر الدهسه 

البحرى - بملك / محمد عبدالمقصود عسران

220 - حمدا منصور عبدالعاطى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5438 ورقم قيد 97973    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة قنا المنيرة الحديثة_بملك/

حسنى عشرى صديق

221 - سيد محمود بخيت عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5439 

ورقم قيد 97974    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة قنا العطيات_بملك/احمد محمود بخيت 

عبدا

222 - صدام عربى عبدالحميد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5441 ورقم قيد 97975    محل رئيسى  عن كافتيريا )مقهى(, بجهة محافظة قنا المحروسة - بملك / صدام 

عربى عبدالحميد

223 - ابراهيم عبدالفتاح عربى احمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5446 ورقم قيد 97976    محل رئيسى  عن مزادات تأجير ملعب, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك / 

احمد محمد احمد

224 - حمدي محمد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5450 ورقم قيد 97977    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعملة, بجهة محافظة قنا الشيخية بجوار 

المزلقان_بملك/امبارك سعيد شحات

225 - حمدي محمد محمود عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5450 ورقم قيد 97977    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات مستعملة, بجهة محافظة قنا كان له محل 

رئيسيا اخر ناحيه الشيخية عن نشاط بيع قطع غيار سيارات مستعملة قيد برقم 74390 افتتح فى 2017-4-11 

واغلق فى 7-11-2019 مكتب قنا

226 - عبدالرحمن محمود حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5452 ورقم قيد 97978    محل رئيسى  عن مزادات تأجير ملعب, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك / 

عبدالستار محمود حسن

227 - ابانوب عماد لمعى شنوده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5453 

ورقم قيد 97979    محل رئيسى  عن تجارة اخشاب, بجهة محافظة قنا بندر نقادة - ش البرلمان - بملك / عماد 

شحتو عبدالمسيح

228 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5455 

ورقم قيد 97980    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة قنا المراشده_نجع الجامع_بملك/احمد برعي عبدالعزيز
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229 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 5455 

ورقم قيد 97980    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه نجع الجامع عن 

نشاط حظيرة لتربية المواشى وتجارتها قيد برقم 92432 افتتح فى 27-9-2021 واغلق فى 15-5-2022 مكتب 

قنا

230 - محمد نجاح عبدالوهاب على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

5456 ورقم قيد 97981    محل رئيسى  عن محل بيع ملبس عدا التصنيع, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش 

القمص يس متفرع من ش مصطفى كامل - بملك / ربيع سيد شيت سيد

231 - عبدالرحيم محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5506 ورقم قيد 62461    رئيسى آخر  عن مركز خدمة سيارات, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ش النزهة - بملك 

/ صلح رفاعى ابراهيم

232 - على محمد سمهودى بكير تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5466 

ورقم قيد 97982    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا )العمالة والنترنت والكمبيوتر 

وكاميرات المراقبه اللسيلكيه (, بجهة محافظة قنا بندر قنا - ميدان جامع ناصر ش 23 يوليو - بملك / حمدى طه 

عبدالرحمن

233 - محمود محمد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5467 ورقم قيد 97983    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا شارع الوحده 

الصحيه -جزيره مطيره- بملك/علء محمد محمود

234 - ابراهيم عنتر حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5479 

ورقم قيد 97984    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا عباسه-بملك/عنتر حامد 

محمد

235 - على النقراشى ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5485 ورقم قيد 97985    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا العمالة والنترنت 

والكمبيوتر وكاميرات المراقبه اللسيلكية, بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلى -بملك/ محمد النقراشى ابراهيم على

236 - عبدالرحيم عبده محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5488 ورقم قيد 97986    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا كرم 

عمران - بملك / اشرف دردير احمد

237 - عبدالرحيم عبده محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5488 ورقم قيد 97986    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا كان 

له محل رئيسيا اخر ناحية كرم عمران بملك/ اشرف دردير احمد عن نشاط حظيرة مواشي اودع برقم 3023 افتتح 

في 3-8-2017 واغلق في 12-4-2018 وقيد برقم 23482 مكتب سجل غرفه قنا

238 - منتصرباا حماده جادا محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5489 ورقم قيد 97987    محل رئيسى  عن بيع خرده, بجهة محافظة قنا العزازيه -بملك/ محمد عصام احمد

239 - كرم زكى حسين محمود تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5490 

ورقم قيد 97988    محل رئيسى  عن حظيرة لتربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا بندر قوص - شارع 

السطبل - بملك / محمد خالد زكى حسين

240 - اشرف عبدالرازق محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5491 ورقم قيد 97989    محل رئيسى  عن مزرعه دواجن تربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازه قبلى 

-بملك/ كريمه رضا عيسى
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241 - محمد محمد ابوزيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5495 

ورقم قيد 97990    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب - بملك / محمود حسن محمد

242 - هانى نصرالدين حماده احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5496 ورقم قيد 97991    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت ومزادات عامه, بجهة محافظة قنا الشعانيه- بملك/ 

سيد نصرالدين حماده

243 - عبده على خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5497 

ورقم قيد 97992    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا الحلفايه بحرى - بملك / معبد 

على خليل

244 - صفاء عبدالرازق سيد حفنى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5498 

ورقم قيد 97993    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة قنا ش مدرسة الثانوية - بملك / احمد 

عبدالرازق راوى

245 - ايمان صابر مبارك عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5499 

ورقم قيد 97994    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى - بملك / 

محمود كامل عبيد

246 - احمد محمد تمساح محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5502 

ورقم قيد 97995    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه وتوريدات متكاملة فيما عدا العمالة والنترنت 

والكمبيوتر وكاميرات المراقبه اللسيلكيه, بجهة محافظة قنا حجازه قبلى -بملك/محمد محمد ابوالقاسم

247 - اشرف محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5507 ورقم قيد 97996    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا اولد عمرو - بملك / ام هاشم احمد ابراهيم

248 - احمد عبده عبدالراضى عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5508 ورقم قيد 97997    محل رئيسى  عن قطع غيار موتوسيكلت وسيارات, بجهة محافظة قنا المحروسه 

حاجر الجبل- بملك/ عبربه عبدالراضى عبدربه

249 - محمد جمال موسى عيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5509 

ورقم قيد 97998    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة قنا المعرى - بملك / جمال موسى عيد

250 - سيد حسنى سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5511 ورقم 

قيد 97999    محل رئيسى  عن ملبس عدا التصنيع, بجهة محافظة قنا ش سعودى-بملك/حسنى سيد احمد

251 - اسماعيل سالم اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5513 ورقم قيد 98000    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا نجع سالم - بملك / احمد عبدالدايم عكاشه

252 - رجب محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5515 

ورقم قيد 98001    محل رئيسى  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا حجازة قبلي - بملك / فوزى 

عبيد احمد

253 - رجب محمد احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5515 

ورقم قيد 98001    محل رئيسى  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية 

حجازه قبلى مركز قوص بملك / فوزى عبيد احمد عن نشاط حظيرة مواشي اودع برقم 6393 افتتح في 

4-12-2018 واغلق في 23-11-2021 وقيد برقم 27074 مكتب سجل تجاري غرفة قنا
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254 - عبدالوهاب احمد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5516 ورقم قيد 98002    محل رئيسى  عن تربيه الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا عزبه علم الدرب- 

بملك/ احمد حسن محمد

255 - حامد فوزى السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5517 

ورقم قيد 98003    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة قنا القلعه ش سوق التلت - بملك / ابوالحسن 

محمد طلب

256 - حامد فوزى السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5517 

ورقم قيد 98003    محل رئيسى  عن بيع اعلف, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية ش السنترال 

بندر قفط بملك/ ماهر مهران محمد احمد عن نشاط بيع غلل اودع برقم 2671 افتتح في 7-8-2016 واغلق في 

16-2-2020 وقيد برقم 21411 مكتب سجل تجاري غرفة قنا

257 - رفيع عطا حسن الديب تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5519 

ورقم قيد 98004    محل رئيسى  عن بيع زيوت وتشحيم, بجهة محافظة قنا خوالد ابو شوشه - بملك / بخيته 

عبدالله احمد

258 - حسام حسن عبدالعاطى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5521 ورقم قيد 98005    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا عزبة علم - الدرب - 

بملك / احمد محمود حسب ا

259 - اسلم محمود خير محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5526 

ورقم قيد 98006    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا البراهمه - بملك / 

محمود جاد على

260 - جمال محمد ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5527 

ورقم قيد 98007    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة قنا الجبلو- بملك/ابراهيم محمد ابراهيم

261 - عبداللطيف محمد ثابت عبدالمجيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 5529 ورقم قيد 98008    محل رئيسى  عن حظيرة تربية المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا 

المسيد طريق حجازة بحرى - بملك / عبدالموجود محمد ثابت

262 - احمد سيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5532 

ورقم قيد 98009    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا عزبة بركة - بملك / سيد محمد سليمان

263 - هيثم عطا شلقامى حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5533 

ورقم قيد 98010    محل رئيسى  عن حظيرة مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا القناوية - بملك / فرحه عطا 

شلقامى حسن

264 - ابراهيم عبدالغفار محفوظ محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5534 ورقم قيد 98011    محل رئيسى  عن بقاله ومياه غازيه, بجهة محافظة قنا نجع جباره -الحجيرات-بملك/ 

حمدان عبدالغفار محفوظ محمد

265 - محمود عطيه احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5535 

ورقم قيد 98012    محل رئيسى  عن تجارة البقاله وتشمل الزيوت بالتجزئة, بجهة محافظة قنا القناوية - بملك / 

فتحيه احمد على احمد

266 - مكاريوس صلح مرزوق محارب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم 

ايداع 5536 ورقم قيد 98013    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة قنا جراجوس نجع الشبرات - 

ملك / نجات عبادى عبدالعزيز عبدالملك
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267 - بسام محمد قنديل خليفه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 5537 

ورقم قيد 98014    محل رئيسى  عن بقالة ومجمدات, بجهة محافظة قنا الكوم الحمر - بملك / رجاء محمود 

شاكر

268 - عرفات عبدالوهاب محمد همام تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5538 ورقم قيد 98015    محل رئيسى  عن تربية مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا الحفناويه - نجع كساب 

- بملك /عبدالوهاب محمد همام

269 - فاطمه حسن محمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5539 ورقم قيد 98016    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه وتوريدات فيما عدا العمالة والنترنت والكمبيوتر 

وكاميرات المراقبه اللسيلكيه, بجهة محافظة قنا الجبلو-بملك/ حسن محمد الصغير

270 - عايده محمود مهدى عصران عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5540 ورقم قيد 98017    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا البحرى 

قمول الحرزات - بملك / علء الدين محمد عطيه

271 - عبدالناصر كمال محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

5541 ورقم قيد 98018    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا الوسط قمول - اسمنت - بملك / 

كمال محمد اسماعيل

272 - ايمان جادالكريم عبدالعليم مسلم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5584 ورقم قيد 87168    رئيسى آخر  عن بيع زجاج, بجهة محافظة قنا نجع حمادى_الحلفايه بحرى_بملك/

ضياء حسن محمد

273 - محمد محمود حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5546 

ورقم قيد 97294    رئيسى آخر  عن مخبز حلوانى, بجهة محافظة قنا قنا_ابوتشت_المحارزة_بملك/عواطف 

خيرى محمد

274 - رغده راشد عبدالفتاح طه تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5544 

ورقم قيد 98019    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا بندر قوص_ش.الجمهورية بجوار مطحن 

احمس_بملك/خير احمد عيسى

275 - عياد كلوس عجيب قسطندى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5547 ورقم قيد 98020    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عموميه, بجهة محافظة قنا بندر قنا_خلف الطب 

البيطرى_بملك/كلوس عجيب قسطندى

276 - منال محمود احمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5552 ورقم قيد 98021    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا جزيرة العبل_بملك/هشام محمود 

احمد

277 - جيهان حمدى حسن فتوح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5554 ورقم قيد 98022    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا حاجر الدهسة القبلى -

بملك/ محمد هارون عبدالعزيز

278 - يوسف فكرى يوسف عجايبى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5555 ورقم قيد 98023    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع موبيليا, بجهة محافظة قنا الشيخية_بجوار مسجد 

عمربن الخطاب_بملك/ميلد زكى عجايبى  تادرس

279 - رمضان شحاته على مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5557 ورقم قيد 98024    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا حاجر الدهسه_بملك/

عبدا ابوزيد سليمان
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280 - طارق يسرى خليفه محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5559 

ورقم قيد 98025    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب -بملك/ طايع 

عبدالبديع فوزى

281 - حازم ابوالمجد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5563 ورقم قيد 98026    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب -

بملك/ احمد ابوالمجد محمود

282 - عفاف يسمى اسكندر جرس غالى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5566 ورقم قيد 98027    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى_

بملك/شوكت اوسامة جميل

283 - جيهان محمد مصطفى خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5569 ورقم قيد 98028    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا حاجر الدهسة 

القبلى -بملك/ محمد ادريس كمال الدين

284 - حماده عبدالمنعم محمد يحى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5570 ورقم قيد 98029    محل رئيسى  عن تجارة البقالة, بجهة محافظة قنا ش.الحسانى_الرحمانية قبلى_بملك/

اسامة عمر محمد

285 - محمد مغربى حسن محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5572 ورقم قيد 98030    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى -

بملك/ زكريا مغربى حسن

286 - محمد مصطفى ربيعى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5573 ورقم قيد 98031    محل رئيسى  عن مزرعة بيع وتربية دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_بملك/

ابراهيم مصطفى ربيعى

287 - دعاء عزت سعيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5576 

ورقم قيد 98032    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق -بملك/ 

عزت سعيد احمد السيد

288 - عمر ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5580 ورقم قيد 98033    محل رئيسى  عن مزرعة مواشى وتجاره اللبان, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_

بملك/احمد نصر على

289 - عبادى عبدالهادى عبادى محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5581 ورقم قيد 98034    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا الشيخ على شرق -بملك/ 

احمد عبدالعال عبادى محمد

290 - ام هاشم عبدالرحيم الضوى على تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5586 ورقم قيد 98035    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة قنا بندر قنا -ش.متفرع من ش.26 يوليو 

خلف سيسليا -بملك/ حسن عبدالرحيم احمد بكرى

291 - نهله عبدالوهاب جابر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5593 

ورقم قيد 98036    محل رئيسى  عن محل حلويات, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.حافظ اسكاروس بجوار هيئة 

التضامن الجتماعى_بملك/امال سامى راغب

292 - حنان سيد حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5596 

ورقم قيد 98037    محل رئيسى  عن تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا سمهود_بملك/محمود سيد حسن 

محمد
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293 - يسرى حسن محمود حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5598 ورقم قيد 98038    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع زيوت السيارات, بجهة محافظة قنا الكلحين نجع 

العمده_بملك/سعد عبدا يوسف احمد

294 - عبدالكريم ياسين عبدالعظيم جوده تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5599 ورقم قيد 98039    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا المصالحة بجوار 

المسجد الكبير - بملك / السيد ياسين عبدالعظيم

295 - زينب عفت شوقى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5601 

ورقم قيد 98040    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا اولد نجم التمة - بملك / محمد 

محمدين نجم الدين

296 - حكمت ابراهيم احمد البكرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5612 ورقم قيد 97286    رئيسى آخر  عن دقيق بلدى, بجهة محافظة قنا بندر دشنا_الصعايده_بملك/احمد رجب 

جادا

297 - ريهام اشرف حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5603 

ورقم قيد 98041    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة قنا بندر قنا_

شارع التأمين الصحي المتفرع من شارع طريق النصر_بملك/محمد يوسف ابراهيم

298 - زكريا جرجس صليب جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5605 ورقم قيد 98042    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى_بملك/مرقص 

جرجس صليب

299 - حسن عوض ابراهيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5606 ورقم قيد 98043    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الشراف البحرية 

الدبة نمرة3 _بملك/حسن فنان حسن خليل

300 - احمد فاضل احمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5615 

ورقم قيد 98044    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا عزبة اللفى_بملك/محمود ابرهيم 

زكى

301 - عادل محمد عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5617 

ورقم قيد 98045    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكاملة, بجهة محافظة قنا الشرق سمهود_بملك/محمد 

عبدالله محمد

302 - رياض اسعد رياض ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5618 

ورقم قيد 98046    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا بندر قنا_الشئون خلف الطب البيطرى_بملك/اسعد 

رياض ابراهيم

303 - علء همام محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5622 

ورقم قيد 98047    محل رئيسى  عن بيع وتوزيع مواد غذائية, بجهة محافظة قنا الدير الغربى_بملك/همام محمد  

احمد

304 - ابراهيم محمد ابراهيم محمدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5626 ورقم قيد 98049    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الجمالية_بملك/

خديجه احمد الطيرى

305 - اسلم سيد دردير محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5627 

ورقم قيد 98050    محل رئيسى  عن احذية وشنط, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.القمص يسى ش.مصطفى 

كامل_بملك/عفاف على امين
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306 - محمد عزمى عبدالرحمن مسلوب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5633 ورقم قيد 98051    محل رئيسى  عن بيع بقاله جمله وقطاعى, بجهة محافظة قنا الوسط قمول_بملك/

محمود عزمى عبدالرحمن مسلوب

307 - هانى محمد فاوى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5642 

ورقم قيد 98052    محل رئيسى  عن مكتب رحلت_)داخليه عدا السياحيه_بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى(, بجهة محافظة قنا شارع الدارة والتعليمة_بملك/انور حسين محمد 

علي

308 - حسن ابراهيم عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5647 ورقم قيد 98053    محل رئيسى  عن تجارة العلف, بجهة محافظة قنا الشوشات المحروسة_بملك/

ابراهيم عبدالحميد محمد

309 - محمد فخرى محمد شمروخ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5650 ورقم قيد 98054    محل رئيسى  عن مزرعة تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا عزبه بريجى 

العسيرات_بملك/حسن يوسف محمود شمروخ

310 - امام حامد سيد حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5669 ورقم 

قيد 98055    محل رئيسى  عن اعلف وقشور, بجهة محافظة قنا السمطا قبلى_نجع عيد_بملك/ابوالحمد حامد 

سيد

311 - امام حامد سيد حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5669 ورقم 

قيد 98055    محل رئيسى  عن اعلف وقشور, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه السمطا قبلى 

عن نشاط بيع اعلف قيد برقم 7087 افتتح فى 29-6-2011 واغلق فى 6-12-2016 مكتب الغرفه

312 - رمضان حصب ا حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5673 ورقم قيد 98056    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة قنا بندر قنا_المساكن ش.رعايه الطفل_

بملك/رمضان منصور ابوالحمد

313 - أسماء محمد محمود سليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5728 

ورقم قيد 81297    رئيسى آخر  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش 16 _بملك/عبيد مصطفى 

خليفه

314 - نبيل محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5740 

ورقم قيد 91452    رئيسى آخر  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الشراف الشرقية_بملك/محمد 

على محمد

315 - نرمين جمال عبدالفتاح خلف ا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5677 ورقم قيد 98058    محل رئيسى  عن بيع احذية وملبس, بجهة محافظة قنا بندر قفط_ش.الثورة_بملك/

عبدالعزيز محمد محمود

316 - اسماء محمد عبدا بدوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5679 

ورقم قيد 98059    محل رئيسى  عن معمل تحاليل طبية, بجهة محافظة قنا بندر نقادة_ش.طراد النيل امام 

المدرسة البحرية_بملك/حاتم حسان يوسف عبدالمنعم

317 - ميمى راوى زكا حبشى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5683 

ورقم قيد 98060    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الرواتب_بملك/حجاج 

عبدالصبور حفنى

318 - محارب سناده محارب شهيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5685 ورقم قيد 98061    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا القاره_بملك/

باخوميس متوشلح سناده محارب
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319 - مصطفى رمضان على عبدالحليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5694 ورقم قيد 98062    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة 

بحرى_بملك/ناديه الضوى محمد

320 - امل حرزا محمود على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5696 

ورقم قيد 98063    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه المواشي وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى_بملك/

حرزا محمود على

321 - رابحه حسن على ابراهيم عليو تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5700 ورقم قيد 98064    محل رئيسى  عن بيع دقيق بلدى وبقالة تموينه, بجهة محافظة قنا النوافله اولد 

عمرو_بملك/سعيد ضاحى محى الدين

322 - عمرو حسن على عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5702 

ورقم قيد 98065    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا كرم عمران_بملك/حسن 

على عثمان

323 - داليا عبدالعزيز على محمد رفاعى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 5704 ورقم قيد 98066    محل رئيسى  عن ترزي حريمي, بجهة محافظة قنا بندر قنا_الشئون_شارع 

الكنوز القديم_بملك/علي احمد عبدا

324 - نصره محمد عبدالراضى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5706 ورقم قيد 98067    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر قنا - اول 

ش. 16 ملك / احمد اسماعيل محمود احمد

325 - محمود عبدالمنصف عبدالراضى عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع 5708 ورقم قيد 98068    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا المناصره 

القمانة_بملك/بلل نجاتى علم

326 - سيد احمد شمروخ احمد تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5709 

ورقم قيد 98069    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا السنابسة_بملك/وليد احمد 

فكرى

327 - ورده محمد على محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5710 

ورقم قيد 98070    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة, بجهة محافظة قنا الجمالية_نجع العصاره_بملك/عرفه 

فتحى عبدالمجيد

328 - زينب احمد اسماعيل محمود تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5714 ورقم قيد 98071    محل رئيسى  عن بيع ادوات كهربائية, بجهة محافظة قنا جزيرة مطيرة_بملك/حسنى 

خليل دردير خليل

329 - عبدالجابر محمد مصطفى حجى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5717 ورقم قيد 98072    محل رئيسى  عن علفه وقشور, بجهة محافظة قنا الجبلو_نجع الشوينه_بملك/احمد 

حسن مصطفى

330 - عبدالجابر محمد مصطفى حجى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5717 ورقم قيد 98072    محل رئيسى  عن علفه وقشور, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه 

نجع الشوينه عن نشاط بيع علفه وقشور قيد برقم 55656 افتتح فى 21-10-2002 واغلق فى 2006-12-20 

مكتب قنا

331 - عمرو جادالكريم حسين عطيه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5722 ورقم قيد 98073    محل رئيسى  عن ترزى, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط - ش. المغازى بملك / احمد 

عادل عبدالغفار
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332 - عطاا السيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5724 

ورقم قيد 98074    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الهيشه_بملك/بثينة عمر حسن حفنى

333 - سهام على عبدالسميع على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5726 

ورقم قيد 98075    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائيه, بجهة محافظة قنا عزبة دنقل - بملك / عبدالرحيم 

احمد محمد

334 - سناجق ربيع محمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5732 

ورقم قيد 98076    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه دواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا الشاوريه_بملك/عمرو 

عبدالراضى سليمان

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

5737 ورقم قيد 98077    محل رئيسى  عن اعلف وغلل وعطارة, بجهة محافظة قنا اولد نجم التمه_بملك/

عاطف محمد جاويش

336 - احمد محمد قاسم حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5741 

ورقم قيد 98078    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا بندر قنا_المنشية البحرية_بملك/

نجوى ابوالعباس على

337 - عبدالحميد احمد ابوالوفا احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5742 ورقم قيد 98079    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا كلحين ابنود_

بملك/احمد ابوالوفا احمد

338 - بهاء خلف محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5753 

ورقم قيد 83756    رئيسى آخر  عن مقاولت عمومية متكاملة وتوريدات فيما عدا)العمالة والكمبيوتر والنترنت 

وكاميرات المراقبة اللسلكية(, بجهة محافظة قنا ابوتشت_الراوتب_بملك/احمد اشرف فتوح عبداللطيف

339 - ضى رمضان فهمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5747 

ورقم قيد 98080    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الطويرات_بملك/لطفى امين 

شاكر على

340 - صقر خلف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5750 

ورقم قيد 98081    محل رئيسى  عن مزرعة تربيه نحل وبيع عسل, بجهة محافظة قنا العسيرات_نجع خارفه_

بملك/محمود عبدالنعيم توفيق

341 - عبدالوارث امين على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5756 ورقم قيد 98082    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا الكرنك_بملك/زمزم 

تغيان احمد

342 - محمد عبدالباقى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5757 ورقم قيد 98083    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا المصالحة_نجع الحاكم_

بملك/محمد عسران سليم

343 - فر عبدالحفيظ احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5760 ورقم قيد 98084    محل رئيسى  عن تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا نجع خيريه_بملك/حسن 

عبدالحفيظ احمد

344 - فاطمه عبدالوهاب ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5765 ورقم قيد 98085    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا الحراجيه - بملك / محمد عبدالوهاب 

ابراهيم
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345 - وجدى عبدالناصر توفيق مجلع تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5766 ورقم قيد 98086    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا بهجورة_عزبة 

ابواسكندر_بملك/منصور زقزوق فتح ا

346 - عصمت عبدالمالك صادق احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5768 ورقم قيد 98087    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا العاقوله_الشاوريه_بملك/عبدالمالك صادق 

احمد

347 - محمد عبدالصبور فكرى محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5769 ورقم قيد 98088    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا عزبه فراج 

العسيرات - ملك / صلح عبدالصبور فكرى محمد

348 - الهام حسين عمر احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5771 

ورقم قيد 98089    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا المقارين نجع عيسى بهجورة - 

بملك / عبدالحميد عبدالستار الطيب

349 - محمود محمد عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5772 ورقم قيد 98090    محل رئيسى  عن ورشة لحام وتشكيل معادن, بجهة محافظة قنا نجع الحمرة_

الكلحين_بملك/شريف محمد عبدالقادر

350 - محمود محمد عبدالقادر على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5772 ورقم قيد 98090    محل رئيسى  عن ورشة لحام وتشكيل معادن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحيه الكلحين عن نشاط حظيرة تربيه مواشى قيد برقم 29257 افتتح فى 11-6-2019 واغلق فى 

20-3-2022 مكتب الغرفه

351 - كرم اسماعيل ابوالوفا اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5773 ورقم قيد 98091    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا الحاج سلم - 

بملك / علء حماد محمد

352 - احمد محمد حسن شحاته تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5774 

ورقم قيد 98092    محل رئيسى  عن بيع دقيق, بجهة محافظة قنا السليمات_بملك/جابر عثمان احمد

353 - رمضان احمد سالمان عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5776 ورقم قيد 98093    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عمومية فيما عدا )العمالة والكمبيوتر 

والنترنت وكاميرات المراقبة اللسلكية(وتاجير معدات مقاولت, بجهة محافظة قنا الظافرية_بملك/طه مصطفى 

حمزه

354 - بهاء كمال محمود صديق احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5778 ورقم قيد 98094    محل رئيسى  عن مزرعة تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الصبريات_بملك/

بدوى احمد محمد

355 - مصطفى محمود رياض صديق تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5781 ورقم قيد 98095    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا بندر دشنا_صفاره_بملك/

رياض محمود رياض

356 - وفاء بهيج شنوده باسليوس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5782 

ورقم قيد 98096    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة قنا ش. كنيسة مارى جرجس بالرحمانية قبلى 

- بملك / ملك قدسى ناشد
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357 - شنوده وهيب جوده مجلع تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5787 

ورقم قيد 98097    محل رئيسى  عن مزرعه لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا عزبه كامل بهجوره - ملك 

/ اكرام غبر حنا

358 - مصطفى عمر احمد عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5788 ورقم قيد 98098    محل رئيسى  عن استوديو تصوير, بجهة محافظة قنا ش.النور الوسط قمول نجع 

دراو_بملك/محمد محمود ابراهيم

359 - عصام سيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5790 

ورقم قيد 98099    محل رئيسى  عن تجاره غلل, بجهة محافظة قنا ابنود_بملك/عبدالرحمن سيد محمد احمد

360 - سلمه محمد على محمد عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5792 ورقم قيد 98100    محل رئيسى  عن ادوات منزلية, بجهة محافظة قنا خوالد ابوشوشه - بملك / عبدالفتاح 

محمود حسين

361 - محمود احمد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5795 

ورقم قيد 98101    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا نجع خارفه_العسيرات_

بملك/ محمد احمد محمد

362 - على شنكل صادق عبدالزاهر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5805 ورقم قيد 98102    محل رئيسى  عن محل احذية, بجهة محافظة قنا ش.النور الوسط قمول_بملك/محمد 

عبدالشافى عيسى

363 - عزه احمد الدسوقى بغدادى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5807 

ورقم قيد 98103    محل رئيسى  عن بيع موبيلت واجهزه كهربائية, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.الشنهورية 

امام الداره والتعليمية_بملك/محمد عبدالواسع عبدالخالق

364 - محمد سيد رفاعي حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5808 

ورقم قيد 98104    محل رئيسى  عن مستحضرات تجميل, بجهة محافظة قنا بندر قنا شارع متفرع من شارع 

كوبري دندره بملك / لؤي عبدالرحيم عبدالراضي

365 - دوماديوس ايوب فؤاد محارب تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5810 ورقم قيد 98105    محل رئيسى  عن ورشة تشغيل اخشاب, بجهة محافظة قنا الرحمانية قبلى_بملك/ايوب 

فؤاد محارب

366 - ياسر محمود محمد محمدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5857 ورقم قيد 84855    رئيسى آخر  عن حظيرة مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الحلفاية قبلى_بملك/

مشوادى مراد على

367 - زينب محمد ابراهيم موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5848 ورقم قيد 87746    رئيسى آخر  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا شارع 

ابوسلطان_خزام_بملك/عبدا سليمان عبدالوهاب محمد

368 - محمد حسن محمد عبدالرسول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5816 ورقم قيد 98106    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الميرية_بملك/هانى 

غلب على

369 - سامح ابراهيم عبدالحكيم توفيق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5823 ورقم قيد 98107    محل رئيسى  عن تربيه دواجن وتجارتها وبيعها, بجهة محافظة قنا بلد المال قبلى_

بملك/ابراهيم عبدالحكيم توفيق
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370 - أمل ابوالمجد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5828 

ورقم قيد 98108    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة قطاعى, بجهة محافظة قنا بندر قوص_ش.النقراشى_

بملك/ابوالمجد محمود محمد

371 - سهام فرج احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5831 

ورقم قيد 98109    محل رئيسى  عن تربية دواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى_دير العجايبى_

بملك/جادا عبدالمحسن عبيدا

372 - يوسف احمد محمد فاوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5834 

ورقم قيد 98111    محل رئيسى  عن بيع جميع انواع الخضروات والفاكهة, بجهة محافظة قنا الشراف الغربية_

بملك/عبدا محمد حسن

373 - سعدى مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5842 ورقم قيد 98112    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا حجازة 

قبلى_بملك/خالد حسين احمد

374 - سعدى مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5842 ورقم قيد 98112    محل رئيسى  عن مزرعة دواجن لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل 

رئيسيا اخر ناحيه حجازة قبلى عن نشاط حظيرة تربية مواشى قيد برقم 96325 افتتح فى 2-11-2021 واغلق 

فى 22-5-2022 مكتب قنا

375 - يونس خيرا احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5846 ورقم قيد 98113    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا الكللسة - بملك / 

خليل امين محمد

376 - يونس خيرا احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5846 ورقم قيد 98113    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية وبيع الدواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا 

اخر ناحية حجازه قبلى نجع الدالى_بملك/محمد عيسي خليفه عن نشاط حظيرة لتربية المواشى وبيع اللبان افتتح 

فى 2-10-2021 واغلق فى 22-5-2022 واودع برقم 10 وقيد برقم 95557 سجل تجارى قنا

377 - سامح رأفت عبدالسيد مصرى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5851 ورقم قيد 98114    محل رئيسى  عن خردوات وسجائر, بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى_شارع 

توفيق الحكيم_بملك/عوض محمد عوض

378 - اسامه عبدالنعيم محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5852 ورقم قيد 98115    محل رئيسى  عن مزرعة تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى - نجع 

صلح الدين - بملك / عابدين احمد محمود

379 - جمال عبدالناصر وزيرى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5861 ورقم قيد 98116    محل رئيسى  عن حظيره تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط_

عزبة رسلن_بملك/علي وزيري علي قنديل

380 - كريم احمد تقى احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5862 ورقم 

قيد 98117    محل رئيسى  عن تجارة بقالة بالجملة, بجهة محافظة قنا بندر دشنا - ش. صموائيل متفرع من ش. 

المزارع بجوار صيدلية المحبة بملك / حسن مبارك محمد

381 - اسامه احمد نور اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5865 

ورقم قيد 98118    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى_بملك/احمد نور 

اسماعيل
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382 - فاطمه محمد نورالدين محمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5866 ورقم قيد 98119    محل رئيسى  عن توريدات ومقاولت عمومية عدا توريد )العمالة والكمبيوتر 

والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية (, بجهة محافظة قنا الجبلو - بملك / حسن عبدالله محمد محمد

383 - كريمه على محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5869 

ورقم قيد 98120    محل رئيسى  عن مزرعة بيع وتربية دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة قبلى_بملك/محمود 

على محمد على

384 - اسلم محمد طه اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5870 

ورقم قيد 98121    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا الدير الشرقى - بملك / 

اسماعيل محمد طه

385 - احمد محمد مصطفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5871 ورقم قيد 98122    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه دواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا دندرة_بملك/احمد 

ابراهيم محمود على

386 - صلح فرج عبدالحميد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5872 ورقم قيد 98123    محل رئيسى  عن مزرعه مواشي وتجاره البان, بجهة محافظة قنا فاو قبلي_بملك/

صبري فرج عبدالحميد

387 - ايمان محمد الطيب محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5873 ورقم قيد 98124    محل رئيسى  عن علفه وقشور حبوب, بجهة محافظة قنا قرقطان - بملك / مجدى 

محمد احمد

388 - عبدالخالق رضى مهران عبدالمام تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 5874 ورقم قيد 98125    محل رئيسى  عن ورشة مغسله وزيوت وفلتر وتشحيم, بجهة محافظة قنا 

الترامسه_بملك/اسامه حسن يونس

389 - احمد علء مختار ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5875 

ورقم قيد 98126    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.التحرير_بملك/سعديه محمد 

على

390 - عاصم حمدى محمد معوض تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5876 ورقم قيد 98127    محل رئيسى  عن مخبز سياحى حر وحلونى, بجهة محافظة قنا بندر قنا - الشئون 

بملك / احمد محمد جاد

391 - رحمه خالد محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5877 

ورقم قيد 98128    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشراف الغربية_بملك/

خالد محمود محمد عثمان

392 - احمد محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 101,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5878 

ورقم قيد 98129    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا بندر قنا - عزبة صالح المعنى 

- بملك / احمد محمود احمد محمد

393 - فارس محمد احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5938 

ورقم قيد 90077    رئيسى آخر  عن مكتب مقاولت عمومية وتوريدات فيما عدا )العمالة والكمبيوتر والنترنت 

وكاميرات المراقبة اللسلكية(, بجهة محافظة قنا الهيشه_بملك/محمود محمد السمان

394 - جابر محمد محمود عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5889 ورقم قيد 98130    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_بملك/

بكرى حمدان محمود
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395 - محمد فكرى حسن مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5893 ورقم قيد 98131    محل رئيسى  عن توريدات موادغذائية, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_بملك/ياسر 

مصطفى احمد

396 - ساميه مكاشفى محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5894 ورقم قيد 98132    محل رئيسى  عن بيع بقاله جملة وقطاعى, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_بملك/

محمد مصطفى على

397 - حماده عبدالمحسن فاوى محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5895 ورقم قيد 98133    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى_بملك/

عبدالمحسن فاوى محمد

398 - حفنى على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5897 

ورقم قيد 98134    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب_بملك/حسين 

عبدالمبدى محمد

399 - حفنى على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5897 

ورقم قيد 98134    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه 

ابومناع غرب عن نشاط مقاولت عمومية افتتح فى 22-12-2015 واغلق فى 5-1-2022 قيد برقم 71957 

مكتب قنا

400 - حفنى على احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5897 

ورقم قيد 98134    محل رئيسى  عن تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحيه 

ابومناع غرب عن نشاط حظيرة مواشى قيد برقم 39965 افتتح فى 14-11-2021 واغلق فى 2022-5-22 

مكتب قنا

401 - عزالدين نورالدين ابوالمجد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم 

ايداع 5899 ورقم قيد 98135    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية متكاملة, بجهة محافظة قنا كوم جابر_بملك/

نورالدين ابوالمجد حسن

402 - رأفت السيد حمدان مهران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5902 ورقم قيد 98136    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا كوم جابر_بملك/السيد 

حمدان مهران

403 - مصطفى ابوالدهب سعد السيد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5904 ورقم قيد 98137    محل رئيسى  عن حظيرة تربيه مواشي وبيع البان, بجهة محافظة قنا السليمات_بملك/

عفاف ذكي احمد

404 - محاسن اسماعيل حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5906 ورقم قيد 98138    محل رئيسى  عن بقالة جملة وقطاعى, بجهة محافظة قنا القلمينا_بملك/بركات محمد 

فاوى

405 - حمدى احمد تغيان مهران تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5908 

ورقم قيد 98139    محل رئيسى  عن اكسسوار وخردوات وتجميل وهدايا, بجهة محافظة قنا ش.الشيخ ناصر_

بملك/حمدى تغيان مهران

406 - توماس كريم اسحاق خليل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5922 

ورقم قيد 98140    محل رئيسى  عن معرض ادوات منزلية, بجهة محافظة قنا بندر قنا - خلف الطب البيطرى - 

بملك / عياد ظريف ميلد
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407 - احمد مصطفى محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5924 ورقم قيد 98141    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة قنا الشراف الغربية الكروين_بملك/على 

مصطفى محمود مصطفى

408 - رمضان ابراهيم بكرى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5925 ورقم قيد 98142    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة قنا حاجر دنفيق_عزبة 

االحاج سالم_بملك/اية عزب رشوان

409 - رمضان ابراهيم بكرى عيسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5925 ورقم قيد 98142    محل رئيسى  عن بيع الجهزة الكهربائية, بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر 

ناحيه دنفيق عن نشاط حظيرة لتربية وتجارة المواشى قيد برقم 35279 افتتح فى 24-2-2020 واغلق فى 

26-5-2022 مكتب الغرفه

410 - محمود عبدالمعطى محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5930 ورقم قيد 98143    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف مواد غذائية, بجهة محافظة قنا بندر قوص - ش 

الشعارين - بملك / محمد عبدالمعطى محمد احمد

411 - مكاريوس عبادى عبيد عبادى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5934 ورقم قيد 98144    محل رئيسى  عن ورشة نجاره ميكانيكية, بجهة محافظة قنا الصياد - ملك / معروف 

عبدالرحيم احمد

412 - محمود عرفه يوسف سليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5935 

ورقم قيد 98145    محل رئيسى  عن تربية دواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا الحلفاية بحرى_بملك/احمد فتحى 

عمران

413 - عبدا فتحى عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5936 ورقم قيد 98146    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا بهجورة - بملك / 

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

414 - علء خلف صابر عبدالباقى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5939 ورقم قيد 98147    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا المناصره 

القمانه_بملك/خلف صابر عبدالباقى

415 - هيثم الدسوقى محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5940 

ورقم قيد 98148    محل رئيسى  عن مزرعة لتربيه الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا اولد نجم - بهجورة - 

بملك / محمد رفعت محمود ابوزيد

416 - مبارك جاد ابراهيم ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5942 ورقم قيد 98149    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة قنا بندر قنا_شارع ال16_بملك/محمد 

خليل على

417 - محمد كرم عبدالظاهر عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5943 ورقم قيد 98150    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا شارع الشيخ 

حسين - القمانه - بملك / سيد امين موسى

418 - محمد عبدالحميد رشاد احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5944 

ورقم قيد 98151    محل رئيسى  عن بيع وتوريد كاميرات مراقبه ) عدا الكاميرات اللسلكيه (, بجهة محافظة قنا 

بندر قنا_ش.المستشارين_بملك/اسامه محمود محمد مصطفى

419 - ايمان محمد عبدالغنى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5948 

ورقم قيد 98152    محل رئيسى  عن مطعم اسماك, بجهة محافظة قنا بندر قنا_شارع المخبز اللى_بملك/صابر 

جابر عوض
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420 - احمد عبدالراضى اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5949 ورقم قيد 98153    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا بهجورة عزبة حسان - 

بملك / عدوى حسن محمود

421 - مصطفى عبدالستار حسن خليل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5951 ورقم قيد 98155    محل رئيسى  عن مقهى, بجهة محافظة قنا ابنود السواحلية_بملك/محمد عبيد 

عبدالستار

422 - ياسر خضرى محمود سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5955 ورقم قيد 98156    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائية, بجهة محافظة قنا بندر قوص_طريق النصر_

بملك/احمد عمران الصغير واحمد ومحمود وندى محمد الصغير احمد

423 - حراجى حسن موسى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5958 

ورقم قيد 98157    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا الجزيرة القبلية_المنيرة الحديثة_بملك/حسن حراجى 

حسن موسي

424 - محمد مصطفى محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5960 ورقم قيد 98158    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجاره اللبان, بجهة محافظة قنا ابومناع غرب - 

ملك / محمد على عبدالرحيم

425 - عادل عبدالعليم حسين هوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5961 ورقم قيد 98159    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وتجارة اللبان, بجهة محافظة قنا فاو قبلى_بملك/

بنوره حسن احمد

426 - امانى احمد ابوالمجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5963 ورقم قيد 98160    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا ابوشوشه_بملك/احمد عبداللطيف محمد

427 - محمد ابوالمعارف شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5965 ورقم قيد 98161    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا العركى_بملك/

عبدالحميد محمد عثمان

428 - فتحيه شحاته فرغل ابوالفضل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5967 ورقم قيد 98162    محل رئيسى  عن حظيرة مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا الشرقى بهجورة - 

بملك / رامى محمد الملقب رفعت

429 - ميلد شوقى سعيد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5970 

ورقم قيد 98163    محل رئيسى  عن مزرعة لتربية الدواجن وبيعها, بجهة محافظة قنا بهجوره - ملك / صفوت 

ثروت بدروس

430 - احمد عربى مدنى محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5972 

ورقم قيد 98164    محل رئيسى  عن حظيرة تربية مواشي وبيع ألبان, بجهة محافظة قنا الخرانقة_بملك/مدني 

عربي مدني محمد

431 - صباح محمود محمد بغدادى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5981 ورقم قيد 98165    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة قنا بندر قفط_ش.حامل الرايه_بملك/

عصمت عباس محمود

432 - حمدى على سليم حسان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5982 

ورقم قيد 98166    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا دندرة - بملك / مكى خضرى 

سليمان
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433 - ابوبكر محمد الشعرانى على احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 5984 ورقم قيد 98167    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة قنا ش.المدرسة الثانوية_بملك/

صلح على محمد

434 - شرين محمد احمد ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5989 ورقم قيد 98168    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة قنا القلعيه - بملك / عادل احمد عمر 

محمود

435 - حنان سيد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6002 

ورقم قيد 98169    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية مجمدة, بجهة محافظة قنا بندر قنا - مدينة العمال امام 

مدرسة حامد سليمان - بملك / ورثه زين العابدين يحيى

436 - ابراهيم عبدالكريم عبدالوهاب عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم 

ايداع 6005 ورقم قيد 98170    محل رئيسى  عن ديكورات, بجهة محافظة قنا بندر قفط_ش.توت عنخ امون_

بملك/حمدى محمود على

437 - ميرنا محروس عدلى محروس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6006 ورقم قيد 98171    محل رئيسى  عن محل لبيع خضروات وفاكهة, بجهة محافظة قنا المعرى نجع 

النصارى - بملك / حليم يسى حنا

438 - محمود حمزه محمد على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 6011 

ورقم قيد 98172    محل رئيسى  عن بيع بقاله ومجمدات, بجهة محافظة قنا بندر قنا - الرفاعى كوم عنيبس - 

بملك / محمد حمزه محمد على

439 - ميلد خير سيدهم عطاا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6013 ورقم قيد 98173    محل رئيسى  عن ورشه نجاره وموبيليا, بجهة محافظة قنا المعرى_بملك/نوال بهيج 

سلواس

440 - سمنهار خالد سالم عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

6019 ورقم قيد 98174    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا ش.الجمعية الزراعية المحروسة_بملك/

جمال سالم عبدالراضى

441 - جورج جمال ماضى قديس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6034 

ورقم قيد 59204    رئيسى آخر  عن توريدات عمومية فيما عدا )العمالة الكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبة 

اللسلكية(, بجهة محافظة قنا بندر نجع حمادى_امام مركز الشرطة_بملك/سامح سمير  يعقوب

442 - هبه محمود جادالرب عبدالراضى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6056 ورقم قيد 83665    رئيسى آخر  عن مواد بناء وبيع اسمنت, بجهة محافظة قنا كرم عمران_بجوار 

السنترال_بملك/ابوالحمد فهيم على

443 - على نصارى على عمر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6079 

ورقم قيد 97869    رئيسى آخر  عن معرض بيع مراتب, بجهة محافظة قنا قنا_بندر قنا_عماره المرحوم احمد 

جمال_امام مدرسه جنوب قنا العداديه ش.القصر مدينه العمال_بملك/عماد احمد جمال عبدالغنى

444 - اميمه صلح ابوالحمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6036 

ورقم قيد 98175    محل رئيسى  عن حدايد وبويات, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.سيدى عبدالرحيم_بملك/على 

ابوالحسن احمد

445 - احمد على مبارك مهران تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6037 

ورقم قيد 98176    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة قنا دندره_عزبه يوسف_بملك/محمد على مبارك
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446 - نجوى فهمى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6041 

ورقم قيد 98177    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة قنا ابوشوشة - بملك / لميع سليمان سفين

447 - ناديه وجيه توفيق حنا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6043 

ورقم قيد 98178    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة قنا بندر قنا_ش.كوبرى دندرة_بملك/عارف 

محمد حسن

448 - مصطفى حامد احمد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6044 ورقم قيد 98179    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا حجازة بحرى - نجع 

السديس -بملك / عطيتو احمد محمد

449 - محمد عصام الدين محمد محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6045 ورقم قيد 98180    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا بندر فرشوط_

شارع متفرع من شارع خور الحليمي_بملك/محمد عبدالستار احمد حسين

450 - ابوهلب ثروت ابوهلب على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6048 ورقم قيد 98181    محل رئيسى  عن مزرعة تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا العوامر وبنى 

برزه - بملك / ثروت ابوهلب على

451 - ايمان عبدالستار عبدالموجود محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6054 ورقم قيد 98182    محل رئيسى  عن مزرعة تربية وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا العمرة - بملك / 

محمد صدقى محمد حسين

452 - حسام بدرى عطا عبدالكريم تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6058 ورقم قيد 98183    محل رئيسى  عن حظيره مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا نجع معوض العليقات 

- بملك / محمود خليل محمد

453 - عبدا شحات فهمى احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6060 

ورقم قيد 98184    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة قنا البحرى قمول_الحرازات_بملك/سعديه فهيم 

احمد عبدا

454 - حماده محمد مبارك موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6066 ورقم قيد 98185    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ومزادات شبكات رى حديث ولواح طاقه شمسية, 

بجهة محافظة قنا بندر قنا - شارع نادى البحر امام المرسى السياحى - بملك / محمود حسنى محمود

455 - سلمه الصغير محمد ادم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6070 

ورقم قيد 98186    محل رئيسى  عن حظيرة لتربيه المواشى وبيع اللبان, بجهة محافظة قنا الحساسنه - بملك / 

نعمه سيد محمد يسين

456 - عبدالمجيد عباس محمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6071 ورقم قيد 98187    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عمومية, بجهة محافظة قنا العطيات_الغرابوه 

قبلى_بملك/اميمه محمد عمار حسن

457 - زكريا محمد عبدالمعين جاد الرب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 6072 ورقم قيد 98188    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة قنا المخزن - نجع 

القبلى - بملك / محمود هاشم على

458 - منى احمد سيد عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6080 ورقم قيد 98189    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة قنا النجوع - بملك / احمد سيد 

عبدالعزيز
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459 - محمود حسين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6082 

ورقم قيد 98190    محل رئيسى  عن تربيه مواشى وبيع البان, بجهة محافظة قنا ابومناع بحرى - بملك/ حسين 

محمد احمد الطروى

460 - عبدالرحمن السيد على العزب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6083 ورقم قيد 98191    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه متكامله, بجهة محافظة قنا ابو دياب شرق - بملك 

/ عبدا السيد علي

461 - بول معوض تكل معوض تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6084 

ورقم قيد 98192    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا بهجورة - بملك / مينا نسل 

بلمون

462 - محمد محروس احمد عبدالقادر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6085 ورقم قيد 98193    محل رئيسى  عن ورشة صيانة سيارات, بجهة محافظة قنا القلعة بحرى _ بملك / 

عبدا رمضان محمد

463 - علء احمد عبدالله محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6086 

ورقم قيد 98194    محل رئيسى  عن تربية الدواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا هو - بملك / دعاء احمد فراج

464 - نجاه عبدالراضى ابوالوفا سليم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6092 ورقم قيد 98195    محل رئيسى  عن تربية دواجن وتجارتها, بجهة محافظة قنا الهيشه - بملك / 

عبدالراضى ابوالوفا سليم

465 - اسراء كمال عبدالقوى على احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6093 ورقم قيد 98196    محل رئيسى  عن بيع بقالة, بجهة محافظة قنا الجبلو_ البياضية_ نجع ابوعرب _

بملك/ محمود منصور محمد

466 - محمد سعدى حفنى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 6094 

ورقم قيد 98197    محل رئيسى  عن بقاله خضروات وفاكهة, بجهة محافظة قنا الوسط قمول - بملك / عبدالسيد 

توفيق الضيفى

467 - ضاحى سعد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

6095 ورقم قيد 98198    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة قنا بندر دشنا -العزازية - شارع البحر بملك / 

سعد عبدالحميد محمد
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فروع الفراد

1 - زينب محمد احمد عبدالرحيم  قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع   5053 ورقم قيد   97809  محل فرعى  

عن مخزن بيع بقالة  بجهة محافظة قنا الهيشة - بملك / احمد ابوالمجد نورالدين

2 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   5501 ورقم قيد   97980  محل فرعى  عن 

مخزن بيع بقاله  بجهة محافظة قنا نجع الجامع المراشدة - بملك / احمد برعى عبدالعزيز

3 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر  قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع   5501 ورقم قيد   97980  محل فرعى  عن 

مخزن بيع بقاله  بجهة محافظة قنا كان له محل رئيسيا اخر ناحية نجع الجامع المراشده_بملك/احمد برعى عبدالعزيز 

عن نشاط حظيرة لتربية المواشي وتجارتها اودع برقم 9238 افتتح في 27-9-2021 واغلق في15-5-2022 وقيد 

برقم 92432 مكتب سجل تجارى قنا

4 - منتصرباا حماده جادا محمد  قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع   5839 ورقم قيد   97987  محل فرعى  

عن مخزن لبيع الخرده  بجهة محافظة قنا بندر دشنا _ العزازية _ بملك / عباس عمران عباس -

قيود الشركات

1 - شركة ابراهيم محمود احمد وشريكته ريهام عبدالمنعم فاضل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    5036 ورقم قيد  97815    مركز عام  عن تصنيع المنظفات وبيع المطهرات 

والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير والتوريدات العامه فيما عدا )توريد العمالة 

والنترنت والكمبيوتر وكاميرات المراقبه اللسيلكية (  بجهة محافظة قنا القطعه رقم 6 المنطقة التجارية الثانيه - 

بركه - بملك / حسن محمد حسن

2 - مبروكه احمد عبدالوهاب وشركائها شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

5675 ورقم قيد  98057    مركز عام  عن محل بقاله لبيع البقاله للجمهور  بجهة محافظة قنا قريه رفاعه - 

ملك - صدقى اسماعيل سليمان -

3 - اسماعيل محمد على محمد وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    5833 ورقم قيد  98110    مركز عام  عن تربيه الدواجن  وتجاره العلف واستصلح وزراعه 

الراضى  بجهة محافظة قنا قريه العسيرات - ملك - احمد صادق على عبدالعال

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - عبدالعليم سليم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   64660 قيد فى 17-04-2012 برقم ايداع  1445 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

2 - تعديل السم التجاري الى سلفيا صفوت ناجى بضابا  تاجر فرد سبق قيده برقم   71400 قيد فى 

26-04-2015 برقم ايداع  1737 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك 

التجاره نهائيا

3 - رزيقي المير جرجس جرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   72655 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع  2912 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

4 - علء مسعود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73595 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع  6717 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

5 - حنان حسن محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   74067 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع  1344 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

6 - حسني عبدالمسيح سليمان سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم   80098 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع  

895 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

7 - محمد سعيد ذكي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   80942 قيد فى 23-06-2019 برقم ايداع  3867 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

8 - ناجي محروس فؤاد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   84046 قيد فى 23-06-2020 برقم ايداع  3357 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

9 - ابراهيم مصطفى ابوالمجد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   85627 قيد فى 08-09-2020 برقم ايداع  

6141 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

10 - علء محمد عوض ا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   89676 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  

3744 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

11 - دريه مصطفى عبدالقادر عبدالمطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   70510 قيد فى 19-06-2014 برقم 

ايداع  3058 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

12 - سعيده رفاعي عبدالرحيم عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   72281 قيد فى 13-03-2016 برقم ايداع  

1426 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

13 - احمد رجب محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   78712 قيد فى 27-08-2018 برقم ايداع  6598 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

14 - رمضان محفوظ رمضان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   84323 قيد فى 07-07-2020 برقم ايداع  

3817 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

15 - ياسر محمد محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   91083 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع  6818 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب االقيد لترك التجارة نهائيا

16 - عبدالباسط ابراهيم على عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   92070 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

8642 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

17 - نجاح ياسين محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   92451 قيد فى 28-09-2021 برقم ايداع  9284 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

18 - سميره منير كامل اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم   40845 قيد فى 30-01-1994 برقم ايداع  319 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيآ

19 - رأفت سعد حسين عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73077 قيد فى 21-09-2016 برقم ايداع  4860 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

20 - حسن نصر عطيتو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73114 قيد فى 27-09-2016 برقم ايداع  4988 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

21 - اسامه محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77048 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع  1753 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ
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22 - علي عمر محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   78157 قيد فى 28-06-2018 برقم ايداع  5082 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

23 - حمدى محمود عبدالراضى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92071 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  

8643 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

24 - احمد عبداللطيف ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   39699 قيد فى 29-03-1993 برقم ايداع  1015 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

25 - مياده عبدالستار عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74650 قيد فى 24-05-2017 برقم ايداع  

3426 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

26 - علء علي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   76435 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع  134 وفى 

تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

27 - خليل عبدالفتاح خليل ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   80415 قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع  

2041 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شــطــب الـقيــد لـــتــرك التـــجــاره نــهــائــيــآ

28 - احمد رمضان محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   83155 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع  1487 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

29 - محمد حداد بربري محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88268 قيد فى 18-01-2021 برقم ايداع  533 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

30 - محمد عبادي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   89680 قيد فى 13-04-2021 برقم ايداع  3755 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شــــطــــب هــــذا الــــقــــيد لتــــــرك التــــجــــاره 

نــــهائـــــيا

31 - محمد محروص اسماعيل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   89979 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع  

4449 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

32 - مروه محمد ابراهيم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   94442 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

12470 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

33 - صابر جاد الكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   59654 قيد فى 24-08-2005 برقم ايداع  3191 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

34 - جلل محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   59844 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع  3303 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

35 - جلل محمد علي عفيفي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   59844 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع  

7110 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

36 - خالد احمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   67950 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع  1890 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

37 - علء شعيب ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   77426 قيد فى 25-03-2018 برقم ايداع  2887 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيآ

38 - يوسف مختار محمد فاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   89944 قيد فى 23-05-2021 برقم ايداع  4398 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

39 - صلح جبريل عبدالنعيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96896 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  

3825 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

40 - هنيه اديب صليب  تاجر فرد سبق قيده برقم   33494 قيد فى 08-11-1987 برقم ايداع  3768 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

41 - محمد احمد رزق ا عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   66962 قيد فى 20-08-2013 برقم ايداع  

3533 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

42 - كريمان عادل ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76039 قيد فى 04-12-2017 برقم ايداع  

8173 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

43 - هاشم فؤاد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91480 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع  7541 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
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44 - شاديه فايز محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92421 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  9211 وفى 

تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

45 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر  تاجر فرد سبق قيده برقم   92432 قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  9238 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

46 - محمد عوض طه محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   93663 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  11225 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

47 - احمد نصر على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94706 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  12921 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

48 - هشام محمد عباس شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم   94869 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  13235 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

49 - الحسن نصر غريب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95301 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  14033 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

50 - نوره محمد هاشم محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   95511 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  14444 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

51 - عبدالرؤف على عبدالكريم سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   95825 قيد فى 19-01-2022 برقم ايداع  

735 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

52 - عبدالموجود عبدالحاكم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26584 قيد فى 03-04-1982 برقم ايداع  859 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد للوفاة

53 - مجدي لطفي عيسي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   80795 قيد فى 23-05-2019 برقم ايداع  3366 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

54 - احمد حسنى عطيه حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   84777 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع  4664 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

55 - ايمن عبده عبدالله محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85530 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  6000 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

56 - منصور محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   85709 قيد فى 10-09-2020 برقم ايداع  6269 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

57 - ابوالحسن حسنى عبدالمنعم عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92673 قيد فى 04-10-2021 برقم 

ايداع  9679 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

58 - اسلم عبدالحافظ يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92699 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

9728 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

59 - احمد محمد محمود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   93247 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  10572 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

60 - هاله فراج عطا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   94432 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع  12456 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

61 - كرم صلح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94952 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع  13381 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

62 - عبادي جمال ابوالصفا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   95630 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  227 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

63 - اسلم ابوالحجاج كمال علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   95972 قيد فى 30-01-2022 برقم ايداع  

1117 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

64 - امل عبدالرحيم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   65351 قيد فى 12-12-2012 برقم ايداع  4130 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

65 - محمود خير احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   70227 قيد فى 23-04-2014 برقم ايداع  2241 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
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66 - كرمال فتحي عبدالوارث احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   70838 قيد فى 27-10-2014 برقم ايداع  

4415 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد للوفاة

67 - اسماء محمد الصغير محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   73245 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع  

5125 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

68 - اميره صالح احمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   86880 قيد فى 08-11-2020 برقم ايداع  8559 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

69 - ولء عبدالصبور احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   87895 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع  

2767 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

70 - اسماء يحيي احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91335 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  7269 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

71 - محمود عبده عباس يس  تاجر فرد سبق قيده برقم   91768 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع  4288 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

72 - حمدى عبدالمعطى محمد فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   92283 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

8971 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

73 - اميمة على محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94741 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع  13001 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

74 - جمعه محمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94965 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع  13404 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

75 - محمد احمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95054 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  13573 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

76 - محمد احمد عبدالستار حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم   95938 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

1011 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

77 - سمير فرج محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   97272 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  4702 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

78 - محمود حسن محمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   62541 قيد فى 03-11-2008 برقم ايداع  3655 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

79 - مبروكه كمال عبدالستار حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم   67983 قيد فى 28-10-2013 برقم ايداع  

5270 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

80 - شيماء سيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   74576 قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع  3205 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

81 - محمود عاطف فخرى محمد ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   78692 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع  

6537 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

82 - محمد قاسم عبداللطيف عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   87226 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  

9267 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

83 - سعد جمعه راغب حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   91193 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع  7037 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

84 - اكرم على سعد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم   94896 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  13280 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

85 - رمضان بخيت محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   95202 قيد فى 16-12-2021 برقم ايداع  

13840 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

86 - محمد عاطف عطا عادلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96229 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  1946 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

87 - محمد تغيان بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم   43975 قيد فى 24-06-1996 برقم ايداع  2138 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
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88 - نمر حمزه حسن جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم   69892 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع  2375 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

89 - عمرو محمود علي محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   84529 قيد فى 16-07-2020 برقم ايداع  4213 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

90 - سمر عبدالحميد حسوب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   84854 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع  

4808 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

91 - عبير عبدالعاطي يوسف علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88166 قيد فى 12-01-2021 برقم ايداع  311 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

92 - صباح ابوالمجد حسين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   91587 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع  

7748 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

93 - احمد رمضان متولي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93873 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

11564 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

94 - هاجر جمال عبدالعزيز موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   95128 قيد فى 14-12-2021 برقم ايداع  

13707 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

95 - عادل غزالي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   53868 قيد فى 13-10-2001 برقم ايداع  3996 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

96 - هانى بخيت وهيب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   73876 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع  622 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

97 - عباس مسلسل عباس على  تاجر فرد سبق قيده برقم   81075 قيد فى 08-07-2019 برقم ايداع  4166 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

98 - كامل حسن كامل ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   84671 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  4455 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

99 - عفاف فؤاد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   85672 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  6203 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

100 - محمد احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88483 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع  991 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

101 - نجلء فتحى عبده نورالدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   93009 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  

10248 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

102 - احمد هاشم عواد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93010 قيد فى 14-10-2021 برقم ايداع  10249 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

103 - اميرة سالم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93392 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  10781 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

104 - يونس خيرا احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95557 قيد فى 02-01-2022 برقم ايداع  10 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

105 - سعدي مصطفي احمد مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   96325 قيد فى 22-02-2022 برقم ايداع  

2194 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

106 - عزه النوبى أمام طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   96923 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع  3922 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـآ

107 - عبدالرافع عبدا سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   33826 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع  3720 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم اللغاء للستغناء عنه

108 - يوسف نجيب محارب عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   39063 قيد فى 03-08-1992 برقم ايداع  

1925 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

109 - صباح جلل بغدادي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   54529 قيد فى 04-03-2002 برقم ايداع  888 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا
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110 - عطيات عبدالموجود جلل عليوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   66656 قيد فى 26-06-2013 برقم ايداع  

2901 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

111 - ساميه منصور انور مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   77481 قيد فى 02-04-2018 برقم ايداع  

3060 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

112 - سعاد الضوى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   78037 قيد فى 10-06-2018 برقم ايداع  

4754 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

113 - سعاد الضوى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   78037 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع  

1203 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

114 - ميلد كمال صادق سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   82267 قيد فى 19-11-2019 برقم ايداع  

7807 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

115 - زينب علي دردير ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   85294 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  5578 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

116 - عطا محمد عبدالباقي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   85583 قيد فى 07-09-2020 برقم ايداع  

6076 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

117 - عيد حمدي نورالدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87857 قيد فى 23-12-2020 برقم ايداع  

10500 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

118 - ايمن بربري زيدان ربيعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   91227 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  

7090 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

119 - عبدا جمال احمد شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91329 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع  7254 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

120 - سيد عبدالستار مغربي منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   93899 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  

11604 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

121 - سامي عزالعرب احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   95168 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

13782 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

122 - عبدالوارث مصطفى محمد محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95413 قيد فى 26-12-2021 برقم 

ايداع  14240 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

123 - مسعود دخرى احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   95925 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  

973 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجارة نهائيا

124 - نسيم السيد عثملي  تاجر فرد سبق قيده برقم   40448 قيد فى 18-10-1993 برقم ايداع  3227 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد للوفاه

125 - نسيم السيد عثملي  تاجر فرد سبق قيده برقم   40448 قيد فى 24-11-1993 برقم ايداع  3748 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد للوفاه

126 - سيد عبدالحميد شحات علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   49972 قيد فى 01-09-1999 برقم ايداع  

3093 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

127 - ناديه احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   56744 قيد فى 11-08-2003 برقم ايداع  2869 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

128 - عطيتو احمد عطيتو محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   73897 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع  689 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

129 - محمد عباس احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   75016 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

4704 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

130 - خالد بربرى محمد احمد بربرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   78270 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع  

5383 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

131 - على هلل محمد بدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84902 قيد فى 10-08-2020 برقم ايداع  4876 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا
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132 - زينب اشرف محمود برعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   88521 قيد فى 01-02-2021 برقم ايداع  

1092 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

133 - فاتن سعيد خليل عبدالرؤف  تاجر فرد سبق قيده برقم   93466 قيد فى 26-10-2021 برقم ايداع  

10906 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

134 - محمود جادالكريم عبده محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94161 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

12023 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

135 - محمد ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94445 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

12473 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب هذا القيد لترك التجاره نهائيا

136 - محمد احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   38138 قيد فى 02-09-1991 برقم ايداع  2660 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

137 - امل محمد جمال الدين عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55759 قيد فى 16-11-2002 برقم ايداع  

4684 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

138 - سليمان احمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   59481 قيد فى 17-07-2005 برقم ايداع  

2583 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره

139 - احمد سعد ابوالعل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   62479 قيد فى 21-10-2008 برقم ايداع  3434 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

140 - حميده خليل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   66695 قيد فى 03-07-2013 برقم ايداع  2986 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

141 - نعمه مختار بربرى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   82450 قيد فى 05-12-2019 برقم ايداع  8352 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

142 - خالد فراج عطا عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   89892 قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  4261 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

143 - محمد ممدوح محمد عطال عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   90502 قيد فى 24-06-2021 برقم ايداع  

5612 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

144 - محمد اسماعيل حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91011 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  

6684 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

145 - احمد محمد خليل اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   91244 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  

7115 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

146 - محمود على جاد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   91644 قيد فى 02-09-2021 برقم ايداع  7875 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

147 - اشرف ابراهيم يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92702 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

9732 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

148 - هناء محمد عبدالحميد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   92920 قيد فى 12-10-2021 برقم ايداع  

10075 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

149 - احمد محمد بيومى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93648 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  

11205 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

150 - سيده نور جميل رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   94669 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع  12863 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

151 - سيد سويلم رشاد مطير  تاجر فرد سبق قيده برقم   96027 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  1353 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ

152 - مصطفى ابوالحسن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96683 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  

3178 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

153 - وليد عطا يوسف دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم   97841 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  5115 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــــآ
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154 - شيماء نور عربى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97931 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  5329 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الشطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

155 - هنيه غريب ابوالوفا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   42549 قيد فى 29-05-1995 برقم ايداع  1839 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

156 - حلمي رضوان سلمان رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   48947 قيد فى 26-10-2011 برقم ايداع  

3748 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

157 - فاطمه محمد فارس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   55476 قيد فى 11-09-2002 برقم ايداع  3751 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

158 - زاهيه عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   68197 قيد فى 06-11-2013 برقم ايداع  5595 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

159 - قرشي عباس خضير محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   87274 قيد فى 25-11-2020 برقم ايداع  

9347 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

160 - حسن سعيد علي خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   89003 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  2149 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

161 - محمد ربيع عبدالنعيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91442 قيد فى 25-08-2021 برقم ايداع  

7452 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

162 - محمد ابوالحجاج احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92862 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

9979 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

163 - عبدالناصر ابوالسعود عطيتو ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93422 قيد فى 25-10-2021 برقم 

ايداع  10831 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

164 - منى يوسف يونس فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   93633 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  11183 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

165 - حسن محمد ابوالمجد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94056 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

11840 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

166 - حسن محمد عبدالموجود قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94477 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  

12526 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

167 - عبدالباسط محمد محمود القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94775 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

13048 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

168 - ايات عبد اللطيف محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94836 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  

13171 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

169 - على احمد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   95167 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  13781 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

170 - عصام احمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96022 قيد فى 06-02-2022 برقم ايداع  1326 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

171 - محمد منتصر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   33744 قيد فى 15-12-1987 برقم ايداع  4366 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

172 - عريان لحظي اسحق بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   54525 قيد فى 04-03-2002 برقم ايداع  869 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

173 - فتحيه احمد عبداللطيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   70115 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع  

2011 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

174 - وفاء عبدا سعدعبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   70116 قيد فى 07-04-2014 برقم ايداع  2012 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

175 - محمد نورالدين علءالدين عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   75342 قيد فى 24-09-2017 برقم 

ايداع  5890 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
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176 - ناديه احمد خميس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77116 قيد فى 25-02-2018 برقم ايداع  1947 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

177 - محمود حسين مصطفي حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   83703 قيد فى 20-05-2020 برقم ايداع  

2755 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

178 - محمود جاد سيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   84872 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  4834 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

179 - خالد سعد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   86146 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع  7130 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

180 - حسني محمد حسين حراجي  تاجر فرد سبق قيده برقم   89087 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

2332 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

181 - سمر خلف ا محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91512 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  7594 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

182 - مصطفى احمد طايع محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92338 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

9068 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

183 - حميده توفيق محمد ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   93538 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع  

11042 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

184 - جابر ابراهيم محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   94061 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  

11848 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

185 - منال نادر فؤاد ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   94845 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع  13193 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

186 - احلم عنتر محمد سمير فتح ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   95309 قيد فى 21-12-2021 برقم ايداع  

14045 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

187 - وفاء حربى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95652 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  262 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

188 - عبدالسميع محمد عبدالسميع محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   95751 قيد فى 2022-01-16 

برقم ايداع  535 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجاره نهائيا

189 - عبيد سالم بخيت ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   96146 قيد فى 13-02-2022 برقم ايداع  

1697 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

190 - ناهد محمود محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   66158 قيد فى 21-03-2013 برقم ايداع  1507 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

191 - امل فهمي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   71195 قيد فى 04-03-2015 برقم ايداع  918 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

192 - احمد محمد العربى ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77190 قيد فى 04-03-2018 برقم ايداع  

2181 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

193 - محمد عبدالموجود تقي حسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم   87687 قيد فى 15-12-2020 برقم ايداع  

10146 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

194 - احمد عيد حمدان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   88851 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  1802 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

195 - بسام عبدالموجود سليمان علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   90207 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع  

4965 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

196 - حظوظ اباصيري النجار احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   90450 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع  

5522 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

197 - تيسير عبداللطيف احمد شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم   91267 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع  

7158 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا
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198 - تعديل السم التجاري الى سعود عبيد محمد عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   91681 قيد فى 

05-09-2021 برقم ايداع  7940 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك 

التجارة نهائيــآ

199 - صفاء عبدالواحد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92264 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  

8942 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

200 - احمد محمود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92491 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  9365 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

201 - محمود رفاعي باشا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92832 قيد فى 10-10-2021 برقم ايداع  9923 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

202 - رندا احمد محمد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   92894 قيد فى 11-10-2021 برقم ايداع  

10029 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

203 - جواهر صابر بخيت سنوسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   93278 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

10620 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

204 - سهير محمد مرسى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   93281 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

10623 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

205 - امنه خليل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93283 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  10625 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

206 - فاطمه محمد محمد المين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   93381 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

10769 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

207 - صافى محمد امين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   93382 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

10770 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

208 - سحر جرجاوى عربى حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   93434 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  

10848 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

209 - تعديل السم التجارى الى/ابوالسعود عطيت ا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   93540 قيد فى 

27-10-2021 برقم ايداع  11044 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك 

التجارة نهائيــآ

210 - اكرم عابدين نصرا  عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   93936 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع  

11675 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

211 - هدي ابراهيم حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94131 قيد فى 14-11-2021 برقم ايداع  

11969 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

212 - رضوا رمضان ابوالسعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94228 قيد فى 16-11-2021 برقم ايداع  

12129 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

213 - فايزه كمال عبدالرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94312 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  

12257 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

214 - عبدالله محمد حامد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   94808 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع  

13111 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

215 - عمر حمام فخرى عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   95328 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع  14077 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

216 - احمد اسعد محمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   95700 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  384 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

217 - عبيد زمقان حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   95708 قيد فى 12-01-2022 برقم ايداع  436 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

218 - أشرف محمد الصغير اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   95845 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع  

795 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ
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219 - بسمه ممدوح شكرى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   96492 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع  

2606 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

220 - فاطمه ابوالسعود محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   96547 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  

2748 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

221 - جمال محمود علي السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   52671 قيد فى 17-02-2001 برقم ايداع  756 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

222 - سعاد ابو المجد عبد الله عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   52764 قيد فى 27-02-2001 برقم ايداع  

969 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

223 - اشرف عياد بشاره داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   59945 قيد فى 19-11-2005 برقم ايداع  4075 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيا

224 - محمود عبدالصبور نظير محمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73756 قيد فى 05-01-2017 برقم 

ايداع  155 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

225 - محمود عبدالصبور نظير محمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   73756 قيد فى 15-09-2021 برقم 

ايداع  8518 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

226 - منى احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   77986 قيد فى 04-06-2018 برقم ايداع  4627 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

227 - محمد حسين خليل صلح  تاجر فرد سبق قيده برقم   78232 قيد فى 08-07-2018 برقم ايداع  5270 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيــآ

228 - ابراهيم محمد موسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   84886 قيد فى 09-08-2020 برقم ايداع  

4853 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

229 - زينب شحات حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   92278 قيد فى 22-09-2021 برقم ايداع  8962 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

230 - احمد نور الدين محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   92329 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع  

9059 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

231 - حسن السيد حمدان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   94451 قيد فى 22-11-2021 برقم ايداع  12482 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ

232 - صابر فوزى ربيع سرجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   97382 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  4972 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لترك التجارة نهائيـــآ
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رأس المال

1 - محمود امين خليل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   73980 قيد فى 13-02-2017 برقم ايداع   1020 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

2 - عاطف طيرى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   97141 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع   4476 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

3 - عزه حسن احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   79567 قيد فى 27-11-2018 برقم ايداع   9473 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

4 - رحمه عزالدين ابوزيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   92752 قيد فى 06-10-2021 برقم ايداع   9812 

فى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

5 - هانى زكى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   58731 قيد فى 02-02-2005 برقم ايداع   374 فى تاريخ  

11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - الء خليل حسن خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   75208 قيد فى 29-08-2017 برقم ايداع   5402 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

7 - علي ابوالمعارف عبدالمتعال عوامي تاجر فرد سبق قيده برقم   79749 قيد فى 19-12-2018 برقم ايداع   

10187 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

8 - احمد على مراد ابوالمجد تاجر فرد سبق قيده برقم   97295 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع   4744 فى 

تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  201,000.000

9 - جلل محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم   59844 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع   3755 فى 

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

10 - خالد احمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   67950 قيد فى 27-10-2013 برقم ايداع   5207 فى 

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

11 - نوبي حسان مبارك محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   73837 قيد فى 19-01-2017 برقم ايداع   447 فى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

12 - احمد محروس فؤاد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم   77140 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع   

2035 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - عبدالرحيم عباس محمود سعدا تاجر فرد سبق قيده برقم   97356 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع   

4894 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

14 - جابر احمد البربري تاجر فرد سبق قيده برقم   39162 قيد فى 09-09-1992 برقم ايداع   2271 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

15 - احمد على احمد الرشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   96288 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع   2087 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

16 - تعديل السم التجاري الى طلعت صدقي كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   42274 قيد فى 

14-03-1995 برقم ايداع   858 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

17 - علي حسين محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم   69774 قيد فى 05-03-2014 برقم ايداع   1308 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  101,000.000

18 - عادل دردير حسين ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم   95263 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع   

13973 فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

19 - محمد احمد دياب فرج ا تاجر فرد سبق قيده برقم   96450 قيد فى 28-02-2022 برقم ايداع   2479 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

20 - رفعت محمد قاسم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   97160 قيد فى 14-04-2022 برقم ايداع   4504 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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21 - دعاء محمد سليم عبدالبارى تاجر فرد سبق قيده برقم   73296 قيد فى 23-10-2016 برقم ايداع   5544 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

22 - محمد حربي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   77973 قيد فى 03-06-2018 برقم ايداع   4591 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

23 - عبدالستار محمد جادالمولى حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   78930 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع   

7113 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

24 - سمينه احمد على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   83601 قيد فى 03-05-2020 برقم ايداع   2529 فى 

تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

25 - اسماعيل عبدالرحيم محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   84247 قيد فى 05-07-2020 برقم ايداع   

3698 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  201,000.000

26 - ولء عبدالصبور احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   87895 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع   

10574 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

27 - محمد احمد اسماعيل بهلول تاجر فرد سبق قيده برقم   90118 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع   4747 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

28 - عبدالرحيم محمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   92107 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع   

8701 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

29 - علي محمد علي مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   73025 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع   4641 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

30 - حسن مبارك حفني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   75397 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع   

6036 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

31 - نرمين لطفي اسرائيل سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   80522 قيد فى 08-04-2019 برقم ايداع   

2418 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

32 - عبدالوارث محمد عبدالله محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   84778 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع   

4665 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

33 - مصطفي فرزدق خليل اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   90562 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع   

5740 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

34 - دكتوره عبدالشافى دسوقى عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم   96980 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع   

4078 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

35 - ابوالمجد فؤاد محمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   77060 قيد فى 19-02-2018 برقم ايداع   1786 

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

36 - تعديل السم التجاري الى هيثم عبدالرحمن محمد محمد العنتبلي تاجر فرد سبق قيده برقم   78925 قيد فى 

16-09-2018 برقم ايداع   7100 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

200,000.000

37 - ثناء كامل حامد هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم   87182 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   9189 فى 

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

38 - زكي ابراهيم زكي مينا تاجر فرد سبق قيده برقم   65303 قيد فى 29-11-2012 برقم ايداع   3933 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

39 - رشا حسن السيد رشوان تاجر فرد سبق قيده برقم   73118 قيد فى 10-06-2020 برقم ايداع   2967 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

40 - احمد عبدالرازق علي تاجر فرد سبق قيده برقم   77791 قيد فى 10-05-2018 برقم ايداع   4043 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

41 - حنان عبيد ا الشاطر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   79492 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع   

9165 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

42 - محمد حربى مبارك حبيش تاجر فرد سبق قيده برقم   86646 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع   8088 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000
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43 - مصطفى اسماعيل مصطفى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89488 قيد فى 30-03-2021 برقم ايداع   

3321 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

44 - هاله عبده محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   91686 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع   7948 فى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

45 - مختار الزين حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   92529 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع   9436 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

46 - نعمه عبدالفتاح صابر توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   68689 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع   

6323 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

47 - محمد محمود توفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم   76170 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع   8536 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  300,000.000

48 - محمد علي موسى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   80619 قيد فى 21-04-2019 برقم ايداع   2772 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

49 - يوسف بطرس ليس جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   87006 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع   8818 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - سعد محمد سعد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   87719 قيد فى 16-12-2020 برقم ايداع   10209 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

51 - جواهر احمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   89268 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع   2771 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

52 - ابراهيم منصور محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   89640 قيد فى 11-04-2021 برقم ايداع   

3657 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

53 - علء سعد يسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   94962 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع   13401 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  31,000.000

54 - فاتن محسب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   54459 قيد فى 17-02-2002 برقم ايداع   683 فى تاريخ  

24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  900.000

55 - عنتر محمد محمود سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   56010 قيد فى 27-01-2003 برقم ايداع   377 فى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - تعديل السم التجاري الى النجار لبيع السمنت لصاحبه  احمد محمد نجار محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم   

60998 قيد فى 13-07-2006 برقم ايداع   2826 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  1,000,000.000

57 - صفاء عبداللطيف محمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   63995 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع   

2112 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

58 - بخيته احمد حسان عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم   74166 قيد فى 12-03-2017 برقم ايداع   1805 

فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

59 - امال عبدالرازق محمد عبدالمنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   35492 قيد فى 12-03-1989 برقم ايداع   

850 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

60 - مجدي صبحي بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم   40508 قيد فى 31-10-1993 برقم ايداع   3421 فى 

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

61 - عماد الدين احمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   54011 قيد فى 10-11-2001 برقم ايداع   4508 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

62 - سمير حشمت وهيب جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم   75015 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع   4701 

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

63 - نروز شكرا هواش متى تاجر فرد سبق قيده برقم   78274 قيد فى 10-07-2018 برقم ايداع   5394 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

64 - الحسين سعد عطا علي تاجر فرد سبق قيده برقم   78448 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع   5904 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000
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65 - فاطمة حامد حسين عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   84653 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع   4432 

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

66 - ايه محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   85075 قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع   5167 فى 

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

67 - حربي ثابت سويحه سدره تاجر فرد سبق قيده برقم   69593 قيد فى 18-02-2014 برقم ايداع   944 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

68 - عبدالراضي محمد عبدالستار عبدالراضي تاجر فرد سبق قيده برقم   72350 قيد فى 22-03-2016 برقم 

ايداع   1674 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

69 - هاله سيد محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم   77245 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع   2352 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

70 - روماني ناجي عبدالشهيد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   80017 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع   

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

71 - سعيد محمد رمضان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   81085 قيد فى 09-07-2019 برقم ايداع   4190 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

72 - حمدى ايمن سعد يحى تاجر فرد سبق قيده برقم   96178 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   1773 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

73 - فاطمه احمد محمد محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   94594 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع   

12725 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

74 - حماده عبدالرحيم السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   74894 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع   

4278 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

75 - صبرى عبدالرحيم حسن ادم تاجر فرد سبق قيده برقم   79066 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع   

7487 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

76 - وائل عطاا عبدالسلم قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   83060 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع   

1240 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  21,000.000

77 - مصطفي جاد احمد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   87993 قيد فى 30-12-2020 برقم ايداع   10793 

فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

78 - داليا عبدالعزيز على محمد رفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم   98066 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع   

5704 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000.000

79 - احمد عبدالحي محمد حفني تاجر فرد سبق قيده برقم   43076 قيد فى 19-10-1995 برقم ايداع   3429 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

80 - قدري كمال حفني مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم   52588 قيد فى 03-02-2001 برقم ايداع   513 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

81 - جمعه حسن سعيد عطيتو تاجر فرد سبق قيده برقم   78531 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع   6127 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

82 - شيماء ابوالوفا احمد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم   83118 قيد فى 18-02-2020 برقم ايداع   1411 

فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

83 - سعيد عبده محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   86273 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع   7363 فى 

تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000
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العناوين 

1 - رابعه جمعه عبدالحفيظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89662 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    

3718 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الشعانيه - بملك / محمود جمعه 

عبدالحفيظ

2 - رضى محمد ابراهيم مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    94928 قيد فى 07-12-2021 برقم ايداع    

13347 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الكراتيه مركز 

قوص بملك / حمدى رزق عبدالحليم

3 - محمد ابوالحمد عباس محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    95589 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع    107 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الي دندره - بملك / مخطار 

احمد عبداللطيف

4 - نور الدين محمد محمود معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    50589 قيد فى 15-01-2000 برقم ايداع    

91 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتح محل رئيسيا اخر بناحية رقم 9 

شارع عبدالفتاح الروبي - العمرانيه - الجيزه عن نشاط بيع اجهزه كهربائيه اودع برقم 10747 وقيد برقم تابع 

111413 غرفة الجيزه

5 - سليم جابر سيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    76154 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    8496 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى القناوية مركز قنا بملك / 

كرم جابر سيد على

6 - محمد يوسف علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    81496 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    5292 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى عزبة البوصه خلف مدرسة 

النحال - بندر قنا بملك / صباح سليمان سيد

7 - محمد عامر على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    94834 قيد فى 02-12-2021 برقم ايداع    13169 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بئر عنبر مركز قفط بملك / 

احمد على محمود اسماعيل

8 - انطونيوس ثروت منير اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم    77933 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع    

4494 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع المام 

الشافعي الشئون بندر قنا بملك / احمد عبدالله احمد علي

9 - ايمن محمود حمزه علي تاجر فرد سبق قيده برقم    79864 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    86 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حجازه بحري الحجيرات بملك / 

محمد نور موسى محمد

10 - زينب محمد احمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    97809 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

5029 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الهيشة - بملك / احمد ابوالمجد 

نورالدين

11 - شعبان سعدى احمد محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    80141 قيد فى 12-02-2019 برقم ايداع    

1072 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العقول حجازه 

بحري بملك / فاطمه خليل علي

12 - محمد عبدالحميد فهمي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87444 قيد فى 06-12-2020 برقم ايداع    

9688 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العطيات بملك / 

محمود حسن محمود علي

13 - حسين محمود عبيدا حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    96392 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    

2368 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الكلحين - بملك / خالد محمد جادالرب 

منصور

14 - علء حسن محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    97038 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    4223 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا سمهود - بملك / محاسن فرغلى احمد
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15 - جلل محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    59844 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع    3755 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 7110 لسنة 

2013 للستنغاء عنه

16 - جلل محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    59844 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع    3755 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المعنا بندر قنا بملك / 

الطالب

17 - جلل محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم    59844 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع    3755 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 3303 لسنة 

2011 للستغناء عنه

18 - جلل محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    59844 قيد فى 02-10-2011 برقم ايداع    3303 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

19 - جلل محمد علي عفيفي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    59844 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع    

7110 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

20 - خالد احمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67950 قيد فى 01-04-2014 برقم ايداع    1890 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل هذا المحل للستغناء عنه

21 - خالد احمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    67950 قيد فى 27-10-2013 برقم ايداع    5207 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 1890 لسنة 

2014 للستغناء عنه

22 - احمد محروس فؤاد عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم    77140 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

2035 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العزازيه بندر دشنا 

بملك / احمد عبدا عبداللطيف

23 - احمد شعبان اسماعيل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    77441 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع    

2935 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر دشنا - العزازيه - بملك / شعبان 

اسماعيل محمود

24 - احمد شعبان اسماعيل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    77441 قيد فى 13-06-2021 برقم ايداع    

5142 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر دشنا - العزازيه - بملك / شعبان 

اسماعيل محمود

25 - جمال علي محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    79669 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    9868 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش الرئيسى الشرقى 

بهجوره مركز نجع حمادى بملك/ محمد على محمد محمد

26 - ميشو تامر برسوم جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    80803 قيد فى 26-05-2019 برقم ايداع    3379 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طريق مصر اسوان السريع 

بندر نجع حمادي بملك / ابوالحسن احمد محمد رضوان

27 - جملت حسن محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    93526 قيد فى 27-10-2021 برقم ايداع    

11004 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كرم عمران مركز 

قنا بملك / داود محمد علي

28 - محمد شوقي حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60032 قيد فى 28-08-2019 برقم ايداع    5527 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حاجر الدهسة البحرى - بملك / محمد شوقى 

حسين

29 - محمد شوقي حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60032 قيد فى 02-02-2016 برقم ايداع    508 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حاجر الدهسة البحرى - بملك / محمد شوقى 

حسين

30 - محمد شوقى حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    60032 قيد فى 13-12-2005 برقم ايداع    4436 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حاجر الدهسة البحرى - بملك / محمد شوقى 

حسين
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31 - احمد على احمد الرشيدى تاجر فرد سبق قيده برقم    96288 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    2087 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حجازه بحري بملك / علي 

احمد الرشيدي

32 - ابراهيم محمد حسانى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    97193 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع    

4562 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى جراجوس مركز 

قوص بملك / سعيده عبيد امين

33 - علي حسين محمود علي تاجر فرد سبق قيده برقم    69774 قيد فى 05-03-2014 برقم ايداع    1308 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كرم عمران مركز قنا بملك 

/ اعتماد محمد احمد

34 - محمود عايد عاشور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    86519 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع    

7818 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العطيات بملك / 

عادل هلل علي احمد

35 - اميل ماهر بنيامين تادرس تاجر فرد سبق قيده برقم    90323 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع    

5247 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الرحمانيه بملك / 

سنيوره يوسف مساك

36 - وليد عبدالمقصود عبدالمجيد عواد تاجر فرد سبق قيده برقم    93659 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع    

1121 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا مدخل فاو قبلي - بملك / محمود محمد 

ابوزيد

37 - منى احمد عبدالراضى تاجر فرد سبق قيده برقم    94415 قيد فى 21-11-2021 برقم ايداع    12419 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشئون بندر قنا بملك / 

مباركه محمد حسن مقلد

38 - ابراهيم رائد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    95040 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

13553 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى القمانه مركز نجع 

حمادى بملك / جعفر فهمى شعبان احمد

39 - اسماء محمد الصغير محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    73245 قيد فى 16-10-2016 برقم ايداع    

5392 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 5125 

لسنة 2017 للستغناء عنه

40 - اسماء محمد الصغير محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    73245 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع    

5125 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

41 - ولء عبدالصبور احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    87895 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

10574 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 2767 

لسنة 2021 للستغناء عنه

42 - ولء عبدالصبور احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    87895 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

10574 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كلحين الحاجر 

نجع سالم بملك / سعد عبدالصبور احمد

43 - ولء عبدالصبور احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    87895 قيد فى 14-03-2021 برقم ايداع    

2767 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

44 - طه محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    89152 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    2494 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع العروبة الغربي البراهمه - بملك / 

مصطفى طه محمد

45 - هناء عياد محمود محمد ابوبكر تاجر فرد سبق قيده برقم    89303 قيد فى 15-03-2021 برقم ايداع    

2856 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع المركز 

صفاره بندر دشنا بملك / كرم عبده ابوالعل
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46 - صلح بدرى محمدين حميد تاجر فرد سبق قيده برقم    91265 قيد فى 19-08-2021 برقم ايداع    

7156 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا جراجوس - بملك / مصطفى محمود 

سعيد

47 - محمود عبده عباس يس تاجر فرد سبق قيده برقم    91768 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    8094 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع 4288 لسنة 2022 

التابع

48 - محمود عبده عباس يس تاجر فرد سبق قيده برقم    91768 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    8094 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش عبدالمنعم رياض بندر 

قوص بملك / محمد حجاج عبدالموجود

49 - محمود عبده عباس يس تاجر فرد سبق قيده برقم    91768 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    4288 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

50 - صابحه عبدالبصير ابوالمجد جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    97874 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

5184 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى شارع 

بورسعيد بندر فرشوط بملك / محمد عبدالقادر احمد ماضي

51 - هاله صلح احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    54885 قيد فى 15-05-2002 برقم ايداع    2093 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ميدان الكمال بندر قنا بملك 

/ محمد الصغير طه

52 - علي عبيد زكي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    71056 قيد فى 14-01-2015 برقم ايداع    189 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا حجازة قبلى - بملك / معوض احمد حسن

53 - حسن مبارك حفني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم    75397 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    

6036 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى المراشده مركز 

الوقف ملك / محمود مبارك حفنى عبدالعظيم

54 - اسماعيل عبدالستار اسماعيل صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    76427 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع    

119 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى طوخ  مركز نقاده 

بملك / حازم عبدالستار اسماعيل صالح

55 - بهاءالدين عبدالغنى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    87908 قيد فى 27-12-2020 برقم ايداع    

10607 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى شارع 23 

يوليو بندر نقادة بملك / محمود عزالعرب عبدالمريد

56 - عبدالرحمن جهلن محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    91872 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع    

8270 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى حاجر دنفيق مركز 

نقاده بملك / حمدى فكرى اسماعيل محمد

57 - عبدالرحيم محمد كامل محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    62461 قيد فى 19-10-2008 برقم ايداع    

3371 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا - ش النزهة - بملك / صلح 

رفاعى ابراهيم

58 - نمر حمزه حسن جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    69892 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع    1539 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 2375 لسنة 

2014 للستغناء عنه

59 - نمر حمزه حسن جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    69892 قيد فى 27-04-2014 برقم ايداع    2283 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 2375 للستغناء 

عنه

60 - نمر حمزه حسن جلل تاجر فرد سبق قيده برقم    69892 قيد فى 04-05-2014 برقم ايداع    2375 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

61 - انوار عبد الرزاق حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    94743 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

13008 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى بلد المال قبلي 

بملك / دكتور عبدالرازق حسين
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62 - ناهد فتحى عبدالنبى حجر تاجر فرد سبق قيده برقم    97980 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع    

5455 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع الجامع المراشدة - بملك / احمد 

برعى عبدالعزيز

63 - حازم مصطفى شرقاوي سنوسي تاجر فرد سبق قيده برقم    74795 قيد فى 03-07-2017 برقم ايداع    

3920 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتح محل رئيسيا اخر 

بناحية القصير حي المل -عقار 242 بملك /روماني بنيوتي دوس عن نشاط كاميرات مراقبه ) عدا اللسلكيه ( 

اوع برقم 5292 لسنة 2022 وقيد برقم 61505 الغردقه

64 - ايمان جادالكريم عبدالعليم مسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    87168 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع    

9172 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا نجع حمادى_الحلفايه بحرى_بملك/

ضياء حسن محمد

65 - هاله عبده محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    91686 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    7948 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى شارع المحطه بندر 

قفط بملك / احمد حجاج يوسف

66 - مختار الزين حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    92529 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    

9436 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الجماليه بجوار 

البنزينه بملك / عبدالستار محمد سليمان

67 - محمد محمود حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    97294 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    4742 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا قنا_ابوتشت_المحارزة_بملك/عواطف خيرى 

محمد

68 - عبد الرافع عبد ا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    33826 قيد فى 28-12-1987 برقم ايداع    4556 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 3720 لسنه 

2006

69 - عبدالرافع عبدا سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    33826 قيد فى 18-09-2006 برقم ايداع    3720 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

70 - تعديل السم التجاري الى طلعت صدقي كامل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    42274 قيد فى 

14-03-1995 برقم ايداع    858 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل 

العنوان الى الشراف الغربية مركز قنا ملك / طلعت صدقى كامل

71 - سيد عبد الفتاح متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    54386 قيد فى 02-02-2002 برقم ايداع    471 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الشئون ش البنزينة_بندر قنا_

بملك/عبدالناصر محمد الصغير حسب النبى

72 - حماده ابوزيد احمد عبدالكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    61550 قيد فى 23-11-2006 برقم ايداع    

4489 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الوقف بملك / منى 

عبده عبدالفضيل عبدالموجود

73 - نعمه عبدالفتاح صابر توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    68689 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع    

6323 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الحلفاية قبلى بملك / 

علء عبدالعاطى على توفيق

74 - اسعد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    75582 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    6539 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى عزبة وشاحى السنابسه 

مركز الوقف بملك / ابراهيم محمد محمد احمد

75 - محمد محمود توفيق خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    76170 قيد فى 13-12-2017 برقم ايداع    8536 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع ابوبكر الصديق 

مركز قوص بملك / محمود توفيق خليل رضوان

76 - ثريا يوسف ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    93885 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع    

11585 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كرم عمران _

مركز قنا_بملك/ ثريا يوسف ابراهيم احمد
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77 - علء سعد يسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    94962 قيد فى 08-12-2021 برقم ايداع    13401 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى كرم عمران مركز قنا بملك/ 

محمد احمد مرعى محمد

78 - حكمت ابراهيم احمد البكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    97286 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

4719 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتح محل رئيسيا اخر بناحية بندر 

دشنا _ الصعايده _ بملك / احمد رجب جادا عن نشاط دقيق اودع برقم 5612 بتاريخ 23-5-2022 وقيد برقم 

تابع 97286 قنا

79 - صفاء عبداللطيف محمد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم    63995 قيد فى 28-06-2011 برقم ايداع    

2112 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع التحرير بندر 

نجع حمادي بملك / اسامه عكاشه نورالدين

80 - اسماء محمد محمود سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    81297 قيد فى 28-07-2019 برقم ايداع    4688 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر قنا_ش 16 _بملك/عبيد مصطفى خليفه

81 - نبيل محمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    91452 قيد فى 26-08-2021 برقم ايداع    7475 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الشراف الشرقية_بملك/محمد على محمد

82 - الحسين سعد عطا علي تاجر فرد سبق قيده برقم    78448 قيد فى 29-07-2018 برقم ايداع    5904 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع مصنع الغزل بندر قنا 

بملك / محمد صبري محمد محمد

83 - بهاء خلف محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    83756 قيد فى 04-06-2020 برقم ايداع    2856 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا ابوتشت_الراوتب_بملك/احمد اشرف فتوح 

عبداللطيف

84 - سيدهم لبيب عطيه خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    92384 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع    9135 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى القاره بملك / نبيل نمر كامل 

حنا

85 - حلمي رضوان سلمان رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    48947 قيد فى 26-10-2011 برقم ايداع    

3748 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء هذا المحل للستغناء عنه

86 - حلمي رضوان سلمان رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    48947 قيد فى 15-02-1999 برقم ايداع    

494 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم الغاء المحل المودع برقم 3748 لسنة 

2011 للستغناء عنه

87 - اميمه عبدالحكيم محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    72863 قيد فى 31-07-2016 برقم ايداع    

3931 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العزازيه شارع 

ترعة حلوه بندر دشنا بملك / شاديه محمد فهيم ربيع

88 - ياسر محمود محمد محمدين تاجر فرد سبق قيده برقم    84855 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

4809 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الحلفاية قبلى_بملك/مشوادى مراد على

89 - زينب محمد ابراهيم موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    87746 قيد فى 17-12-2020 برقم ايداع    

10272 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا شارع ابوسلطان_خزام_بملك/عبدا 

سليمان عبدالوهاب محمد

90 - احمد حسن يوسف على تاجر فرد سبق قيده برقم    91617 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع    7820 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى نجع عبدالقادر ابومناع 

شرق بملك / حسن يوسف علي احمد

91 - منتصرباا حماده جادا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    97987 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

5489 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر دشنا_العزازية_بملك/عباس 

عمران عباس

92 - يوحنا شايب عطيه دميان تاجر فرد سبق قيده برقم    62080 قيد فى 28-07-2008 برقم ايداع    2279 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى شارع 23يوليو بندر نقاده 

بملك/فتحى صادق فيلبس
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93 - فارس محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    90077 قيد فى 30-05-2021 برقم ايداع    4679 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الهيشه_بملك/محمود محمد السمان

94 - مصطفى عبيد احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    97133 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

4456 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تم الغاء المحل المودع برقم 

10029 بتاريخ 18-11-2021 عن نشاط مقاولت عموميه للستغناء عنه

95 - حماده عبدالرحيم السيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    74894 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    

4278 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ابو شوشه مركز ابو 

تشت بملك / يحيي محمد فراج وامجد محمد فراج

96 - صبرى عبدالرحيم حسن ادم تاجر فرد سبق قيده برقم    79066 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    

7487 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى العزازيه بجوار ال 

عفيفي بندر دشنا بملك / عصمت قرشي عصمت

97 - جمال محمد ابراهيم حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    98007 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع    

5527 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الجبلو الشيخ ركاب 

بملك / علي محمد علي حسن

98 - جورج جمال ماضى قديس تاجر فرد سبق قيده برقم    59204 قيد فى 10-05-2005 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا بندر نجع حمادى_امام مركز 

الشرطة_بملك/سامح سمير  يعقوب

99 - احمد علي عبدالعال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    72959 قيد فى 21-08-2016 برقم ايداع    

4366 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى شارع طريق 

النصر بندر قوص بملك / حسن محمد حسن عبدالرحيم

100 - هبه محمود جادالرب عبدالراضي تاجر فرد سبق قيده برقم    83665 قيد فى 17-05-2020 برقم ايداع    

2683 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا كرم عمران_بجوار السنترال_بملك/

ابوالحمد فهيم على

101 - عبدالباسط فراج دندراوى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    85474 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع    

5904 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل عنوان النشاط الى الشيخيه-

بملك/عبدالباسط فراج دندراوى محمد

102 - احمد نورالدين ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم    90442 قيد فى 22-06-2021 برقم ايداع    

5502 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى ش0القمص يس- 

بندر قنا-بملك/سناء سعد زغلول على

103 - محمد عبدا عبدالشافى رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    96250 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    

2021 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى جزيرة الدوم بملك / 

رؤوفه سيد حسان خليل

104 - على نصارى على عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    97869 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

5172 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا قنا_بندر قنا_عماره المرحوم احمد 

جمال_امام مدرسه جنوب قنا العداديه ش.القصر مدينه العمال_بملك/عماد احمد جمال عبدالغنى

105 - يسرى حسن محمود حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    98038 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    

5598 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان الى الكلحين نجع 

العدوه-بملك/ سعد عبدا يوسف احمد
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النشاط

1 - اشرف محمد عثمان عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  68944 قيد فى 05-12-2013 برقم ايداع    6668

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مقاولت وتوريدات عموميه ) عدا 

توريد العماله والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبه اللسلكيه (

2 - ماريو فوزى شاكر زخارى تاجر فرد سبق قيده برقم  77463 قيد فى 29-03-2018 برقم ايداع    2985

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط تصنيع موبليا

3 - محمد يوسف علي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  81496 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع    5292وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بقاله وحلويات

4 - جلل محمد على عفيفى تاجر فرد سبق قيده برقم  59844 قيد فى 11-10-2005 برقم ايداع    3755وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى محطة تموين وخدمة سيارات

5 - خالد احمد محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  67950 قيد فى 27-10-2013 برقم ايداع    5207وفى 

تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مقاولت عموميه متكامله

6 - انتسال عبدالعاطي محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  88826 قيد فى 16-02-2021 برقم ايداع    

1744وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى حظيرة تربية مواشي وبيع 

البان

7 - كمال عبدالرحمن أحمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  62600 قيد فى 13-11-2008 برقم ايداع    

3846وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مكتب مقاولت عموميه 

وتوريدات

8 - محمد سليم حفنى عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم  48547 قيد فى 23-11-1998 برقم ايداع    4456

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط اعمال مساحه على نوع تجارته

9 - عبيد عليان عبد الحليم على تاجر فرد سبق قيده برقم  59214 قيد فى 14-05-2005 برقم ايداع    1679

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى محطة تموين وخدمة سيارات

10 - ولء عبدالصبور احمد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  87895 قيد فى 24-12-2020 برقم ايداع    

10574وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى حظيرة مواشي وبيع البان

11 - محمود عبده عباس يس تاجر فرد سبق قيده برقم  91768 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    8094وفى 

تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بقالة

12 - حسن مبارك حفني عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  75397 قيد فى 27-09-2017 برقم ايداع    

6036وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى تربيه دواجن وبيعها

13 - تعديل السم التجاري الى هيثم عبدالرحمن محمد محمد العنتبلي تاجر فرد سبق قيده برقم  78925 قيد فى 

16-09-2018 برقم ايداع    7100وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط بيع 

اكسسوار محمول على نوع تجارته

14 - انوار عبد الرزاق حسين محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  94743 قيد فى 30-11-2021 برقم ايداع    

13008وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى تربية دواجن وتجارتها

15 - حمدى محمد يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  96984 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    4085

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مزرعه لتربية وبيع الدواجن

16 - حنان عبيد ا الشاطر عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  79492 قيد فى 18-11-2018 برقم ايداع    

9165وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مقاولت عمومية متكامله 

وطرق ورصف

17 - هاله عبده محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  91686 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    7948وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ورشة نجاره

18 - مختار الزين حسين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  92529 قيد فى 30-09-2021 برقم ايداع    9436

وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مزرعة لتربية وبيع الدواجن
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19 - نعمه عبدالفتاح صابر توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  68689 قيد فى 26-11-2013 برقم ايداع    

6323وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى توريدات عموميه مزادات عدا 

) العماله والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبة اللسيلكية (

20 - اسعد محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  75582 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع    6539

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بقالة

21 - محمود محمد جاد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  92335 قيد فى 23-09-2021 برقم ايداع    9065

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربيه وبيع دواجن

22 - محمد ضاحي احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  42568 قيد فى 05-06-1995 برقم ايداع    1900

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ادوات منزليه

23 - محمد سمير عبدالرازق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  73898 قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع    698

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ورشة نجاره

24 - عبيد مصطفى ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم  93233 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع    

10549وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مزرعة تربية وبيع دواجن

25 - حمدي عزيز عبدالشافي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  51690 قيد فى 09-08-2000 برقم ايداع    

3282وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مقاولت وادارة اسواق 

ومزايدات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمه (

26 - سمير حشمت وهيب جوهر تاجر فرد سبق قيده برقم  75015 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع    4701

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بيع قطع غيار سيارات

27 - حازم احمد رسلن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  84171 قيد فى 29-06-2020 برقم ايداع    3575

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط بيع ادوات منزليه على نوع تجارته

28 - حسني حسن عبيد علي تاجر فرد سبق قيده برقم  64963 قيد فى 05-09-2012 برقم ايداع    2784وفى 

تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى مركز خدمة سيارات

29 - هاله سيد محمد عبدالمطلب تاجر فرد سبق قيده برقم  77245 قيد فى 08-03-2018 برقم ايداع    2352

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط كاميرات مراقبه ) عدا كاميرات المراقبه 

اللسلكيه (

30 - بول بطرس لطفي حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم  79596 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع    9562

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى بقاله

31 - روماني ناجي عبدالشهيد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  80017 قيد فى 28-01-2019 برقم ايداع    

621وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ورشة موبليا

32 - عبدالمام عبادي سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  64914 قيد فى 14-08-2012 برقم ايداع    2628

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ورشه اصلح سيارات

33 - خالد هلباوي جابر تمساح تاجر فرد سبق قيده برقم  72371 قيد فى 27-03-2016 برقم ايداع    1786

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مكتب توريدات عموميه )عدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبه اللسلكيه(

34 - صبرى عبدالرحيم حسن ادم تاجر فرد سبق قيده برقم  79066 قيد فى 27-09-2018 برقم ايداع    

7487وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط استيراد وتصدير على نوع تجارته

35 - رجب حسين محمد حسين حمص تاجر فرد سبق قيده برقم  66483 قيد فى 28-05-2013 برقم ايداع    

2486وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نوع النشاط الى ادوات صحيه

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   68944 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2013  برقم ايداع 6,668.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى ابن النيل للمقاولت والتوريدات 

العموميه

2 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75208 وتم ايداعه بتاريخ   

) MY LADY ( 29-08-2017  برقم ايداع 5,402.000 الى : اضافة السمه التجاريه - اتيليه ماي ليدي

3 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   91199 وتم ايداعه بتاريخ   

17-08-2021  برقم ايداع 7,045.000 الى : اضافة السمه التجاريه - وسط البلد

4 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   59214 وتم ايداعه بتاريخ   

14-05-2005  برقم ايداع 1,679.000 الى : تعديل السمه التجاريه الى محطة السلم لتموين وخدمة السيارات

5 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   96734 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2022  برقم ايداع 3,315.000 الى : اضافة السمه التجاريه - جرين ديزاين

6 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   56998 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2003  برقم ايداع 3,720.000 الى : الغاء السمه التجاريه - دار الصفوه للمغتربات

7 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   78925 وتم ايداعه بتاريخ   

16-09-2018  برقم ايداع 7,100.000 الى : تعديل السم التجاري الى هيثم عبدالرحمن محمد محمد العنتبلي

8 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   88211 وتم ايداعه بتاريخ   

13-01-2021  برقم ايداع 406.000 الى : اضافة السمه التجاريه - الشهاب

9 -  فى تاريخ    22-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   97096 وتم ايداعه بتاريخ   

11-04-2022  برقم ايداع 4,384.000 الى : اضافة السمة التجارية الى بيت العز

10 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39298 وتم ايداعه بتاريخ   

28-10-1992  برقم ايداع 2,795.000 الى : تعديل السم التجاري الى رأفت سمير حبيب غبر

11 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   39298 وتم ايداعه بتاريخ   

29-12-1996  برقم ايداع 5,447.000 الى : تعديل السم التجاري الى  رأفت سمير حبيب غبر

12 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   51541 وتم ايداعه بتاريخ   

11-07-2000  برقم ايداع 2,910.000 الى : تعديل السم التجارى الى شنوده طانيوس سدراك سرجيوس

13 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   98048 وتم ايداعه بتاريخ   

23-05-2022  برقم ايداع 5,624.000 الى : اشرف كمال عبدالحفيظ عامر

14 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   98048 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-05-2022  برقم ايداع 5,624.000 الى : ل يوجد

15 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   75208 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-08-2017  برقم ايداع 5,402.000 الى : الغاء السمة التجارية

16 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   79066 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-09-2018  برقم ايداع 7,487.000 الى : تعديل السمه التجاريه  رواس الفلح للمقاولت العموميه 

والستيراد والتصدير
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الشخاص

1 -  احمد عبدالرازق محمد احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   79325 وتم ايداعه بتاريخ  2018-10-23 

برقم ايداع    8228تم التأشير فى تاريخ   23-10-2018   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - فوزى محمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    57824 قيدت فى 15-06-2004 برقم ايداع   

1993 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد لفسخ عقد الشركه

2 - شركه نبيل عويضه سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    51413 قيدت فى 17-06-2000 برقم ايداع   

2559 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل بموجب عقد فسخ مصدق على توقيعاته برقم 

3673 بتاريخ 18-12-2005 شطب هذا القيد لفسخ عقد الشركه وقد اقر جميع الطراف بتخالصهم واستلم كافة 

حقوقهم من قبل الشركه 0

رأس المال

1 - سمير صموئيل صادق سدراك وشريكه شرين فايق حبيب سكل شركة سبق قيدها برقم     91605 قيدت فى 

01-09-2021 برقم ايداع    7790وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

2 - تعديل اسم الشركه الى  شركه عزالدين عنتر هواري سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     59071 قيدت 

فى 11-04-2005 برقم ايداع    1289وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

العناوين
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النشاط

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركه الى  شركه عزالدين عنتر هواري سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     59071 

قيدت فى 11-04-2005 برقم ايداع    1289 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة 

تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 59071   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2005 برقم ايداع    1289 الى   تعديل اسم الشركه الى  شركه عزالدين عنتر هواري 

سليمان وشركاه
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الشخاص

1 - سمير صموئيل صادق سدراك  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91605   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2021 برقم ايداع   7790 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين

2 - شرين فايق حبيب سكل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91605   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2021 برقم ايداع   7790 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  لهما حق الداره والتوقيع 

مجتمعين

3 - عزالدين عنتر هوارى سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59071   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2005 برقم ايداع   1289 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  تعديل حق والتوقيع للشريك - 

عزالدين عنتر هوارى سليمان وله الحق فى تمثيل الشركه امام كافه الجهات الرسميه والحكوميه والغير حكوميه 

والقطاعين العام والخاص منفردا ويجوز له التوقيع منفردا على اي شيكات او عقود بيع او رهن وكذا سائر العقود 

واجراء كافه عمليات فتح وغلق الحسابات البنك والسحب واليداع والصرف والتحويل لحساب الغير وكذا سحب 

كافه المستندات او المحررات الخاصه . اصدار واستلم بطاقات الئتمان و البطاقات المدفوعه مقدما وبطاقات 

الخصم وتنشيطها وتجديد واصدار بدل فاقد / تالف بالشركه والقتراض من البنوك والتوقيع على كافه المستندات 

المتعلقه بذلك واصدار واستلم دفاتر الشيكات , الشتراك بالخدمات اللكترونيه التى تقدم بالبنوك وتفعيلها واستلم 

اي اوراق خاص بها .

4 - ممدوح عنتر هوارى سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59071   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2005 برقم ايداع   1289 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

5 - محمد ايمن عبدالهادى على حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    59071   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2005 برقم ايداع   1289 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  خروج الشريك - محمد ايمن 

عبدالهادى على حسن - واستعلمه كافه مستحقاته من قبل الشركه

6 - منتصر احمد هوارى سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    59071   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2005 برقم ايداع   1289 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عفاف راضي وهيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   41041   قيدت فى   07-09-1995 برقم ايداع    

2906 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

2 - ايمان السيد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51078   قيدت فى   10-04-2000 برقم ايداع    

1552 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-09

3 - عبدالعليم سليم عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64660   قيدت فى   17-04-2012 برقم ايداع    

1445 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

4 - علء مسعود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73595   قيدت فى   07-12-2016 برقم ايداع    

6717 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-06

5 - محمود امين خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73980   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

1020 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

6 - حنان حسن محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74067   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

7 - جرجس عجيب جرجس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74083   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    1413 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

8 - محمد احمد عجمى رشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74209   قيدت فى   16-03-2017 برقم ايداع    

1944 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

9 - اسعاد الدسوقي محمد المين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74598   قيدت فى   21-05-2017 برقم 

ايداع    3300 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

10 - محمود فوزى رمزى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62782   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    2682 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

11 - عدل تركي عبدالعال رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64667   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

12 - اشرف محمد عثمان عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68944   قيدت فى   05-12-2013 برقم ايداع    

6668 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

13 - سعيده رفاعي عبدالرحيم عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72281   قيدت فى   13-03-2016 برقم 

ايداع    1426 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-12

14 - رمضان فتحي ثابت يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72803   قيدت فى   13-07-2016 برقم ايداع    

3665 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12

15 - رجب فتحي عبدالراضي متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74384   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    2611 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

16 - عبدالسميع بدوي همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31447   قيدت فى   12-10-1986 برقم ايداع    

3482 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-11

17 - سميره منير كامل اسحاق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   40845   قيدت فى   30-01-1994 برقم ايداع    

319 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-29

18 - تايه عباس محمد عليقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43044   قيدت فى   14-10-1995 برقم ايداع    

3339 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-13

19 - رشيدي احمد قناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49019   قيدت فى   28-02-1999 برقم ايداع    685 

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-27

20 - سعديه حسن احمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54664   قيدت فى   30-03-2002 برقم ايداع    

1325 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-29

21 - حسين محسن مهران شحات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69231   قيدت فى   08-01-2014 برقم ايداع    

107 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-07
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22 - حسن نصر عطيتو احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73114   قيدت فى   27-09-2016 برقم ايداع    

4988 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

23 - احمد فكري عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73658   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

6984 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

24 - احمد فؤاد سعد الدين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74027   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    

1194 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-19

25 - سيد يوسف محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74277   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    

2188 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

26 - احمد عبداللطيف ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39699   قيدت فى   29-03-1993 برقم ايداع    

1015 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-28

27 - علي محمد عبدالمجيد بهنساوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45150   قيدت فى   18-01-1997 برقم 

ايداع    203 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

28 - اشرف سيفين يوحنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46599   قيدت فى   26-10-1997 برقم ايداع    

4079 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-25

29 - اشرف ابراهيم فارس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52430   قيدت فى   07-01-2001 برقم ايداع    

73 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-06

30 - رفعت عبدالناجي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53615   قيدت فى   20-08-2001 برقم ايداع    

3222 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19

31 - محمود عبد الرحيم محمد السنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54219   قيدت فى   2001-12-31 

برقم ايداع    5184 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-30

32 - رجب امين عصران كلحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54716   قيدت فى   10-04-2002 برقم ايداع    

1538 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-09

33 - حسن محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65905   قيدت فى   21-02-2013 برقم ايداع    

1014 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-20

34 - احمد عبدالنبي محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73796   قيدت فى   12-01-2017 برقم ايداع    

302 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

35 - منصور نصيف الياس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74078   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

1391 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

36 - فؤاد ابوالمجد محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74549   قيدت فى   14-05-2017 برقم 

ايداع    3140 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

37 - مياده عبدالستار عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74650   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    3426 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

38 - صابر جاد الكريم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59654   قيدت فى   24-08-2005 برقم ايداع    

3191 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-23

39 - جلل محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59844   قيدت فى   02-10-2011 برقم ايداع    3303 

وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-01

40 - محمود احمد امين جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63201   قيدت فى   08-03-2009 برقم ايداع    

1125 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-07

41 - خالد احمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67950   قيدت فى   01-04-2014 برقم ايداع    

1890 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-31

42 - خالد احمد محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67950   قيدت فى   27-10-2013 برقم ايداع    

5207 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-26

43 - محمد عبدا محمود النظامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72962   قيدت فى   22-08-2016 برقم 

ايداع    4372 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-21
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44 - محمد عرفه محمد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74325   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

2382 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

45 - احمد عبدالناصر عبدالراضى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74403   قيدت فى   2017-04-18 

برقم ايداع    2650 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17

46 - شارد الزاهي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45674   قيدت فى   24-04-1997 برقم ايداع    

1597 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-23

47 - شارد الزاهي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45674   قيدت فى   13-10-2001 برقم ايداع    

3989 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

48 - جابر رشاد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   47365   قيدت فى   15-04-1998 برقم ايداع    

1427 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-14

49 - محمود محمد الكامل امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62546   قيدت فى   04-11-2008 برقم ايداع    

3666 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-03

50 - محمد احمد رزق ا عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66962   قيدت فى   20-08-2013 برقم 

ايداع    3533 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-19

51 - روحيه السمان عبدالجليل ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67843   قيدت فى   21-10-2013 برقم 

ايداع    5035 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

52 - احمد سعيد مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71223   قيدت فى   16-03-2015 برقم ايداع    

1089 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-15

53 - ابوالحجاج محمد صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72388   قيدت فى   30-03-2016 برقم 

ايداع    1858 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

54 - خالد ابراهيم الهادي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73660   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

6988 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

55 - سعاد هاشم محمد ابوبكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73828   قيدت فى   17-01-2017 برقم ايداع    

400 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

56 - مصطفى محمود احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73918   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    

775 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

57 - خالد فاوي غريب عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74053   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    

1302 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

58 - مصطفي الضوي احمد حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17876   قيدت فى   27-02-1972 برقم 

ايداع    370 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

59 - حامد جاد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31367   قيدت فى   28-09-1986 برقم ايداع    

3132 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-27

60 - هلل محمد حسن حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46535   قيدت فى   13-10-1997 برقم ايداع    

3888 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-12

61 - احلم محمد علي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64602   قيدت فى   27-03-2012 برقم ايداع    

1219 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

62 - جملت صديق محمود عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26352   قيدت فى   11-01-1982 برقم 

ايداع    119 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

63 - ماهر عبد المطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31009   قيدت فى   17-02-1997 برقم ايداع    

555 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-16

64 - ماهر عبدالمطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31009   قيدت فى   12-07-1986 برقم ايداع    

1843 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

65 - ماهر عبدالمطلب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31009   قيدت فى   12-07-1986 برقم ايداع    

1844 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11
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66 - عبدالستار محمد خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38892   قيدت فى   12-05-1992 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

67 - عبدالستار محمد خليل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38892   قيدت فى   12-05-1992 برقم ايداع    

1223 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-11

68 - محب نصري ثابت بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43804   قيدت فى   14-05-1996 برقم ايداع    

1598 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-13

69 - محمد عويس حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45978   قيدت فى   15-06-1997 برقم ايداع    

2305 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

70 - محمد سليم حفني عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48547   قيدت فى   17-04-2002 برقم ايداع    

1662 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

71 - منال عزيز حبيب ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52876   قيدت فى   27-03-2001 برقم ايداع    

1276 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

72 - عبدالرحيم حسين احمد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54087   قيدت فى   25-11-2001 برقم 

ايداع    4759 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-24

73 - كحلوى احمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59619   قيدت فى   16-08-2005 برقم ايداع    

3071 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-15

74 - مقبولى سليم يوسف مغربى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62726   قيدت فى   14-12-2008 برقم ايداع    

4238 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-13

75 - نجاة فهيم علي حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   65079   قيدت فى   10-10-2012 برقم ايداع    

3210 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-09

76 - محمود خير احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70227   قيدت فى   23-04-2014 برقم ايداع    

2241 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-22

77 - مسعد علي مسعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71727   قيدت فى   01-09-2015 برقم ايداع    

3276 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-31

78 - مسعد علي مسعد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71727   قيدت فى   02-09-2015 برقم ايداع    

3297 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-01

79 - سيد مصطفى محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74238   قيدت فى   22-03-2017 برقم ايداع    

2043 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-21

80 - محمد عبدالمنعم العريان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74316   قيدت فى   02-04-2017 برقم 

ايداع    2333 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

81 - اسماء يوسف عثمان على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74530   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    

3096 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

82 - محمود متولي يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48498   قيدت فى   14-11-1998 برقم ايداع    

4304 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-13

83 - خالد كمال الدين محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50630   قيدت فى   22-01-2000 برقم 

ايداع    219 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-21

84 - علي ابراهيم محسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54861   قيدت فى   11-05-2002 برقم ايداع    

2009 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

85 - هاله صلح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54885   قيدت فى   15-05-2002 برقم ايداع    

2093 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

86 - عبود المدثر محمد حشاش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54940   قيدت فى   25-05-2002 برقم ايداع    

2260 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-24

87 - تعديل السم التجارى الى - لطفيه احمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54956   قيدت فى   

27-05-2002 برقم ايداع    2302 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-26
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88 - نصر النجار على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58318   قيدت فى   16-10-2004 برقم ايداع    

3610 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-15

89 - تعديل السم التجارى ) التحاد للمقاولت العموميه محمد محمد خليل (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

59302   قيدت فى   01-06-2005 برقم ايداع    1942 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-05-31

90 - قديس ناظر رميس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60537   قيدت فى   02-04-2006 برقم ايداع    

1379 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-01

91 - حمديه محمد بكرى عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61788   قيدت فى   19-02-2008 برقم ايداع    

474 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-18

92 - محمود حسن محمد أحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62541   قيدت فى   03-11-2008 برقم ايداع    

3655 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

93 - شريفه محمد احمد عبدالله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64631   قيدت فى   04-04-2012 برقم ايداع    

1342 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

94 - صفاء عدلي حسن عايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66755   قيدت فى   10-07-2013 برقم ايداع    

3104 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-09

95 - فايزه ابوالمجد احمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67131   قيدت فى   11-09-2013 برقم ايداع    

3968 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

96 - مبروكه كمال عبدالستار حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67983   قيدت فى   28-10-2013 برقم 

ايداع    5270 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-27

97 - حنان صافي محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69086   قيدت فى   22-12-2013 برقم ايداع    

7019 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-21

98 - اسماء سيد عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72204   قيدت فى   25-02-2016 برقم ايداع    

1077 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-24

99 - علي محمد علي مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73025   قيدت فى   05-09-2016 برقم ايداع    

4641 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

100 - باتعه يوسف احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74509   قيدت فى   09-05-2017 برقم ايداع    

3039 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

101 - شيماء سيد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74576   قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    

3205 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-15

102 - جمال يوسف عبدالغني ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32667   قيدت فى   17-06-1987 برقم 

ايداع    1846 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-16

103 - تعديل السم التجاري الى  رأفت سمير حبيب غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   39298   قيدت فى   

29-12-1996 برقم ايداع    5447 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-28

104 - محمد تغيان بهلول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43975   قيدت فى   24-06-1996 برقم ايداع    

2138 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-23

105 - حسن منصور حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54019   قيدت فى   11-11-2001 برقم 

ايداع    4536 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

106 - اسامه محمد عبدالكريم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57133   قيدت فى   25-05-2004 برقم 

ايداع    1727 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

107 - اسامه محمد عبدالكريم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57133   قيدت فى   02-12-2003 برقم 

ايداع    4177 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-01

108 - هدى عبدالمنصف علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60639   قيدت فى   26-04-2006 برقم ايداع    

1674 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25
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109 - كيرلس ثروت خليل سمعان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66329   قيدت فى   14-04-2013 برقم 

ايداع    1909 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

110 - فيفي محمد عبدالشافي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66679   قيدت فى   01-07-2013 برقم 

ايداع    2957 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-30

111 - نورالدين محمود نورالدين محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67904   قيدت فى   2013-10-24 

برقم ايداع    5146 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-23

112 - نمر حمزه حسن جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69892   قيدت فى   17-03-2014 برقم ايداع    

1539 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

113 - نمر حمزه حسن جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69892   قيدت فى   27-04-2014 برقم ايداع    

2283 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-26

114 - نمر حمزه حسن جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69892   قيدت فى   04-05-2014 برقم ايداع    

2375 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-03

115 - نعمات فارس احمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73625   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

6837 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

116 - حسام حسن عبدالوهاب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74279   قيدت فى   28-03-2017 برقم 

ايداع    2202 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

117 - سونيا صفوت عجيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43932   قيدت فى   16-06-1996 برقم ايداع    

1988 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-15

118 - عصام عبدالرحمن احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44574   قيدت فى   16-10-1996 برقم 

ايداع    4097 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

119 - عادل غزالي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53868   قيدت فى   13-10-2001 برقم ايداع    

3996 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

120 - اسماء محمد مديح انور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54780   قيدت فى   21-04-2002 برقم ايداع    

1720 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-20

121 - غريب احمد سلمه عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58567   قيدت فى   26-12-2004 برقم 

ايداع    4421 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-25

122 - نعيمه احمد عليان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60067   قيدت فى   20-12-2005 برقم ايداع    

4562 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-19

123 - خالد عويضه احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70776   قيدت فى   29-09-2014 برقم 

ايداع    4091 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

124 - عادل محمود حسين عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73487   قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    

6280 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

125 - هانى بخيت وهيب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73876   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

126 - محمد حسين بشارى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74764   قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    

3817 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

127 - جاه الرسول محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26162   قيدت فى   14-10-1981 برقم 

ايداع    2713 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-13

128 - جاه الرسول محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26162   قيدت فى   14-10-1981 برقم 

ايداع    2714 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-13

129 - عبدالرافع عبدا سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33826   قيدت فى   18-09-2006 برقم ايداع    

3720 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-17

130 - عبد الرافع عبد ا سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33826   قيدت فى   28-12-1987 برقم ايداع    

4556 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-27
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131 - سيد عبد الفتاح متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54386   قيدت فى   02-02-2002 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

132 - صباح جلل بغدادي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54529   قيدت فى   04-03-2002 برقم 

ايداع    888 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-03-03

133 - اوسامه عبدالرحيم حسن رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57170   قيدت فى   13-12-2003 برقم 

ايداع    1312 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-12

134 - محمود ابراهيم عبد العزيز ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59301   قيدت فى   2005-06-01 

برقم ايداع    1941 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

135 - حنفى محمود تهامى طنطاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71841   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    4117 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

136 - حسن محمد رضى اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74536   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    3112 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

137 - عليه عبدالعزيز محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30121   قيدت فى   08-12-1985 برقم 

ايداع    3081 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

138 - عليه عبد العزيز محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30121   قيدت فى   08-12-1985 برقم 

ايداع    3082 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-07

139 - ماجده ابراهيم سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37884   قيدت فى   26-05-1991 برقم ايداع    

1488 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

140 - عاطف احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43304   قيدت فى   31-12-1995 برقم ايداع    

4304 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-30

141 - ريان علي ريان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   44399   قيدت فى   25-09-1996 برقم ايداع    

3638 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-24

142 - روماني ثروت نعيم اندراوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52990   قيدت فى   21-04-2001 برقم 

ايداع    1587 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-20

143 - فاتن محسب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54459   قيدت فى   17-02-2002 برقم ايداع    683 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-16

144 - ناديه احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56744   قيدت فى   11-08-2003 برقم ايداع    

2869 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-10

145 - صفاء عبداللطيف محمد رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63995   قيدت فى   28-06-2011 برقم 

ايداع    2112 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-27

146 - سيد محمود غانم دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71949   قيدت فى   21-12-2015 برقم ايداع    

4810 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-20

147 - عطيتو احمد عطيتو محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73897   قيدت فى   31-01-2017 برقم ايداع    

689 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

148 - محمد سمير عبدالرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73898   قيدت فى   31-01-2017 برقم 

ايداع    698 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-30

149 - بخيته احمد حسان عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74166   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    1805 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

150 - محمد احمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38138   قيدت فى   02-09-1991 برقم ايداع    

2660 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-01

151 - محمود احمد محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49542   قيدت فى   12-06-1999 برقم 

ايداع    2053 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

152 - هناء ابراهيم احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55752   قيدت فى   12-11-2002 برقم ايداع    

4660 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-11
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153 - سليمان احمد سليمان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59481   قيدت فى   17-07-2005 برقم ايداع    

2583 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

154 - احمد سعد ابوالعل عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62479   قيدت فى   21-10-2008 برقم ايداع    

3434 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-20

155 - امال الياس محارب حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64107   قيدت فى   08-09-2011 برقم ايداع    

2895 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

156 - علي حميد علي عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64759   قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    

1854 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-20

157 - حميده خليل محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66695   قيدت فى   03-07-2013 برقم ايداع    

2986 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-02

158 - علي شحات فكري علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70599   قيدت فى   04-08-2014 برقم ايداع    

3387 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-03

159 - جاد الرب علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38442   قيدت فى   02-12-1991 برقم ايداع    

3998 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-01

160 - هنيه غريب ابوالوفا خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   42549   قيدت فى   29-05-1995 برقم ايداع    

1839 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-28

161 - حلمي رضوان سلمان رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   48947   قيدت فى   26-10-2011 برقم 

ايداع    3748 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

162 - ناديه عبدا اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51964   قيدت فى   01-10-2000 برقم 

ايداع    3956 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

163 - زاهيه عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68197   قيدت فى   06-11-2013 برقم ايداع    

5595 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-05

164 - سميحه محمد احمد ابوالحصين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71183   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    834 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

165 - محسن موسى محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73428   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    6021 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

166 - عبدالمسيح طانيوس الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32447   قيدت فى   05-04-1987 برقم ايداع    

1287 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

167 - يحيي عبدالحفيظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37387   قيدت فى   19-12-1990 برقم ايداع    

3314 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-18

168 - هاني طنيوس يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45387   قيدت فى   05-03-1997 برقم ايداع    

850 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

169 - هاني طنيوس يعقوب طنيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45387   قيدت فى   21-09-2014 برقم 

ايداع    3996 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-20

170 - تعديل السم التجارى الى عبد الوهاب عبد الله محمدين محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52038   

قيدت فى   07-12-2004 برقم ايداع    4133 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-06

171 - نعديل السم التجارى الى عبدالوهاب عبدالله محمدين محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52038   

قيدت فى   16-10-2000 برقم ايداع    4301 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-15

172 - سامى صفوت سلمه سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54278   قيدت فى   13-01-2002 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-12

173 - عريان لحظي اسحق بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   54525   قيدت فى   04-03-2002 برقم ايداع    

869 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-03
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174 - احمد الصعيدى محمود يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60894   قيدت فى   22-06-2006 برقم 

ايداع    2530 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-21

175 - محفوظ نصرى عبدا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61399   قيدت فى   15-10-2006 برقم 

ايداع    4032 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-14

176 - مينا عزت ونيس محارب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62376   قيدت فى   28-09-2008 برقم ايداع    

3129 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-27

177 - حسن عبيد عيد عبيد ابوالحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   67293   قيدت فى   17-09-2013 برقم 

ايداع    4198 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-16

178 - فتحيه احمد عبداللطيف حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70115   قيدت فى   07-04-2014 برقم 

ايداع    2011 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-06

179 - عبده يوسف محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71199   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

929 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

180 - جعفر البس ابوبكر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71269   قيدت فى   01-04-2015 برقم ايداع    

1353 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-31

181 - خالد هلباوي جابر تمساح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72371   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

1786 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

182 - محمد عبدالحميد محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73982   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1035 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

183 - محمد محمود وحش علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74096   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1456 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

184 - السيد سمير مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   25477   قيدت فى   10-11-1991 برقم 

ايداع    3695 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09

185 - برشاوي مهدي على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   26157   قيدت فى   14-10-1981 برقم ايداع    

2706 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-13

186 - خالد عبدالرحمن حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45654   قيدت فى   2004-03-20 

برقم ايداع    898 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-19

187 - خالد عبدالرحمن حسين عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   45654   قيدت فى   1997-04-14 

برقم ايداع    1530 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-13

188 - عبدالحميد حسن عبدالحميد مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46414   قيدت فى   1997-09-17 

برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-16

189 - حسن حسين رضوان عبدربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56194   قيدت فى   19-03-2003 برقم 

ايداع    1023 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-18

190 - كرم ابوعليان جاد مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64749   قيدت فى   17-05-2012 برقم ايداع    

1820 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16

191 - ناهد محمود محمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   66158   قيدت فى   21-03-2013 برقم ايداع    

1507 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-20

192 - امل فهمي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71195   قيدت فى   04-03-2015 برقم ايداع    

918 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-03

193 - فاطمه موسى محمد عبيدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   74389   قيدت فى   13-04-2017 برقم 

ايداع    2616 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-12

194 - محمد محمد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18855   قيدت فى   23-03-1987 برقم ايداع    

1087 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

195 - محمد محمد احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18855   قيدت فى   17-05-1992 برقم ايداع    

1281 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-16
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196 - احمد عبدالحي محمد حفني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43076   قيدت فى   19-10-1995 برقم ايداع    

3429 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

197 - احمد عبد الرازق حسين ربيعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46960   قيدت فى   11-01-1998 برقم 

ايداع    98 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-10

198 - جمال محمود علي السمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52671   قيدت فى   17-02-2001 برقم ايداع    

756 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

199 - سعاد ابو المجد عبد الله عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52764   قيدت فى   27-02-2001 برقم 

ايداع    969 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-26

200 - ناصر عباس خليل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57078   قيدت فى   12-11-2003 برقم ايداع    

4028 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

201 - جورج جمال ماضى قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59204   قيدت فى   10-05-2005 برقم ايداع    

1636 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-09

202 - اشرف عياد بشاره داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59945   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

4075 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

203 - ايه محمود جمال الدين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63304   قيدت فى   17-06-2009 برقم 

ايداع    2277 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-16

204 - خالد جادا بشاري علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64258   قيدت فى   17-10-2011 برقم ايداع    

3569 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-16

205 - انوار عبدالفتاح محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   69573   قيدت فى   17-02-2014 برقم 

ايداع    897 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

206 - احمد علي عبدالعال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72959   قيدت فى   21-08-2016 برقم ايداع    

4366 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

207 - محمود عبدالصبور نظير محمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73756   قيدت فى   

05-01-2017 برقم ايداع    155 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-04
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تجديد شركات

1 - مترو للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   41273  قيدت فى  16-06-1994 برقم ايداع   1536 وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2024  12:00:00ص

2 - محمد خليل و احمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   41273  قيدت فى  16-06-1994 برقم 

ايداع   1536 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2024  

12:00:00ص

3 - فوزى محمد حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57824  قيدت فى  15-06-2004 برقم ايداع   

1993 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2024  12:00:00ص

4 - شركه عبدالرحمن احمد سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   45681  قيدت فى  24-04-1997 برقم 

ايداع   1611 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

5 - شركه نبيل عويضه سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51413  قيدت فى  17-06-2000 برقم 

ايداع   2559 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2025  

12:00:00ص

6 - ممدوح محمد ابوبكر وشريكه محمود محمد ابوبكر   شركة سبق قيدها برقم :   44544  قيدت فى  

12-10-1996 برقم ايداع   3993 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص
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