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قيود أفراد

1 - حربي علي حسن الزكري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4572 

ورقم قيد 32167    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - وادي عبادي - ملك 

/ علي حسن الزكري

2 - حربي علي حسن الزكري تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4572 

ورقم قيد 32167    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كان له محل اخر مقيد برقم 

6281 والغي بتاريخ 2022/4/27

3 - عمرو عبد المنعم محمود عثمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4574 ورقم قيد 32168    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - النصراب 

العقيبه - بملك / عامر احمد بكر محمد

4 - جامع رفاعي احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4575 

ورقم قيد 32169    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- الرمادي بحري 

الحصايا بملك/ ناجحه خلف ا احمد ابراهيم

5 - ورده محمد عبدالحفيظ احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4582 

ورقم قيد 32170    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه فيماعدا ) توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت 

(, بجهة محافظة اسوان دراو - الرقبة - بملك/ صالح ابوالعل حسين يوسف

6 - اسلم خيري عبدالراضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4584 ورقم قيد 32171    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- الشيخ 

هارون بجوار مسجد النصر بملك/ جابر عيد حامد محمود

7 - ابراهيم جمال يونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4585 

ورقم قيد 32172    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدوى, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- حجازه   ملك/ فرياله 

بدرى عبدالعزيز ابراهيم

8 - ايمان عبدا جمعه طاهر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4588 

ورقم قيد 32173    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزلية, بجهة محافظة اسوان اسوان- ابوالريش قبلى النجع 

الجديد بجوار مسجد ام المؤمنين    ملك/ بسطاويه عبدالرحمن احمد

9 - مني صدقي احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4589 ورقم 

قيد 32174    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيلية بحري نجع 

السايح بملك/ يوسف محمد سعيد احمد علي

10 - محمود صابر جامع عثمان تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4590 

ورقم قيد 32175    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان - اسوان الجديدة - الحي الثاني 

- المجاورة الخامسة بملك/ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسوان الجديدة

11 - رحمه حسن ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 4591 

ورقم قيد 32176    محل رئيسى  عن صيدلية اهليه عامه, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح شرق دوماريه    

ملك/ حسن ابراهيم حسن بكار

12 - عبد الرحمن محمود خليفه حميده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 

4598 ورقم قيد 32177    محل رئيسى  عن تجاره احذيه, بجهة محافظة اسوان دراو - شارع عمار بن ياسر 

خلف مدرسه دراو بنين بملك / محمد ابراهيم عجلن عبدالرحمن

13 - صابر محمد احمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4607 

ورقم قيد 2244    رئيسى آخر  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان الصداقه القديمه بجوار الحديقه بملك - 

علي خليل احمد
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14 - محمد محسن محمد عبد المحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

4614 ورقم قيد 19097    رئيسى آخر  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة - ابريم  

بملك / سعاد زين العابدين سعد الدين

15 - احمد محمود النجار الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4608 

ورقم قيد 32178    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السبيل قبلي 

بملك / محمد ناجح سيد محمد

16 - طارق رمضان عطيتو عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 

4609 ورقم قيد 32179    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- حاجر 

السباعيه    ملك/ احمد عبده احمد صالح

17 - محمود حسبو احمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4612 

ورقم قيد 32180    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- الحجز قبلى- 

المحاميد      ملك/ سلمان عبدالقادر على اسماعيل

18 - عبدالمجيد رمضان عبدالمجيد عبدالغفور تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم 

ايداع 4616 ورقم قيد 32181    محل رئيسى  عن تربيه مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

الكوبانيه نجع البسطاوى    ملك/ حسن رمضان عبدالمجيد عبدالغفور

19 - ماريو ناروز فرح ناشد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4617 

ورقم قيد 32182    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - القيساريه - بملك / ناروز 

فرح ناشد مجلع

20 - صابر فتحى محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4621 

ورقم قيد 32183    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا )توريد العماله والكمبيوتر والنترنت(, بجهة 

محافظة اسوان اسوان- الشيخ هارون - بجوار سنترال فاطمه الزهراء    ملك/ عطيات عبدالستار ابوالحجاج

21 - صباح حسن احمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4622 

ورقم قيد 32184    محل رئيسى  عن مشغل تفصيل ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

كوم امبو - الرغامه غرب - بملك / محمد احمد يوسف محمد

22 - نوح ربيع حمدا سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4627 ورقم 

قيد 32186    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - حجازه قرية النموس  

بملك / سلمه ربيع حمدا سيد

23 - محمد محمود احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4628 

ورقم قيد 32187    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- حجازه   ملك/ احمد على 

موسى مدنى

24 - عمرو عيد عويس متولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4630 

ورقم قيد 32188    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - قريه دابود بملك / عيد 

عويس متولي ادم

25 - شيماء عبدا محمد مرزوق تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4631 

ورقم قيد 32189    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السبعين ش مصعب بن عمير  

بملك / محمد عبدا محمد مرزوق

26 - منى محمد عطا قناوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4633 ورقم 

قيد 32190    محل رئيسى  عن بيع وصيانة ماكينات تصوير مستندات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- امام 

محكمة كوم امبو-   ملك/ مصطفى محمد عطا قناوى
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27 - احمد محمد عبد الوهاب سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4635 

ورقم قيد 32191    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو-عزبة ابو الريش 

بملك/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

28 - احمد محمد عبد الوهاب سعيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4635 

ورقم قيد 32191    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كان له محل اخر مودع 

برقم 2539 والغى بتاريخ 2022/5/8

29 - ياسر محمود محمد محسب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4638 

ورقم قيد 32192    محل رئيسى  عن بيع اسماك مملحة, بجهة محافظة اسوان اسوان- المدينة الصناعية القديمة- 

بجوار مصنع المكرونة بملك/ احمد سيد ابراهيم

30 - اسماء بشير احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 4641 

ورقم قيد 32193    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان ابو الريش قبلى-نجع الشيمه-ملك/ مريم بشير 

احمد

31 - عاصم سيد بحر موسي تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4680 

ورقم قيد 1725    رئيسى آخر  عن عطاره وبيع مستلزمات تجميل ) ماعدا الدويه (, بجهة محافظة اسوان 

اسوان - شارع سعد زغلول بملك / محمود امام محمد

32 - ابراهيم نوبى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4661 

ورقم قيد 29519    رئيسى آخر  عن مزرعه لبيع الدواجن, بجهة محافظة اسوان اسوان - كيما عزبه الحدود  

بملك / حلمى عبدالحميد نجم

33 - معروف عطيه محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4650 ورقم قيد 32194    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- عزبه 

معروف   ملك/ شعبان عطيه محمد عطاا

34 - اسماء احمد كامل مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4651 

ورقم قيد 32195    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - العطاياب بملك / 

حسن احمد حامد عبدالحليم

35 - ابراهيم سيف ا المين حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4652 ورقم قيد 32196    محل رئيسى  عن بيع اخشاب, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سلوا بحري بملك / 

هدي احمد حسن عبدالمنعم

36 - اسلم ماهر محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4658 

ورقم قيد 32197    محل رئيسى  عن مقاولت عمومية, بجهة محافظة اسوان اسوان- ابو سمبل السياحيه-السوق 

التجاري بملك/ الوحده المحليه لمدينة ابو سمبل السياحيه

37 - كريم عباس جبره غالى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4665 

ورقم قيد 32198    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - حاجر السباعيه 

غرب - ملك / محمد احمد محمود

38 - اكرام حسين احمد عبدا صفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4668 ورقم قيد 32199    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الحمدية 

بملك/ عبدالرحيم حسين يسن احمد

39 - اكرام حسين احمد عبدا صفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 

4668 ورقم قيد 32199    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كان له محل مقيد 

برقم 13872 والغي في 2020/12/27
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40 - محمد محمود عبادي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4669 

ورقم قيد 32200    محل رئيسى  عن بيع زيوت سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان - الصداقه القديمه بجوار 

جمعيه تنميه المجتمع بالصداقه بملك / السباعي طه احمد ابراهيم

41 - عبدا حسين احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4671 

ورقم قيد 32201    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الخور بحري 

بملك/ علي حسين احمد

42 - احمد سيد سلطان محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4673 

ورقم قيد 32202    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العتمور بحرى 

- بملك / عمر محمد عبدالرحمن قناوى

43 - محمد سليم عباس سليم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 4674 

ورقم قيد 32203    محل رئيسى  عن ادوات كهربائيه, بجهة محافظة اسوان اسوان- السيل الريفى شارع 10 

بجوار بقاله شعبان الحريجى بالسيل الشعبيه    ملك/ سليم عباس سليم حسن

44 - ابراهيم محمود حسين عيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4716 

ورقم قيد 17421    رئيسى آخر  عن مطعم ماكولت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور - بملك / 

علي عبدالعال محمد عبدالرحيم

45 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4707 ورقم قيد 30454    رئيسى آخر  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- سلوا قبلي بملك/ احمد 

السيد المين طافش

46 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,200,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4711 ورقم قيد 31854    رئيسى آخر  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان-ابو الريش 

خور ابو صبيره بملك/ محمد حسين محمود

47 - صالح محمد محمد عبدالفضيل تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4682 ورقم قيد 32205    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان-الحكروب شارع الشهيد 

محمد مهران بملك/ حماده عبده ضغار حسنين

48 - شاذلى حسبو محمود حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4683 

ورقم قيد 32206    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- المنشيه الجديده     ملك/ محمد على 

محمد

49 - نرمين ضيفى حسيبو ضيفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4686 

ورقم قيد 32207    محل رئيسى  عن كافيه مشروبات, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع 23 يوليو طيبه مول     

ملك/ محمد على احمد هللى

50 - رمضان محمد عبدالكريم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4687 ورقم قيد 32208    محل رئيسى  عن بيع تسالي وحلويات, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 23 يوليو 

- بملك / حسين محمد عبد الكريم محمد

51 - علي احمد حسن سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4691 

ورقم قيد 32210    محل رئيسى  عن ورشه اصلح كاوتش, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح غرب عزبه 

المصري بملك / محمد سيد محمد

52 - حسن مصطفى احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 

4694 ورقم قيد 32211    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيليه قبلى 

- المويسات   ملك/ حسين مصطفى احمد
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53 - رحمه ابراهيم محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4696 

ورقم قيد 32212    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل )ماعدا الدوية(, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

الكوبانيه نجع البسطاوي امام المدرسة الفنية بملك/ هند ابراهيم محمد احمد

54 - اشرف بدير كامل رزق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4699 

ورقم قيد 32214    محل رئيسى  عن ورشه نجاره يدويه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه الجديده بملك 

/ راشد محارب سليمان سعيد

55 - احمد صلح سيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4701 

ورقم قيد 32215    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- المنشيه 

الجديده   ملك/ صلح سيد محمود

56 - محمد الصادق محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4702 

ورقم قيد 32216    محل رئيسى  عن ورشه صيانه سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه - ملك / 

ناجح الصادق محمد

57 - محمود محمد احمد العادلي تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4704 

ورقم قيد 32217    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه بحري 

- ملك / محمد احمد العادلي

58 - محمد حميد السيد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4708 ورقم 

قيد 32218    محل رئيسى  عن ورشه تشكيل صاج ولحام معادن, بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع كورنيش 

النيل  - بجوار مدرسه ادفو بنين   ملك/ حامد احمد محمود

59 - حبيبه اسامه راشد النوبي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 4709 

ورقم قيد 32219    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا العماله والكمبيوتر والنترنت (, بجهة محافظة 

اسوان اسوان - جبل تقوق بجوار المرشح بملك / مرفت نصر الدين عبد المطلب

60 - حنان بدوي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4725 

ورقم قيد 32220    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السلخانه نهايه 

شارع الغجر بملك / محمد جمعه محمد يوسف

61 - حفني محمود علي ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4727 

ورقم قيد 32221    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-اقليت بملك/ سيد 

محمود علي

62 - منى عادل محمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4729 ورقم 

قيد 32222    محل رئيسى  عن كوافير واتيليه, بجهة محافظة اسوان طريق السادات بجوار الشرطه العسكرية -

بملك/ اسامه اسماعيل عبدالرحيم احمد

63 - محمد عامر علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4730 

ورقم قيد 32223    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان اسوان - حي العقاد امام مسجد 

الجعفريه بالعقار رقم ) 14 ( بملك / محمد عبدالرحمن محمد محمود

64 - محمود هاشم حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4733 

ورقم قيد 32224    محل رئيسى  عن ورشة موبيليا, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الفارسيه بملك/ زينب حفني 

عويس احمد

65 - سماح عبده ضوي محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4735 

ورقم قيد 32225    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - الرمادي قبلي - ابو 

ابني  بملك / ساميه بدري علي حامد
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66 - شامخ محمد فوزي عبدالعليم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 

4736 ورقم قيد 32226    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - البيارة - عمارة عبداللطيف 

العسكري بملك/ محمد احمد حسان جبران

67 - حسام اسامه عبد الحليم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4737 

ورقم قيد 32227    محل رئيسى  عن بيع مواد غذائية, بجهة محافظة اسوان اسوان-الشيخ هارون-شارع 

عبدالمطلب ملك/ اسامه عبد الحليم عبدا

68 - فايز ابوالحسن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4738 

ورقم قيد 32228    محل رئيسى  عن تجاره دواجن, بجهة محافظة اسوان اسوان- السيل الريفى - عزبه 

عبدالحميد جبريل    ملك/ احمد محمود فؤاد شلبى

69 - زينب محمود محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4741 

ورقم قيد 32229    محل رئيسى  عن تربية المواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الكاجوج - 

بملك/ صابر شاذلي علي احمد

70 - مصطفى يونس احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4744 

ورقم قيد 32230    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- السبيل بحرى   

ملك/ اشرف مصطفى يونس احمد

71 - محمد خلف امين عابدين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4745 

ورقم قيد 32231    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح شرق - الشيخ 

على    ملك/ عمر فؤاد زكى

72 - احمد علي عبدا عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4749 ورقم 

قيد 32232    محل رئيسى  عن بيع عطور, بجهة محافظة اسوان اسوان - طريق الخزان امام مستشفي الدكتور 

سليمان عقار )163( يطل علي الرئيسي - بملك/ خالد مصطفي محمد عوض

73 - زينب محمود احمد السايح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4755 

ورقم قيد 32234    محل رئيسى  عن تربية المواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - البيارة 

المناعية بملك/ عبدالرحيم محمد قناوي

74 - صلح فتحى احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 4757 

ورقم قيد 32235    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة-السياله عقار رقم3 شارع7- بملك/ 

سيد على حسين محمد

75 - نورهان رمضان محمود احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4759 ورقم قيد 32236    محل رئيسى  عن بيع اقمشة حريمي )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

ادفو- السباعية غرب شارع الشيخ احمد عبدالباسط بملك/ عماد نافع فرج متي

76 - مصطفي احمد عبادي عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4760 ورقم قيد 32237    محل رئيسى  عن بيع اعلف وبذور وقشور, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- قرية 

ابوير بملك/ ابراهيم مبارك محمد بخيت

77 - حمادي عطيه رمضان جامع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4763 ورقم قيد 32238    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

السماعيلية بملك/ عطيه رمضان جامع محمدين

78 - ابراهيم احمد ابراهيم دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4764 

ورقم قيد 32239    محل رئيسى  عن بيع وتقديم المشروبات البارده والساخنه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-

سبيل العرب-بملك/ عرفات حامد حماد حمدان
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79 - محمد هاشم سيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4766 ورقم 

قيد 32240    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- حي الزهور الشارع الجديد بملك/ 

عبدالمنعم مصطفي عبدالمنعم

80 - سامي سلمة حسن اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4768 

ورقم قيد 32241    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- العقاب بملك/ 

امنه محمد عبدالباسط ابراهيم

81 - حسنى صابر سيد سلطان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4778 

ورقم قيد 32242    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان- ابوالريش قبلى نجع الشيخ على 

شرق    ملك/ احمد صبرى صالح محمد

82 - احمد رزق عبده احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4782 ورقم 

قيد 32243    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة اسوان ادفو-الكلح شرق-الشيخ على بملك/ رزق عبده 

احمد ابو الحسن

83 - عبدالحميد عماد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4783 ورقم قيد 32244    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عمومية )ماعدا توريد العماله والكمبيوتر 

والنترنت(, بجهة محافظة اسوان الحصايا بجوار مصنع بلط مامون-بملك/ عماد عبدالحميد محمد احمد

84 - اكرم فرح محمود بدري تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4786 ورقم 

قيد 32245    محل رئيسى  عن مخزن لبيع السماك المملحة, بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينة الصناعية 

القديمة - بملك/ كرم فرج محمود بدري

85 - جبريل نوبى محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4787 

ورقم قيد 32246    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-النجاجره-شارع عيد-بملك/ ايمان 

حسن محمود سليمان

86 - محمد رمضان نوبى يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 4789 

ورقم قيد 32247    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه- قريه الدكه   

ملك/ رمضان نوبى يوسف على

87 - محمد عبدالحافظ عبده محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 

4790 ورقم قيد 32248    محل رئيسى  عن مقهي ومطعم وبقالة وعصارة وبيع محمول وخدمات محمول )ما 

عدا النترنت(, بجهة محافظة اسوان ادفو - شرق المحطة موقف القاليم بملك/ سناء محمد احمد ابراهيم

88 - مصطفي جابر سيد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4794 

ورقم قيد 32249    محل رئيسى  عن ورشه حداده, بجهة محافظة اسوان ادفو - الغنيميه بملك / وائل عباد جبريل 

سيد

89 - ابوالفضل علي ابراهيم ابوبكر تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4804 ورقم قيد 32250    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان- العقاب بحري بملك/ 

ياسمين شاكر حسن نورالدين

90 - محمود ناصر محمد عبدالوهاب ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 4808 ورقم قيد 32251    محل رئيسى  عن ورشه تصليح موتوسيكلت, بجهة محافظة اسوان اللبان 

خلف المركز الطبى-بملك/ ناصر محمد عبدالوهاب ابوالمجد

91 - احمد محروس عبدالسلم عبدالوهاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم 

ايداع 4809 ورقم قيد 32252    محل رئيسى  عن بيع صاج ومواسير, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

الصلح البحرية بملك/ ادور فرج جاد عبدالملك
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92 - وليد عماد الدين احمد زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4812 

ورقم قيد 32253    محل رئيسى  عن ورشه الوميتال, بجهة محافظة اسوان ادفو - حاجر ابو خليفه  بملك / عماد 

الدين احمد زيدان عبدالوهاب

93 - طه محمود عبدالوهاب حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4813 

ورقم قيد 32254    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان- اسوان الجديده - الحى الثالث 

المجاورة الولى عمارة 6   ملك/ جهاز مدينه اسوان الجديده

94 - احمد حجازي محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4814 

ورقم قيد 32255    محل رئيسى  عن بيع اسمده وعلفه وبذور, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العتمور 

المستجد - بملك / عبده حسن خلف

95 - سناء امين دوس اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4818 

ورقم قيد 32256    محل رئيسى  عن بيع ملبس ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

بجوار جامع السكان بملك / مجدي اديب هارون

96 - اسامه عوض محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4819 

ورقم قيد 32257    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان-ابو الريش قبلى-

نجع الشيخ على امام المزلقان-بملك/ بهيه ابو الحسن على موسى

97 - احمد عوض محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4820 

ورقم قيد 32258    محل رئيسى  عن بيع وصيانة اطارات سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع العناني 

بحري بملك/ احمد انور منزلي عشماوي

98 - محمود سعد ابازيد موسي تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4822 

ورقم قيد 32259    محل رئيسى  عن ورشة حداده, بجهة محافظة اسوان اسوان- جزيرة سهيل بملك/ سلمه 

عبدالصادق قاضي عوض ا

99 - زهراء جمعة سليمان محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 

4826 ورقم قيد 32260    محل رئيسى  عن بيع بويات, بجهة محافظة اسوان اسوان- المدينةالصناعية طريق 

العلقي- عنبر ب- عقار رقم7 بملك/ عيد محمود ابازيد

100 - احمد حسن ابراهيم حسن تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع 4827 

ورقم قيد 32261    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- النجاجرة   ملك/ ماجدة 

حسن ابراهيم

101 - الزعيم عبدالعاطى على محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4839 ورقم قيد 32262    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان وادى الصعايدة 

قرية عمرو بن العاص-بملك/ احمد ضوى جادو احمد

102 - كامل مصطفي امين مصطفي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4840 ورقم قيد 32263    محل رئيسى  عن مكتب سمسرة عقارات, بجهة محافظة اسوان دراو- شارع العروبة 

بملك/ مصطفي كامل مصطفي امين

103 - محمد سيد عبدالعزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4842 ورقم قيد 32264    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- البصيليه 

بحرى الزوايديه    ملك/ سيد عبدالعزيز محمد خبير

104 - صباح صابر محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4844 ورقم قيد 32265    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيليه 

بحرى الشرفا   ملك/ محمد صابر محمد ابراهيم
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105 - خالد محمد محمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4847 

ورقم قيد 32266    محل رئيسى  عن ترزى )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع 

احمد ماهر     ملك/ الحاجه وهيبه محمد طاهر

106 - سامح محمد رشاد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4851 ورقم قيد 32267    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان- طريق 

السادات الرضوانيه بجوار بنك مصر   ملك/ مرقس ناشد مرقس جرجس

107 - يسريه ظريف عبدالرحمن عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 4853 ورقم قيد 32268    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان - مطلع 

المحموديه بجوار موبيليات الجبلوي بملك / مرقص ناشد مرقص جرجس

108 - مصطفي فهيم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4854 ورقم قيد 32269    محل رئيسى  عن استيراد جميع المجموعات السلعية وتصدير طبقا للوائح والقرارات 

والقوانين المنظمة لذلك وماعدا المواد المشعة والمنتجات ذات الطبيعة الشعاعية, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

الحكروب خلف المطحن بملك/ فهيم محمد علي جاب ا

109 - مصطفى محمد اشرف صبرى عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-05-17 

برقم ايداع 4856 ورقم قيد 32270    محل رئيسى  عن تربية مواشي وتسمين وبيع بتلو, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- المدينة الصناعيه الجديده امام بنزينه عرفه الغلبان    ملك/ مصطفى محمد عبدالرؤف حسنين

110 - جيهان سيد قرني احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4857 

ورقم قيد 32271    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - قبلي - بملك / 

احمد محمد علي محمد

111 - محمود نصر ابوزيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4858 

ورقم قيد 32272    محل رئيسى  عن بيع حلويات, بجهة محافظة اسوان اسوان- ميدان الزلبيه بجوار محمد 

العمده بملك/ نصر ابوزيد محمود

112 - مصطفي عبدالحميد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4859 ورقم قيد 32273    محل رئيسى  عن بيع اجهزة كهربائية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- عزبة رؤوف 

بملك/ رجب محمد عبدالراضي ابراهيم

113 - احمد علي محمود عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 

4864 ورقم قيد 32274    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة اسوان اسوان - الصداقه القديمه - 

خلف مسجد السكه الحديد بملك / محمد جاد الكريم محمد

114 - دعاء حارس عوض محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4865 

ورقم قيد 32275    محل رئيسى  عن صيدلية اهلية عامه, بجهة محافظة اسوان وادى الطوناب بملك علء 

رمضان زهرى يوسف

115 - مصطفي عبدالناصر نجم الدين علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم 

ايداع 4866 ورقم قيد 32276    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو- الرقبة 

بملك/ فايزة احمد ابراهيم

116 - صابرين حسن زكى محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 4871 

ورقم قيد 32277    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين, بجهة محافظة اسوان اسوان - 58 اطلس ضاحية امين 

الشريف بجوار شركة الحمد  بملك / مجدى محمد عوض و ايمان خلف سيد عبد المولى و منى فاروق عمر صالح 

و ميار محمد عوض محمد و مهاب محمد عوض
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117 - عبد الحليم رمضان حسن حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4946 ورقم قيد 6547    رئيسى آخر  عن تصنيع منتجات بلستيكيه, بجهة محافظة اسوان دراو- طريق مصر 

اسوان السريع - بجوار المستشفي بملك / محمد عبدا عبد الجليل

118 - ايمن الطاهر محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4942 

ورقم قيد 27013    رئيسى آخر  عن تجارة وتوزيع مواد غذائية ومنظفات صناعيه ومنتجات ورقية, بجهة 

محافظة اسوان اسوان - طريق العلقى المنطقه الصناعيه الجديده عقار رقم 3 بملك / صلح مصطفى احمد 

عبدالعاطى

119 - بطرس عبدالرازق عبدالنور مسعود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4900 ورقم قيد 31630    رئيسى آخر  عن مخزن لبيع الخشاب, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-البيارة 

شارع قصر الباشا بملك/ كمال عبدالرازق عبدالنور مسعود

120 - صابر محمد مسكين حشاش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4878 ورقم قيد 32278    محل رئيسى  عن بيع خضار وفاكهة, بجهة محافظة اسوان ابو الريش بجوار شادر 

الخضار والفاكهة محل بعمارة عبدالغنى حسانى يوسف-بملك/ يوسف عبدالغنى حسانى

121 - سهير محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 70,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4879 

ورقم قيد 32279    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العتمور بحري 

بملك / احمد محمد احمد

122 - مصطفى بدينى حسين سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4880 ورقم قيد 32280    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان الحبارى-العلويه 

شرق بملك/ بدينى حسين سليم

123 - محمد ابراهيم دسوقى عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4882 ورقم قيد 32281    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح غرب كلح الجبل  بملك / 

ساميه دسوقى احمد حسن

124 - رمضان احمد هاشم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4883 ورقم قيد 32282    محل رئيسى  عن تربيه مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-سبيل ابو 

ناجى-بملك/ محمود جابر ابراهيم عبدالراضى

125 - عبدالرحمن قاسم عبدالعزيز ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم 

ايداع 4884 ورقم قيد 32283    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

حجازه قبلى - بملك / احمد عبدالوهاب عبدالموجود احمد

126 - محمد عامر بسطاوي حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4885 ورقم قيد 32284    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو -السماعليه بملك / 

فاطمه ابازيد موسي احمد

127 - اسماء حسن محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4887 

ورقم قيد 32285    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان - مطلع الصداقه 

الجديده - عزبه الوادى - شركه البيبسى بملك / ايمن عادل عشرى

128 - مينا صلح عبدالسيد ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4890 ورقم قيد 32286    محل رئيسى  عن ورشه كبس خراطيم, بجهة محافظة اسوان ادفو - الشيخ على - 

بملك / صلح عبدالسيد ميخائيل

129 - عواطف محمد على محمد منيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4893 ورقم قيد 32287    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه 

خلف البنزينه بجوار المحجر القديم  بملك / محمود يحيى محمود احمد
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130 - محمد حامد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4894 

ورقم قيد 32288    محل رئيسى  عن ورشه لتصليح كاوتش, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- عزبه حجاجى 

بجوار المزلقان   ملك/ محمود عبادى صادق محمد

131 - حسين حمدي حسن نصر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4902 

ورقم قيد 32289    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة اسوان دراو - بنبان بحري بملك / حسين 

حمدي حسن

132 - مصطفي راوي ضوي حسن تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4904 ورقم قيد 32290    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسوان اسوان- سوق الحارس 

بملك/ زين العابدين جمعه ابراهيم

133 - عزه على عيسى محمد مسعود تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4906 ورقم قيد 32291    محل رئيسى  عن مطعم مأكولت شعبيه, بجهة محافظة اسوان اسوان - السد العالى 

شرق بلوك 78 بمستعمره المقاولون العرب  بملك / رحاب خالد محمد محمد

134 - الحسن محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4907 

ورقم قيد 32292    محل رئيسى  عن فندق نوم غير سياحى, بجهة محافظة اسوان شارع سعد زغلول -عقار 

رقم373 بملك/ محمد احمد على ابراهيم

135 - مريم محجوب الشيخ محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4909 ورقم قيد 32293    محل رئيسى  عن  مطحن حناء, بجهة محافظة اسوان ادفو- الرديسية قبلي شارع 

الجامع بجوار مدرسة العدادية المشتركة بملك/ مأمون محمد عبد المعطي محمد

136 - مينا نجاح ونيس عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4910 

ورقم قيد 32294    محل رئيسى  عن ترزى وبيع اقمشة ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

اسوان - شارع صلح سالم - بملك / رجب حسن احمد عبدا

137 - علي عمر ابراهيم صالح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4912 

ورقم قيد 32295    محل رئيسى  عن شونه لتوريد مواد البناء, بجهة محافظة اسوان دراو - طريق مصر ادفو 

الصحراوي الشرقي المنصوريه الجديده بملك / حسين عمر ابراهيم صالح

138 - اميره حسن عبدالراضى بدوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4916 ورقم قيد 32296    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الصلح البحريه بجوار 

مضيفه الصلح  بملك / محمد زين العابدين على محمود

139 - اعتماد محمود عثمان المين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4924 

ورقم قيد 32297    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-فارس-بملك/ احمد على الحسن احمد 

مراد

140 - مصطفى ممدوح محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4930 ورقم قيد 32298    محل رئيسى  عن مزرعه لبيع الدواجن, بجهة محافظة اسوان الصداقه الجديده-بجوار 

المرشح بملك/ عماد ميلد يسي

141 - عبدالرضى عوض محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4932 ورقم قيد 32299    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- منيحه   

ملك/ نوبى السيد سالمان محمود

142 - اشرف عبدالهادى احمد الطيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4936 ورقم قيد 32300    محل رئيسى  عن بيع اقمشه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - القيساريه  بملك / 

كوثر حسن الطيب
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143 - اميره محمد عبدالحليم عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4937 ورقم قيد 32301    محل رئيسى  عن بيع وتركيب قطع غيار واكسسوار سيارات, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- المجمع الصناعى المدينة الصناعيه الجديده  بجوار توكيل رينو    ملك/ عبدالمجيد عبدالكريم محمود

144 - محمود غريب عبدالحميد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 

4938 ورقم قيد 32302    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان اسوان - بركة الدماس بجوار 

مسجد السلم  بملك / ابراهيم كريم ضوى على

145 - احمد سيد محمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع 4939 ورقم 

قيد 32303    محل رئيسى  عن بوفيه مشروبات ساخنه وبارده, بجهة محافظة اسوان اسوان-ابو سمبل السياحيه 

قريه الزهور بملك/ الوحده المحليه لمدينه ابو سمبل السياحيه

146 - احمد ممدوح فتحى حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4973 

ورقم قيد 17689    رئيسى آخر  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو-حاجر ابو خليفه -

بملك/ امين عبدالكريم امين عبدالكريم

147 - السيد فتحي عبدالراضي مدني تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4952 ورقم قيد 32304    محل رئيسى  عن معرض سيارات, بجهة محافظة اسوان ادفو - البصيليه بحري 

المعماريه بملك / معاذ رمضان عبد الباسط محمد

148 - احمد مصطفى عبدالمجيد خالد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4954 ورقم قيد 32305    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)ماعدا الكمبيوتر والنترنت 

والعماله(, بجهة محافظة اسوان شارع ابطال التحرير -بملكه

149 - احمد مصطفى عبدالمجيد خالد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4954 ورقم قيد 32305    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)ماعدا الكمبيوتر والنترنت 

والعماله(, بجهة محافظة اسوان شارع ابطال التحرير -بملكه

150 - رويدا محمد عبد المنعم محمد عبدالظاهر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-05-19 

برقم ايداع 4957 ورقم قيد 32306    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات عموميه)ماعدا الكمبيوتر 

والنتر نت والعماله(, بجهة محافظة اسوان طريق السادات -حى الشروق-بملكه

151 - محمد عوض احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4960 

ورقم قيد 32308    محل رئيسى  عن بيع زيوت وشحوم سيارات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع مصر 

اسوان - بملك / سيد فراج احمد جاد ا

152 - احمد عبدالدايم حامد موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4962 ورقم قيد 32309    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - وادي عبادي 

- بملك / عبدالدايم حامد موسي

153 - شريف محمد جبرو محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4966 

ورقم قيد 32310    محل رئيسى  عن توريد مواد غذائية وادارة مطاعم, بجهة محافظة اسوان اسوان-خلف 

مساهمه البحيره- بملك/ رمضان مصطفى حسين احمد

154 - عبد الجبار عشري احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 

4970 ورقم قيد 32311    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو - الشطب 

البلد - بملك / عماد حمدي حسن علي

155 - عبير قاسم امين حسنين تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4971 

ورقم قيد 32312    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان 

اسوان - مول اسوان بلزا كورنيش النيل بالعقار رقم ) 236 ( الثاني علوي بملك / شركه مصر هولندا للستثمار 

السياحي والفندقي
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156 - محمود حجازي كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 4974 

ورقم قيد 32313    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - البركه - بجوار كنيسه الخوه بملك / 

تامر يحيي علي عبدا

157 - ساره جابر سعيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5001 

ورقم قيد 27014    رئيسى آخر  عن نفخ ولحام اطارات المطاط, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه - شارع خالد 

بن الوليد    ملك/ محمد امين حفنى عيساوى

158 - اسامه احمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4985 

ورقم قيد 27582    رئيسى آخر  عن عطاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- شارع مصر اسوان قريه النجاجره    

ملك/ مصطفى محمود مصطفى محمد

159 - حامد محمود حامد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4975 

ورقم قيد 32314    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو - الرقبه بملك / ذوبه 

حسين سيد ابراهيم

160 - على حسن على عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4977 ورقم قيد 32315    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة وتوريدات عموميه )ماعدا العماله والنترنت 

والكمبيوتر(, بجهة محافظة اسوان اسوان- السيل الريفى شارع 3   ملك/ محمد على ابوزيد محمد على

161 - احمد ابراهيم ابايزيد دهب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4980 

ورقم قيد 32316    محل رئيسى  عن كافيتريا, بجهة محافظة اسوان نصر النوبه- شارع خالد بن الوليد    ملك/ 

احمد سيف احمد محمد

162 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4983 ورقم قيد 32317    محل رئيسى  عن ورشة نجارة يدوى, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سلوا قبلى  

بملك / محمد احمد السيد المين

163 - محمد رمضان محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4986 

ورقم قيد 32318    محل رئيسى  عن مخزن وشونه لبيع رمله, بجهة محافظة اسوان اسوان - الصداقه القديمه - 

بملك / محمود رمضان محمد احمد

164 - جون نسيم غبر عبدالملك تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4988 

ورقم قيد 32319    محل رئيسى  عن بيع مستحضرات تجميل ) ماعدا الدويه (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو 

- خلف شركه الكهرباء  بملك / ماهر نسيم غبر

165 - مدحت محمد الديب حافظ حسن تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 4989 ورقم قيد 32320    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ماعدا ) توريد العماله والكمبيوتر والنترنت 

( ومقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان اسوان - مدينه ناصر - عماره 13 ملك / سيد حامد محمد

166 - شعبان محمود عبدالجليل معوض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4993 ورقم قيد 32321    محل رئيسى  عن مقاولت متكامله وتوريدات عموميه )ماعدا توريد العماله 

والكمبيوتر والنترنت(, بجهة محافظة اسوان ادفو- الكلح شرق - الدقاديق     ملك/ حماده محمد حسن عثمان

167 - هاجر احمد ابوالعباس احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

4996 ورقم قيد 32322    محل رئيسى  عن مشغل خياطه وستائر ومفروشات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- 

سبيل العرب    ملك/ فاطمه حسين بكرى محمد

168 - هناء حسن محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 4998 

ورقم قيد 32323    محل رئيسى  عن بقاله وتموين, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع المحكمة القديمة بملك/ 

شرين محمد بحر محمد نور
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169 - محمد سمير عبدالحافظ محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم 

ايداع 5002 ورقم قيد 32324    محل رئيسى  عن توريد خامات التعدين )بعد استخراج الترخيص اللزمه(, 

بجهة محافظة اسوان نصر النوبه- اسوان نصر النوبه ارمنا     ملك/ محمد عبدالوهاب امام حسن

170 - الحسن محمد عبده حامد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5004 

ورقم قيد 32325    محل رئيسى  عن مكتبه)ماعدا تصوير المستندات(, بجهة محافظة اسوان اسوان- عقار 135 

ناحيه شارع سعد زغلول والمرداب    ملك/ احمد حسين حسن امبابى

171 - بركات صبحي فرج منصور تاجر فرد  رأس ماله 71,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5006 ورقم قيد 32327    محل رئيسى  عن ورشة تصنيع ملبس )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة 

اسوان كوم امبو- الصلح القبلية بملك/ فاخوري جبره توفيق عبدالمسيح

172 - ابانوب صادق زعفران العبد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5007 ورقم قيد 32328    محل رئيسى  عن ترزى ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان اسوان - 

الشيخ هارون - خلف المرور  بملك / ابراهيم محمد ابراهيم على

173 - ميخائيل عبود ميخائيل سدراك تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 

5009 ورقم قيد 32329    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار وصيانه التكييف سيارات, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- شارع سعد سبالك بجوار صيدليه بيشوى    عقار رقم2   ملك/ مينا سامى شحاته

174 - داليا عاشور حامد احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 5012 

ورقم قيد 32330    محل رئيسى  عن مكتب رحلت ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم 

النقل البري (, بجهة محافظة اسوان اسوان - امام مول الجيش دور ارضي بملك / سيد عبد المجيد ابراهيم

175 - السعيد مساعد عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5015 ورقم قيد 32331    محل رئيسى  عن معرض لبيع اجهزه كهربائيه, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 

التحرير - جسر ابو النصر بملك / ابراهيم يوسف علي زيدان

176 - محمد عبدالناصر محمد فتحي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم 

ايداع 5029 ورقم قيد 32332    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

العقاب بحري بملك/ عبدالناصر محمد فتحي محمد

177 - اسماعيل احمد السيد حماد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5032 

ورقم قيد 32333    محل رئيسى  عن صالون حلقه, بجهة محافظة اسوان ادفو - السباعيه غرب محل رقم 11 

وسط المدينه بملك / اسماعيل احمد السيد حماد

178 - صلح احمد محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5036 

ورقم قيد 32334    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الصلح القبليه - ترعه كاسل  

بملك / حسن غريب نور الدين سيد

179 - عادل ابراهيم بطرس جبرائيل تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5037 ورقم قيد 32335    محل رئيسى  عن ترزى عربى )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

شارع المطار امام صيدليه محمد صلح الدين-بملك/ عمر حسين مصطفى داود

180 - محمود اسماعيل حسين السايح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5042 ورقم قيد 32336    محل رئيسى  عن كافتيريا, بجهة محافظة اسوان اسوان - صحارى - بملك / اسماعيل 

حسين السايح على

181 - رمضان حجاج سيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5048 ورقم قيد 32338    محل رئيسى  عن بيع سجاد ومفروشات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع 

الحدادين امام السوق التجاري الدور الرضي بملك/ محمد حجاج سيد ابراهيم
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182 - على رجب على عيسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 5057 

ورقم قيد 32339    محل رئيسى  عن تعبئة وتغليف المواد الغذائية, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-المنشيه 

الجديده-بملك/ جراح حسن كرار محمد

183 - الحسين محمد عربي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 

5060 ورقم قيد 32340    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان دراو - شارع البوسته الجديده بملك / 

اميره حسن محمد عرابي

184 - احمد جاد اسماعيل احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5068 

ورقم قيد 28375    رئيسى آخر  عن ملبس جاهزه بالجمله)ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

القيصريه الوكاله مول بجوار المسجد العمرى-بملك/ سلوى عبدالمجيد حسن ابراهيم

185 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 5085 ورقم قيد 31854    رئيسى آخر  عن سنتر تجهيز عرائس, بجهة محافظة اسوان ابو الريش قبلى 

نجع الشيمه غرب امام مزلقان كليه هندسه-بملك/احمد الياس مصطفى ومعتز الياس والياس مصطفى خليل

186 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,200,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 5087 ورقم قيد 31854    رئيسى آخر  عن بيع وتجميع وتجهيز البان, بجهة محافظة اسوان اسوان - 

اطلس الجزيره بجوار مزلقان الجزيره بملك / محمد عبد الحميد محمد

187 - محمد سعيد محمد عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5063 ورقم قيد 32341    محل رئيسى  عن بيع البان, بجهة محافظة اسوان ابطال التحرير-شارع مصر اسوان-

بملك/ احمد محمد عبدالصمد سالم

188 - سلوى ربيع عشرى ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5064 

ورقم قيد 32342    محل رئيسى  عن كوافير سيدات, بجهة محافظة اسوان ادفو - عمارات الثار دكان رقم 2  

بملك / محمد ربيعى عشرى ابراهيم

189 - محمد المهدى عبدالخالق عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5065 ورقم قيد 32343    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار سيارات وكماليات سيارات, بجهة محافظة اسوان 

شارع السماد-بجوار جمعيه ابناء سوهاج بملك/ اشرف عبده ابو المجد صادق

190 - محمود احمد عبدالفتاح عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 100,001.000 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع 5070 ورقم قيد 32344    محل رئيسى  عن كافيه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - الشارع الجديد حي 

الزهور تقسيم الورش بملك / عبد الهادي احمد محمد

191 - هارون سليمان محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5072 ورقم قيد 32345    محل رئيسى  عن بيع مواد بناء, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - فطيره بحرى - 

بملك / محمد سليمان محمود

192 - خديجه محمد محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5074 

ورقم قيد 32346    محل رئيسى  عن مكتبه ) ماعدا تصوير المستندات (, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 23 

يوليو بملك / اسحاق مكرم انيس

193 - احمد محمد كمال علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5078 

ورقم قيد 32347    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الكاجوج-بملك/ محمد كمال 

على عبدا

194 - سيده عبداللطيف رشيدى تكرونى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5090 ورقم قيد 32348    محل رئيسى  عن بيع علفة وبذور وقشور, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العليقات 

7 قبلى  بملك / نفيسه عبداللطيف رشيدى تكرونى
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195 - علء عبدالرحمن احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 

5091 ورقم قيد 32349    محل رئيسى  عن مكتب شحن ونقل بضائع ) بعد الحصول علي التراخيص اللزمه 

من جهاز تنظيم النقل البري (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - اقليت بملك / عبدالرحمن احمد محمد

196 - مبروك صلح علم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5092 

ورقم قيد 32350    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار موتوسيكلت, بجهة محافظة اسوان اسوان - الشادر القديم  

بملك / محمد حافظ احمد عبدا

197 - مسعد محمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5093 

ورقم قيد 32351    محل رئيسى  عن ورشة نجاره, بجهة محافظة اسوان المدينه الصناعيه القديمه بجوار مخزن 

الملوحه-بملك/ شعبان حمدان السيد

198 - احمد محمود احمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 5094 

ورقم قيد 32352    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو - شارع ال 55  بملك / محمود احمد مصطفى حسين

199 - محمود محمد عرابي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5117 ورقم قيد 31468    رئيسى آخر  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - الحكروب شرق الثلجه  بملك / 

على محمود محمد موسى

200 - سيد يوسف محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5102 

ورقم قيد 32353    محل رئيسى  عن تربيه لبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - الري بالرش وادي عبادي 

بملك / محمود يوسف محمد احمد

201 - عبدالرازق عبده حامد محمود تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5104 ورقم قيد 32354    محل رئيسى  عن مقاولت انشاء وهدم واصلح اساسات, بجهة محافظة اسوان كوم 

امبو- شارع خالد بن الوليد بملك/ نهله محمد سعيد هاشم

202 - زينب محمد السعدي محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5108 

ورقم قيد 32355    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه ) ماعدا الملبس العسكريه (, بجهة محافظة اسوان كوم امبو 

- الشارع الجديد مول سيتي بلزا بملك / يوسف محمد عمران

203 - ايناس احمد مصطفي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5111 ورقم قيد 32356    محل رئيسى  عن مكتب دليفري لتوصيل الطلبات, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

عمارة الحاج محمد مصطفي شارع كلية تربية بجوار صيدلية د/ سامي بملك/ عطا سعد جاد عبدالمجيد

204 - اسلم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5114 

ورقم قيد 32357    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة اسوان ادفو - الحجز بحري خور ابو علي  

بملك / محمود احمد محمد موسي

205 - اسلم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5149 

ورقم قيد 32357    رئيسى آخر  عن مخزن بيع مواد غذائيه, بجهة محافظة اسوان ادفو - الحجز بحري خور ابو 

علي بملك / محمود احمد محمد موسي

206 - عسران حجاج محمدين بكرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5119 ورقم قيد 32358    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دارو-نجع ونس-

بملك/ فتحى فضل سعدا

207 - مني عوض محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5123 

ورقم قيد 32359    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو - عزبه ابو الريش 

شرق بملك / علي حسين اسماعيل
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208 - محمد عبدالراضي السيد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5125 ورقم قيد 32360    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

كوم امبو- حي الزهور- الشارع الجديد بملك/ مصطفي عبدالراضي سيد حسن

209 - عبدالناصر محمد علي عبدالحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5137 ورقم قيد 32361    محل رئيسى  عن بيع ادوات صحيه, بجهة محافظة اسوان اسوان- ابوسمبل السياحية- 

حي6 اكتوبر بملك/ محمد علي عبدالحق

210 - ابراهيم محمود عمار السيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5142 

ورقم قيد 32362    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع سور كليه التربيه الحصايا 

بجوار صيدليه سامي بملك / ضوي عمار السيد

211 - وائل سمير ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5143 

ورقم قيد 32363    محل رئيسى  عن كوافير حريمى, بجهة محافظة اسوان شارع محمد خالد بجوار الجوازات 

القديمه قسم اول عقار رقم)1( بملك/ امل السيد جمعه الحفنى

212 - محمود محمد نور مرتضى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5144 ورقم قيد 32364    محل رئيسى  عن مكتب للتدريب والتنميه البشريه, بجهة محافظة اسوان اسوان- امام 

محكمه اسوان البتداية    ملك/ نبيل بدير جوده عبدالملك

213 - عبيد حسن مصطفى احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5146 ورقم قيد 32365    محل رئيسى  عن تربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان ادفو - ادفو قبلى دار الهنا  

بملك / على محمد على ابراهيم

214 - الحسينى عزو متولى قاسم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5147 

ورقم قيد 32366    محل رئيسى  عن تجاره مواد بناء, بجهة محافظة اسوان الحدادين شارع العنانى بجوار الشيخ 

العنانى-بملك/ جابر ابراهيم احمد

215 - ابراهيم احمد ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5151 

ورقم قيد 32367    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة اسوان دراو - بنبان بحرى  بملك / صبرى 

احمد ابراهيم احمد

216 - جرجس عادل اسعد ويصا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5153 

ورقم قيد 32368    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- مول فرست شارع ابطال التحرير الدور الرضي بملك/ جمال عبدالنبي احمد مرسي

217 - محمد عبدالغنى صادق احمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 

5155 ورقم قيد 32369    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الرغامه 

غرب-بملك/ عبدالغنى صادق احمد

218 - عمار ابوالوفا على حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 5157 

ورقم قيد 32370    محل رئيسى  عن ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان اسوان- 

شارع سعد زغلول داخل مول ابودبابه    ملك/ احمد فراج محمود حسين

219 - غريب حلمى عبدالستار عيسى تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5165 ورقم قيد 32372    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه ومفروشات وبطاطين, بجهة محافظة اسوان 

العدوه-شرق الشيخ مصطفى-بملك/ هدى سيد احمد على

220 - الماحي احمد محمد الماحي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5173 ورقم قيد 32373    محل رئيسى  عن مزرعه تربيه دواجن لبيع البيض, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

العدوه بملك / عثمان محمد ابراهيم
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221 - محمد صلح رسلن محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5176 ورقم قيد 32374    محل رئيسى  عن مزرعة لبيع دواجن, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- شارع الوحده 

الصحية عرب كيما بملك/ وليد صلح رسلن

222 - حسين محمود احمد عيسي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5178 

ورقم قيد 32375    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-الحمديه-بملك/ 

محمود احمد عيسى

223 - علي عبدالمنعم علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 

5182 ورقم قيد 32376    محل رئيسى  عن تجارة الملبس الجاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة 

اسوان كوم امبو - سلوا بحري شارع 25 عقار رقم 19 -بملك/ حسين حجاج محمود علي

224 - مصري محمد السيد محمد بشير يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم 

ايداع 5183 ورقم قيد 32377    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - سلوا قبلي 

بملك / نفيسه ابراهيم محمد علي

225 - اسماء احمد الشاذلي محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-05-2022 برقم ايداع 5190 

ورقم قيد 32378    محل رئيسى  عن اتيليه فساتين, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع الصحابي- كسر الحجر- 

بجوار معهد خدمة بملك/ محمد ضياء الدين محمد

226 - منال حنا مكرم عياد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5231 ورقم 

قيد 24597    رئيسى آخر  عن بيع مفروشات وبطاطين, بجهة محافظة اسوان ادفو - النزل  بملك / ناجح سعيد 

سعد

227 - محمود السيد احمد عباس عجيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5249 ورقم قيد 31707    رئيسى آخر  عن توريدات عمومية ماعدا )توريد العمالة والكمبيوتر والنترنت (, 

بجهة محافظة اسوان اسوان- اطلس شارع عثمان احمد عثمان بملك/ احمد صادق حساني

228 - نصره فراج محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5193 

ورقم قيد 32380    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - منيحه - العزبه 

البيضا بملك / اسامه ناصر محمود

229 - طه حسين احمد الليثي محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5194 ورقم قيد 32381    محل رئيسى  عن بيع طيور, بجهة محافظة اسوان ادفو- السباعية غرب- محل 

رقم10- منطقة السوق التجاري بملك/ الوحدة المحلية لمدينة السباعية

230 - حنان جابر سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5197 

ورقم قيد 32382    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان ادفو- الشراونة بحري بملك/ حسن امين 

محمد علي

231 - سيده على ابراهيم احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5200 

ورقم قيد 32383    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- حجازه  ملك/ على ابراهيم احمد 

زيدان

232 - عبدالرحمن احمد ماهر حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5208 ورقم قيد 32384    محل رئيسى  عن تصنيع وتقطيع وتغليف لحوم, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة - 

بلنة ثاني بملك/ احمد ماهر حسن  يوسف

233 - احمد بدرى محمد صبرى صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5211 ورقم قيد 32385    محل رئيسى  عن ورشة حدادة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- فطيره قبلى    ملك/ 

خالد محمد صبرى صالح

Page 19 of 54 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

234 - شاديه ابو زيد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5212 

ورقم قيد 32386    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان نصر النوبة - توشكى 

شرق - بملك / عليان برعى معل محمود

235 - فاطمه احمد محمد على العبيط تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5216 ورقم قيد 32387    محل رئيسى  عن بيع علفه وغلل وبقاله, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - اقليت  

بملك / حسن حامد حسن

236 - شهيره السيد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5219 

ورقم قيد 32388    محل رئيسى  عن ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان ادفو- 

شارع المخاليف بملك/ مصطفي حسين مصطفي

237 - رائد عبدالحكيم الصغير محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5222 ورقم قيد 32389    محل رئيسى  عن توريدات عموميه ) ماعدا توريد العماله والكمبيوتر والنترنت ( 

ومقاولت متكامله, بجهة محافظة اسوان اسوان - الشيخ هارون بجوار مسجد عبور  بملك / مصطفى نصرت 

الصغير بغدادى

238 - احمد سعيد عباس سليمان تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5226 

ورقم قيد 32390    محل رئيسى  عن ورشة خراطة, بجهة محافظة اسوان ادفو - طريق ادفو - مرسي علم 

السياحي بملك/ حكمت علي محمد احمد

239 - رائد محى الدين عبدالنبى محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 

5227 ورقم قيد 32391    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه 

بحرى  بملك / ياسر محى الدين عبدالنبى محمد

240 - حوريه حسن على حسن تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5229 

ورقم قيد 32392    محل رئيسى  عن بيع ستائر, بجهة محافظة اسوان اسوان- مطلع المحموديه    ملك/ حسين 

احمد حسين

241 - علء محمد حامد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5232 

ورقم قيد 32393    محل رئيسى  عن بيع بقاله بالجمله, بجهة محافظة اسوان اسوان- السيل الريفى - شرق 

معسكر الشباب   ملك/ عصام محمد حامد عبدا

242 - ساره بشرى صدقى خليل تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5241 

ورقم قيد 32394    محل رئيسى  عن ورشة صهر معادن, بجهة محافظة اسوان اسوان- طريق وادى العلقى 

المدينة الصناعية الجديدة     ملك/ ورثه المرحوم بشرى صدقى خليل

243 - ايه صلح فوزي هاشم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5246 

ورقم قيد 32395    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان- النفق- بجوار مدرسة احمد 

ماهر بملك/ حسن عزاب محمد

244 - امير مراد احمد مراد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 5247 

ورقم قيد 32396    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان اسوان - الحصايا - ش احمد فهمي 

بجوار الزاوية - بملك/ حمدي عباس طه

245 - اسماء على محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5256 

ورقم قيد 32397    محل رئيسى  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو- البصيلية قبلى 

المويسات   ملك/ على محمد حسن

246 - امل عبدالرسول محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5264 ورقم قيد 32398    محل رئيسى  عن بيع عطارة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - شارع الجناين 

النجاجره  بملك / عبدالكريم محمد محمد محمود
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247 - محمود سيد عبدالعال ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5268 ورقم قيد 32399    محل رئيسى  عن بيع قطع غيار اكسسوار محمول, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - 

شارع بور سعيد عمارة سيد متولى امام شرطة كوم امبو  بملك / عبدالرحمن فرح محمد حسن

248 - محمود محمد سيد لبيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5275 

ورقم قيد 32400    محل رئيسى  عن صيانه كهرباء سيارات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السكان الغربى 

بملكه

249 - سحر حسن حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5276 

ورقم قيد 32401    محل رئيسى  عن بقالة, بجهة محافظة اسوان ادفو- الفقراء   ملك/ عبدا محمود برعى 

سرحان

250 - سمر عاصم بسطاوى احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5277 ورقم قيد 32402    محل رئيسى  عن بيع منتجات الحرف اليدوية ديكورات منزلية, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- شارع كورنيش النيل امام حديقة الورد مول الرياض   ملك/ رياض احمد على حسين

251 - محمود سيد عبدالتواب على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5279 ورقم قيد 32403    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزه )ماعدا الملبس العسكريه(, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- شارع ابطال التحرير    ملك/ ايه احمد عرابى محمد

252 - حسين احمد يسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5280 

ورقم قيد 32404    محل رئيسى  عن مقاولت وتوريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر والنترنت والعماله ( وبيع 

مواد بناء وقطع غيار ميكانيكا وادوات ومستلزمات كهربائيه ومواد غذائيه والدوات المنزليه واقمشه وملبس ) 

ماعدا الملبس العسكريه ( والمحمول واكسسواراته ومواد وادوات ومستلزمات طبيه, بجهة محافظة اسوان اسوان 

- ابوالريش قبلى نجع الجديد  بملك / احمد يسن احمد مسعود

253 - محمد سيد اسماعيل على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5284 

ورقم قيد 32405    محل رئيسى  عن بيع بقاله, بجهة محافظة اسوان اسوان - المحموديه بجوار عمارات القاهره  

بملك / محمود عبدالرحيم محمد عثمان

254 - احمد سيد حامد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5289 

ورقم قيد 32406    محل رئيسى  عن ورشة اصلح وبيع كاوتش, بجهة محافظة اسوان ادفو - الكلح شرق الكيال 

- بملك / محمد يوسف محمد سالم

255 - احمد خدير صبرى سلمان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5292 

ورقم قيد 32407    محل رئيسى  عن دخول مزادات, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - عزبه الواحى - ملك / 

خدير صبرى سلمان

256 - احمد جمال حسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 5294 

ورقم قيد 32408    محل رئيسى  عن بيع مخبوزات, بجهة محافظة اسوان اسوان- شارع كسر الحجر مطلع 

المناعية   ملك/ محمد على محمد حلمى

257 - ابوالمعارف ابوالمجد كامل علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5295 ورقم قيد 32409    محل رئيسى  عن ادارة واستئجار كافتريات والعاب اطفال, بجهة محافظة اسوان 

اسوان- طريق السادات بجوار ملهي بكار بملك/ محافظة اسوان

258 - يحيى عمران اسماعيل عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 

5296 ورقم قيد 32410    محل رئيسى  عن دخول مزادات, بجهة محافظة اسوان ادفو- شرق الطوناب    ملك/ 

حمدى عبدا عبدالعزيز
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259 - على بدرى توفيق عوض ا تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5330 ورقم قيد 1556    رئيسى آخر  عن تربية مواشى لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان ادفو - وادى الصعايده 

قريه عمر بن العاص  بملك / احمد ضوى جبران رمضان

260 - ساميه حسن امين محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5313 

ورقم قيد 29183    رئيسى آخر  عن بيع بقالة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو-شارع 26 يوليو بجوار الكوبري 

العلوي بملك/ اشرف حسين امين السيد

261 - حماده احمد بغدادي سباق تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5300 ورقم قيد 32411    محل رئيسى  عن مقاولت متكاملة, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - العتمور 

المستجد بملك/ احمد بغدادي سباق

262 - فاطمة عيسي حسين عيسي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5309 ورقم قيد 32413    محل رئيسى  عن بيع خردوات ولعب اطفال, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع 

العطاياب - بملك/ هشام صابر محمود

263 - محمد سيد طه حسين تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5314 ورقم 

قيد 32414    محل رئيسى  عن ورشة نجارة, بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع ابراهيم حسين متفرع من 

الكشاف بملك/ عبدالعزيز احمد سعد

264 - عيد احمد عبدالقادر كريم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5317 

ورقم قيد 32415    محل رئيسى  عن ورشة صيانة وتجديد سيارات, بجهة محافظة اسوان اسوان - المدينة 

الصناعية الجديدة طريق العلقي بملك/ محمد احمد عبدالقادر كريم

265 - علي محمد علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5319 

ورقم قيد 32416    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان دراو - الرقبة - بملك/ 

شحات منصور احمد موسي

266 - محمد خالد احمد بخيت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5320 

ورقم قيد 32417    محل رئيسى  عن مكتب خدمات محمول ) ماعدا النترنت (, بجهة محافظة اسوان اسوان - 

شارع قرشي بك - عماره ) 2( احمد عبد المعطي بملك / ايمان احمد عبدالمعطي احمد

267 - النوبي محمد كامل محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5323 

ورقم قيد 32418    محل رئيسى  عن توريد مفروشات وملبس جاهزه ) ماعد الملبس العسكريه (, بجهة 

محافظة اسوان كوم امبو -  كفور كوم امبو - بملك / محمد سلمه شاذلي احمد

268 - احمد محمود احمد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5325 

ورقم قيد 32419    محل رئيسى  عن تربيه مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو - المنشيه بحري 

-بملك / محمود بدري عبد الحميد احمد

269 - سعاد عبدالرحيم ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5326 ورقم قيد 32420    محل رئيسى  عن بيع ملبس جاهزة )ماعدا الملبس العسكرية(, بجهة محافظة اسوان 

ادفو- الرمادي بحري- البراسي بملك/ شعبان عبدالرحيم ابراهيم

270 - اوديت ابراهيم داود عطاا تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 5331 

ورقم قيد 32421    محل رئيسى  عن بيع خردوات, بجهة محافظة اسوان اسوان الجديده - الحي الثالث المجاور ) 

1( عماره ) 14 ( محل ) 2( بملك / ثروت سمعان داود عطاا

271 - اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 

5335 ورقم قيد 32422    محل رئيسى  عن تربية مواشي لبيع اللبان, بجهة محافظة اسوان كوم امبو- الرغامة 

البلد بملك/ احمد سيد عوض يسن
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فروع الفراد

1 - فاطمه صالح محمد احمد  قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع   4580 ورقم قيد   30995  محل فرعى  عن 

تربيه مواشي لبيع اللبان  بجهة محافظة اسوان ادفو- شارع متفرع من شارع خلف مدرسة الزراعة بملك/ الحسن 

احمد حامد احمد

2 - زينب فاوى سلمه السايح  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   4646 ورقم قيد   2046  محل فرعى  عن 

كوافير واتيليه  بجهة محافظة اسوان كوم امبو-شارع بورسعيد-ملك/ احمد ربيع احمد

3 - مايكل عاطف عياد بشاره  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   4830 ورقم قيد   22232  محل فرعى  عن  

تجاره مواد الغذائية  بجهة محافظة اسوان اسوان - مول الجيش بملك / احمد عبدالوهاب محمود

4 - مايكل عاطف عياد بشاره  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   4832 ورقم قيد   22232  محل فرعى  عن 

مخزن لتجاره مواد غذائيه  بجهة محافظة اسوان اسوان- الشيخ هارون - شارع الصالحين    ملك/ ماجدة بخيت بشاى

5 - مايكل عاطف عياد بشاره  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   4834 ورقم قيد   22232  محل فرعى  عن 

مخزن لتجارة مواد غذائية  بجهة محافظة اسوان اسوان- كسر الحجر بملك/ فراج محمد يوسف احمد

6 - احمد عبدالحليم فهمى مرسين  قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع   4803 ورقم قيد   32062  محل فرعى  

عن بقاله  بجهة محافظة اسوان اسوان- المحموديه بجوار عمارات القاهره    ملك/ محمد عبدالحارث دهب

7 - ابراهيم محمد السيد محمود  قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع   5040 ورقم قيد   25346  محل فرعى  

عن ورشه نجاره الي  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - بجوار مستشفي سلوا بحري بملك / سيد احمد محمد علي

8 - محمد محمود احمد محمود  قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع   5162 ورقم قيد   32187  محل فرعى  

عن مخزن لبيع البقاله  بجهة محافظة اسوان كوم امبو-حجازه-بملك/ عبدالوهاب محمد احمد ابراهيم

9 - فوزيه فاروق محمد حامد  قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع   5215 ورقم قيد   32082  محل فرعى  عن 

اتيليه ) ماعدا الملبس العسكريه (  بجهة محافظة اسوان كوم امبو- شارع الجامع القبلي بملك/ فوزيه عبدالرازق سيد
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قيود الشركات

1 - محمود مصطفي يوسف عثمان وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-09 

برقم ايداع    4623 ورقم قيد  32185    مركز عام  عن مقاولت عامه ومعدات بناء وتوريدات عموميه ) 

ماعدا توريد العماله والنترنت والكمبيوتر (  بجهة محافظة اسوان كوم امبو - السبعين امام المحكمه - الدور 

الثاني بملك/ شريف محمود مصطفي

2 - ورثه حمدى السيد شتا شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    4678 

ورقم قيد  32204    مركز عام  عن كوافير رجالى  بجهة محافظة اسوان اسوان - شارع البركه - ملك / 

عبدالمسيح تادرس نجيب

3 - اسامه عبد المعروف طه احمد وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    4688 ورقم قيد  32209    مركز عام  عن مقاولت متكاملة وتوريدات عمومية ) ماعدا الكمبيوتر 

والنترنت والعماله (  بجهة محافظة اسوان ادفو - حاجر البلليص - بملك / قاسم محمد على عبدالجواد

4 - صالح نوبى سعدى وشريكته صباح محمد عبدالرحيم شركة  رأس مالها 500.000 قيدت فى   

11-05-2022 برقم ايداع    4698 ورقم قيد  32213    مركز عام  عن مخبز بلدى  نصف الى  بجهة 

محافظة اسوان كوم امبو- عزبه المكرونه    ملك/ متولى فهمى خضرى سليمان

5 - انور محمد صيام وشريكه شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

4754 ورقم قيد  32233    مركز عام  عن توريدات ادوات واجهزه رياضية  بجهة محافظة اسوان اسوان- 

نجع المحطه - بجوار مسجد نجع المحطه    ملك/ يسرى مرزوق محمود

6 - مرقس انسى ميلد سعيد وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    5005 ورقم قيد  32326    مركز عام  عن توريدات عموميه)ماعدا توريد العماله والنترنت 

والكمبيوتر ( وتوكيلت تجارية وخدمات الصيانه لعمال الكهرباء واعمال سباكة  بجهة محافظة اسوان اسوان- 

الصداقه الجديده -)367(   الدور الثانى     ملك/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان

7 - احمد فتحى حسين وشركائه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    

5045 ورقم قيد  32337    مركز عام  عن توريد وتجارة خامات المناجم والمحاجر  بجهة محافظة اسوان 

اسوان - المدينه الصناعيه القديمه بجوار ضرائب قسم ثانى  بملك / ايمن خيرى سعيد محمد

8 - طاهر حمدان محمد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم 

ايداع    5301 ورقم قيد  32412    مركز عام  عن مقاولت متكامله وتوريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر 

والنترنت والعماله (  بجهة محافظة اسوان ادفو - شارع التحرير امام رى ادفو  بملك / حسن احمد محمد 

عبيدا

فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - احمد محمد عبدالوهاب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2539 قيد فى 03-11-2014 برقم ايداع  1567 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

2 - رومانى لمعى حبيب مكسيموس  تاجر فرد سبق قيده برقم   4800 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

4368 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

3 - امين حسيبو احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14754 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  384 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

4 - امين حسيبو احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14754 قيد فى 09-01-2020 برقم ايداع  180 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

5 - سوسن محمد فؤاد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   21609 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع  5065 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

6 - على محمود محمد جادا  تاجر فرد سبق قيده برقم   25072 قيد فى 24-05-2021 برقم ايداع  3286 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

7 - مصطفى عوض ا عبداللطيف محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   27311 قيد فى 26-09-2021 برقم 

ايداع  7199 وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائية

8 - محمود يونس احمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   28415 قيد فى 07-11-2021 برقم ايداع  8888 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

9 - رأفت ضاحى عثمان عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   28797 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  9454 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

10 - حسن سيد حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   4689 قيد فى 04-10-2015 برقم ايداع  2208 وفى 

تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

11 - محمد عبدا محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8846 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع  1074 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

12 - عبدالعزيز اسامه عبد العزيز علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   10912 قيد فى 04-01-2018 برقم ايداع  

80 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

13 - مجدي محمد بشير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16848 قيد فى 05-08-2019 برقم ايداع  3998 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

14 - مجدي محمد بشير احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16848 قيد فى 25-09-2019 برقم ايداع  4831 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

15 - ناصر كيرلس جندى روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   23502 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع  348 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذ السجل نهائيا للوفاء

16 - حسنين كمال احمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   24913 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع  2999 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

17 - عبد الدايم على عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1077 قيد فى 09-12-2013 برقم ايداع  

1201 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

18 - بيشوى فانوس انور بطرس  تاجر فرد سبق قيده برقم   11902 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع  1647 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

19 - عطيات عبدالرحيم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   18987 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  

543 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

20 - مرقص مكرم عبد ربه عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20188 قيد فى 25-06-2020 برقم ايداع  2769 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

21 - حسين شحات حسين مرغنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   23355 قيد فى 04-01-2021 برقم ايداع  70 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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22 - محمد احمد عبدالعظيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24699 قيد فى 08-04-2021 برقم ايداع  

2570 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

23 - احمد سليم سيد احمد سرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   28014 قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع  8292 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

24 - صلح نوبي موسي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28759 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع  9404 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

25 - شيماء عبدالناصر الطيب عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9184 قيد فى 09-05-2017 برقم ايداع  

1597 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

26 - نور بنداس اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   10503 قيد فى 20-11-2017 برقم ايداع  3682 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

27 - عبدالحميد محمد صالح فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   16280 قيد فى 18-06-2019 برقم ايداع  

3034 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

28 - عبير زعيرى محمد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   24056 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع  

1370 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

29 - عبد الهادى سالم عوض بشير  تاجر فرد سبق قيده برقم   25484 قيد فى 27-06-2021 برقم ايداع  

4094 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

30 - رجب السيد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   31364 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

2543 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

31 - هشام توفيق حسن ماهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   7714 قيد فى 08-11-2016 برقم ايداع  3469 وفى 

تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

32 - سيد محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17910 قيد فى 06-11-2019 برقم ايداع  5851 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

33 - نجوى ربيع حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19617 قيد فى 04-03-2020 برقم ايداع  1672 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

34 - رفاعى موسى محمود ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20209 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  235 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

35 - محمد عبداللطيف سعيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27542 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

7572 وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

36 - سيد عبدالعاطى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28528 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  9051 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

37 - فاطمه محمد متولى ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   30604 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع  868 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

38 - محمود الدكروني عمر علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   7238 قيد فى 01-09-2016 برقم ايداع  2754 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

39 - محمد جبرو محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   12191 قيد فى 29-05-2018 برقم ايداع  2264 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

40 - محمد جبرو محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   12191 قيد فى 14-04-2021 برقم ايداع  2698 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

41 - صفاء عبدالرازق محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   27581 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع  

7622 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

42 - اسماعيل محمود اسماعيل على  تاجر فرد سبق قيده برقم   27920 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

8169 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

43 - محمد عوض على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   5189 قيد فى 14-12-2015 برقم ايداع  

2879 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا
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44 - مدثر محمد حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   14072 قيد فى 09-12-2018 برقم ايداع  5357 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

45 - طه محمد احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   26346 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  5622 وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

46 - عمرو شاذلي محمود الرشيدى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26905 قيد فى 12-09-2021 برقم 

ايداع  6532 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

47 - محمد جمعه رمضان عبدالنعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   28833 قيد فى 18-11-2021 برقم ايداع  

9508 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

48 - احمد محمود حامد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   30295 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع  228 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

49 - مصطفي فهيم محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   31737 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع  3311 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

50 - محمد عبدا محمد علي جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   32124 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع  

4502 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

51 - هناء شعبان عبدالعال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3154 قيد فى 05-02-2015 برقم ايداع  262 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

52 - احمد محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5468 قيد فى 05-11-2017 برقم ايداع  3469 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

53 - عيدة احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8043 قيد فى 20-12-2016 برقم ايداع  3961 وفى 

تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

54 - سامح محمود سالم عبد النعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   14557 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع  49 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

55 - نوره عبد الرسول على جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم   18251 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  

6417 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

56 - محمد مصطفى عسران عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   18740 قيد فى 06-01-2020 برقم ايداع  

131 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

57 - وليد عبد الحميد مصطفى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   21983 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  

5675 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

58 - زينب احمد نوبي موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   27417 قيد فى 29-09-2021 برقم ايداع  7375 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

59 - على محمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28261 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8674 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

60 - سماح عز الدين السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   29540 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع  

10580 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

61 - شروق صبرى محمود طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30454 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع  

4707 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

62 - محسب عنتر على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1408 قيد فى 05-02-2014 برقم ايداع  239 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

63 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3934 قيد فى 28-05-2015 برقم ايداع  

1236 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

64 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم   3934 قيد فى 01-06-2015 برقم ايداع  

1267 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

65 - محمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8843 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع  1071 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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66 - محمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8843 قيد فى 03-12-2018 برقم ايداع  5214 وفى 

تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

67 - شاذلي حسين هاشم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   14825 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع  514 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

68 - نجلء عبدالهادى محمد شاكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   20589 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

3408 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

69 - محمد محمود حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21662 قيد فى 23-09-2020 برقم ايداع  5149 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

70 - اشرف عبده محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   26721 قيد فى 01-09-2021 برقم ايداع  

6201 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

71 - اسماء جابر على عبدالعظيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   29341 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

10272 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

72 - شروق صبرى محمود طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  519 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

73 - محمد بسطاوى مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31417 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  

2650 وفى تاريخ  18-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

74 - فيصل محمد خيرى محمد ركابى  تاجر فرد سبق قيده برقم   14478 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع  

5982 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

75 - احمد عبد العزيز عبد الجليل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14678 قيد فى 15-01-2019 برقم ايداع  

252 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

76 - بطرس باسيليوس مسدارى بشاره  تاجر فرد سبق قيده برقم   22393 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع  

6391 وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

77 - صباح الصغير حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26087 قيد فى 05-08-2021 برقم ايداع  5204 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

78 - هند على طه على  تاجر فرد سبق قيده برقم   29652 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  10755 وفى 

تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

79 - اسلم احمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31301 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  2397 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

80 - فايزه حسن عبدالغفار حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31567 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع  2981 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

81 - عبدالنبي محمود عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7088 قيد فى 17-08-2016 برقم ايداع  2521 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

82 - مرثا عطال نجيب عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   17581 قيد فى 15-10-2019 برقم ايداع  

5259 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

83 - عمر شحات احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   18616 قيد فى 29-12-2019 برقم ايداع  7112 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

84 - على نجار امين الطيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   23320 قيد فى 03-01-2021 برقم ايداع  4 وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

85 - عبدا حجاجى على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24096 قيد فى 23-02-2021 برقم ايداع  1459 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

86 - مرقص خيرى ناشد حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30765 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  1274 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

87 - اشرف جمال عبدالمنعم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   4026 قيد فى 09-06-2015 برقم ايداع  

1354 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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88 - ناديه محمد محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   15693 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  2001 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

89 - سليمان طه قناوى حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   16894 قيد فى 07-08-2019 برقم ايداع  4064 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

90 - زايد خليل احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   20374 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع  3066 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

91 - سماح محمد شبانه نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   25181 قيد فى 02-06-2021 برقم ايداع  3505 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

92 - بيومى سيد ابو المجد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25930 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  4928 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

93 - بيومي سيد ابو المجد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25930 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع  658 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

94 - ايه كامل محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   27916 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  8164 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

95 - رمضان احمد عبدالراضي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29452 قيد فى 09-12-2021 برقم ايداع  

10436 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

96 - سعدالدين حسن متولي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29591 قيد فى 13-12-2021 برقم ايداع  

10659 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

97 - عبدا خالد عيسي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30098 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  11456 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

98 - مجدى يوسف سليمان عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   30369 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  348 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

99 - زينب بشير حامد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   31593 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع  3036 

وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

100 - مصطفى رزق سعد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   31858 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  

3562 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

101 - احمد جاه الرسول محمد جاه الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم   5769 قيد فى 21-02-2016 برقم 

ايداع  593 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

102 - صفاء رفاعى عباس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21915 قيد فى 06-10-2020 برقم ايداع  

5580 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

103 - منى محمد الشحات عبد السلم عبد المطلب  تاجر فرد سبق قيده برقم   22603 قيد فى 2020-11-17 

برقم ايداع  6776 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

104 - محمد عبدالوهاب سلمان عبادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   25748 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع  

4571 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

105 - يوسف شعبان حامد عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   25949 قيد فى 29-07-2021 برقم ايداع  

4956 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

106 - عبدا ناجح سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27884 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  8115 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

107 - هانى فؤاد فخرى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   28548 قيد فى 09-11-2021 برقم ايداع  9083 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

108 - مني صدقي احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   32174 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  4589 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

109 - نجلء فتحى عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2514 قيد فى 29-10-2014 برقم ايداع  

1537 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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110 - محاسن مهلل احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3827 قيد فى 17-05-2015 برقم ايداع  1096 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

111 - منى محمد عابد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   5387 قيد فى 20-03-2017 برقم ايداع  1018 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

112 - سعد ابوحسيبه على نورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5467 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع  181 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

113 - هاله بدر الدين محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5648 قيد فى 08-02-2016 برقم ايداع  424 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

114 - خالد عبدالنبى عبدالتام السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   8110 قيد فى 27-12-2016 برقم ايداع  

4053 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

115 - اميل منير ساويرس سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم   13099 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع  636 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

116 - محمد عبدالعظيم احمد عبدالباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   15142 قيد فى 24-02-2019 برقم ايداع  

1060 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

117 - سليمان عبد العزيز سليمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   23658 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  

626 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

118 - سليمان عبد العزيز سليمان محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   23658 قيد فى 17-02-2021 برقم ايداع  

1268 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء المحل التابع للستغناء

119 - ربيع انور محمد ربيع عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   24678 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع  

2534 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

120 - فتحيه حميد رمضان على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26352 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع  5635 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

121 - رضينه محمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27124 قيد فى 19-09-2021 برقم ايداع  6884 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

122 - محمود عبدالوهاب محمد علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29990 قيد فى 26-12-2021 برقم 

ايداع  11268 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

123 - احمد محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9516 قيد فى 11-07-2017 برقم ايداع  2124 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

124 - ابو الحسن حسين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   17133 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  

4459 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

125 - هبه فكرى مهنى بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   22700 قيد فى 23-11-2020 برقم ايداع  6937 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

126 - محمود احمد محمود جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   24530 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع  

2246 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

127 - ابوبكر مصطفى سعد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   30598 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع  

854 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

128 - امنه شاذلى احمد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   30720 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  1175 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

129 - منى عبده محمد مكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   31850 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  3547 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء السجل نهائيا

130 - محمود عبدا رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10962 قيد فى 09-01-2018 برقم ايداع  

152 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

131 - ابراهيم محمد ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11369 قيد فى 18-02-2018 برقم ايداع  799 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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132 - اسامه حسن عباس بكري  تاجر فرد سبق قيده برقم   17617 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع  5319 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

133 - عطا ا ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   18474 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع  

6822 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

134 - مصطفى محمد عبد العزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   20595 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  

3418 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

135 - صلح اسماعيل محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   21524 قيد فى 15-09-2020 برقم 

ايداع  4905 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

136 - عماد عبد الرازق حسن عبد الصادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   23178 قيد فى 22-12-2020 برقم 

ايداع  7791 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

137 - فتحيه سيد بيومى مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   24947 قيد فى 09-05-2021 برقم ايداع  

3054 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

138 - ابو الحسن حسن محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25632 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع  

4333 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

139 - فراج عبدالفتاح ابوالمجد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25789 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع  

4654 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

140 - مصطفى محمود احمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   25854 قيد فى 26-07-2021 برقم ايداع  

4784 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

141 - موسي غبر معوض عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   27853 قيد فى 18-10-2021 برقم ايداع  

8072 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

142 - محمد احمد محمد معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   28318 قيد فى 02-11-2021 برقم ايداع  8748 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

143 - هدى يوسف طه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   29927 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع  11170 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

144 - على فتحى محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   31331 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  2478 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

145 - احمد لطفي احمد فؤاد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   31341 قيد فى 08-03-2022 برقم ايداع  

2503 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

146 - نصره محمد عبداللطيف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   32151 قيد فى 27-04-2022 برقم ايداع  

4548 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

147 - يوسف سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3542 قيد فى 09-04-2015 برقم ايداع  748 وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

148 - زينب ابراهيم محمد اليمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   5951 قيد فى 07-03-2016 برقم ايداع  848 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

149 - عبدا محمود برعى سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6103 قيد فى 23-03-2016 برقم ايداع  

1061 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

150 - محمود اسماعيل فوزى محمود القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7133 قيد فى 22-08-2016 برقم 

ايداع  2588 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

151 - نصر ا مرضى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   13147 قيد فى 25-09-2018 برقم ايداع  

3898 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

152 - كريم اشرف محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم   16138 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  2743 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

153 - ايمان سيد السايح محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   19363 قيد فى 17-02-2020 برقم ايداع  1222 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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154 - ياسر صلح عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   20638 قيد فى 22-07-2020 برقم ايداع  

3480 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

155 - احمد محمد محمود حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم   22204 قيد فى 21-10-2020 برقم ايداع  6067 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

156 - سعدي عبدالوهاب الركابي حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   27917 قيد فى 19-10-2021 برقم ايداع  

8165 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

157 - فاطمه عبد الستار سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   10668 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع  

3840 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

158 - فاطمه عبد الستار سيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   10668 قيد فى 11-12-2017 برقم ايداع  

3957 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

159 - محمد رمضان مكي صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   11496 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع  

2471 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

160 - فاطمه ادريس محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15739 قيد فى 18-09-2019 برقم ايداع  4653 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

161 - عبد ا محمد نور الدين عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   15909 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع  

4597 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل التابع للستغناء

162 - علء احمد عبد القادر حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   18950 قيد فى 21-01-2020 برقم ايداع  

487 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم  الغاء هذا السجل نهائيا

163 - محمد عبد الراضى محمد مختار  تاجر فرد سبق قيده برقم   21572 قيد فى 17-09-2020 برقم ايداع  

4993 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

164 - هانى صابر احمد حبوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   21993 قيد فى 11-10-2020 برقم ايداع  5695 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

165 - رفعت اسعد فهيم موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   22451 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  6493 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء هذا السجل نهائيا

166 - محمد محمود موسى حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   25889 قيد فى 28-07-2021 برقم ايداع  

4853 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

167 - محمد ابراهيم محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   26318 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع  

5560 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

168 - ندا بدرى حامد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   26578 قيد فى 29-08-2021 برقم ايداع  5980 وفى 

تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

169 - نوره عبدالرازق ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   27946 قيد فى 20-10-2021 برقم ايداع  

8200 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

170 - محمد جمعه نور احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   28580 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع  9131 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

171 - هيام عبد الفتاح عبد الطالب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   29681 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

10794 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

172 - سناء احمد محمد شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   29700 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع  

10821 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا

173 - زينب احمد محمد شرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   30969 قيد فى 17-02-2022 برقم ايداع  

1681 وفى تاريخ  31-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا السجل نهائيا
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رأس المال

1 - رومانى لمعى حبيب مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم   4800 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع   

2358 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

2 - مصطفى نوبى احمد بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم   31527 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع   2891 

فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

3 - مصطفي فهيم محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   31737 قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   3311 فى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

4 - اسلم علء الدين محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم   32118 قيد فى 24-04-2022 برقم ايداع   

4496 فى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

5 - مارك ناصر نعيم مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم   18589 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع   7062 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

6 - عادل محمد احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   20368 قيد فى 09-07-2020 برقم ايداع   3060 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - حسين محمد حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   27541 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع   7568 فى 

تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000

8 - احمد عبدالستار رشيدى حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   28517 قيد فى 08-11-2021 برقم ايداع   

9038 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

9 - مصطفى صلح سالم عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   31611 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع   

3066 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

10 - جمال عبدالفتاح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم   6348 قيد فى 20-04-2016 برقم ايداع   1408 

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

11 - محمد محسن ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   11161 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع   452 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

12 - محمد جيب ا حزين جيب ا تاجر فرد سبق قيده برقم   16791 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع   

3912 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

13 - وليد احمد حسبو كرم ا تاجر فرد سبق قيده برقم   19977 قيد فى 15-11-2021 برقم ايداع   9354 

فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,100,000.000

14 - حسن يوسف محمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم   24919 قيد فى 05-05-2021 برقم ايداع   3011 

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

15 - محمد ابراهيم احمد عبدالحليم تاجر فرد سبق قيده برقم   31767 قيد فى 29-03-2022 برقم ايداع   

3373 فى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

16 - ابو الحسن سايح محمد قناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   18934 قيد فى 20-01-2020 برقم ايداع   460 

فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - محمد عوض محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   25603 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع   

4292 فى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

18 - رجب عزالدين محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5381 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع   67 فى 

تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

19 - محمد سمير عبدالموجود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   25020 قيد فى 20-05-2021 برقم ايداع   

3186 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

20 - زكريا قلدس ويصا يواقيم تاجر فرد سبق قيده برقم   29267 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   10172 

فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

21 - امينه جمعه محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   17825 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   5706 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000
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22 - نبيله السيد احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   30923 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   1619 فى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

23 - الشيماء حسن محمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   31981 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع   3813 

فى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

24 - جبريل رمضان ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   20009 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع   

2474 فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

25 - ابراهيم عبد ا محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22601 قيد فى 17-11-2020 برقم ايداع   6771 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

26 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   519 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

27 - احمد نبيل عدلي سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32077 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع   4419 

فى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  70,000.000

28 - احمد عبد الحفيظ رزق امين تاجر فرد سبق قيده برقم   539 قيد فى 20-08-2013 برقم ايداع   586 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

29 - عربى سعيد عبدالنعيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   2067 قيد فى 29-06-2014 برقم ايداع   998 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

30 - مصطفى شوقى نوبى سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   5462 قيد فى 18-01-2016 برقم ايداع   176 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

31 - وائل فتحى محمد تكرونى تاجر فرد سبق قيده برقم   19761 قيد فى 23-03-2020 برقم ايداع   1990 

فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - على محمد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   22770 قيد فى 26-11-2020 برقم ايداع   7052 فى 

تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  30,000.000

33 - سعيد فوزى عبدالوهاب هلل تاجر فرد سبق قيده برقم   26976 قيد فى 13-09-2021 برقم ايداع   

6643 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

34 - شيرين يوسف عجايبى واصف تاجر فرد سبق قيده برقم   28799 قيد فى 17-11-2021 برقم ايداع   

9458 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

35 - محمد حسب ا عبدالرحمن حامد تاجر فرد سبق قيده برقم   29937 قيد فى 23-12-2021 برقم ايداع   

11191 فى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

36 - محمد على عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   24236 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   1706 

فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

37 - محمد عبدالسلم محمد على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم   30677 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع   

1053 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

38 - مصطفي احمد عزالدين دردير تاجر فرد سبق قيده برقم   31405 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع   

2626 فى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - عبده السيد محمد الركابى تاجر فرد سبق قيده برقم   24274 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع   1776 

فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

40 - مارجريت منيرحلمى سكر تاجر فرد سبق قيده برقم   7310 قيد فى 19-09-2016 برقم ايداع   2862 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

41 - محمد حلمى خالد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9449 قيد فى 02-07-2017 برقم ايداع   2020 فى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

42 - محمد محمود عبد العال محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10521 قيد فى 21-11-2017 برقم ايداع   

3712 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

43 - اميل منير ساويرس سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم   13099 قيد فى 17-01-2022 برقم ايداع   636 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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44 - مصطفى رمضان فتحى مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   29293 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع   

10206 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

45 - خيري فهمي عبدا الهنداوي تاجر فرد سبق قيده برقم   30595 قيد فى 24-01-2022 برقم ايداع   843 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

46 - محمد سعد محمد الصغير تاجر فرد سبق قيده برقم   31257 قيد فى 02-03-2022 برقم ايداع   2300 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

47 - سحر دياب عبدالرحيم ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   31848 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع   

3543 فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - امال هجان عرابي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   32016 قيد فى 17-04-2022 برقم ايداع   3889 

فى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

49 - شكرى رجب محمد ضوى تاجر فرد سبق قيده برقم   943 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع   1052 فى 

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

50 - منى محمد عابد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم   5387 قيد فى 10-01-2016 برقم ايداع   75 فى 

تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000.000

51 - اميل منير ساويرس سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم   13099 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع   3814 

فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

52 - مديحه صبرى محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   13550 قيد فى 04-11-2018 برقم ايداع   

4584 فى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

53 - يوسف محمد حباشى رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم   6883 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع   2207 

فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

54 - عثمان محمود امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   10237 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع   3226 

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

55 - حسام احمد حسن توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   27586 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع   7630 فى 

تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - عادل ابراهيم بطرس جبرائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   32335 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع   

5037 فى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

57 - حسن عبد الفراج مهلل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   573 قيد فى 27-08-2013 برقم ايداع   621 فى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

58 - منى سعد الدين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   14326 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع   

5740 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

59 - عزه على عيسى محمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم   32291 قيد فى 18-05-2022 برقم ايداع   

4906 فى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - محمد رمضان مكي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   11496 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع   998 

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

61 - عبد ا محمد نور الدين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   15909 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع   

2341 فى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - رومانى لمعى حبيب مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم    4800 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    

2358 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 

4368 لسنه 2022 للستغناء

2 - رومانى لمعى حبيب مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم    4800 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    

2358 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - المدينه الصناعيه الجديده 

بملك / هاني تادرس عزيز

3 - ناصر محمد بدرى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    19735 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    1948 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الكلح شرق الدقاديق - شارع 

الدكتور جاد - بملك / ياسر بدري دردير محمد

4 - رفعت شاذلي سيد احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    30086 قيد فى 28-12-2021 برقم ايداع    

11433 وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- المنشية الجديده بملك/ 

عبد الموجود مبارك مسعود

5 - فاطمه صالح محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30995 قيد فى 20-02-2022 برقم ايداع    1737 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- شارع متفرع من شارع خلف مدرسة 

الزراعة بملك/ الحسن احمد حامد احمد

6 - مصطفى نوبى احمد بكرى تاجر فرد سبق قيده برقم    31527 قيد فى 17-03-2022 برقم ايداع    2891 

وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- الكفور بملك/ خالد محمود 

عبدالباسط عبدالرحيم

7 - زينب فاوى سلمه السايح تاجر فرد سبق قيده برقم    2046 قيد فى 24-06-2014 برقم ايداع    973 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-شارع بورسعيد-ملك/ احمد ربيع 

احمد

8 - صابر محمد احمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    2244 قيد فى 28-08-2014 برقم ايداع    1214 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الصداقه القديمه بجوار الحديقه بملك - علي 

خليل احمد

9 - مارك ناصر نعيم مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم    18589 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    7062 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع المطار ) عبدالمجيد ابو 

زيد ( امام مطعم المصري اعلي بازار العطار الدور الرابع - بملك / احمد محمود حسين بيومي

10 - محمد محسن محمد عبد المحسن تاجر فرد سبق قيده برقم    19097 قيد فى 30-01-2020 برقم ايداع    

751 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبة - ابريم  بملك / سعاد 

زين العابدين سعد الدين

11 - ربيع ابوزيد احمد مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    26266 قيد فى 16-08-2021 برقم ايداع    5496 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الشراونه بحرى - بملك / عدوى 

امين مغربى احمد

12 - محمد ناصر محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    31662 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع    3175 

وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- ابوالريش قبلى نجع الشيخ على   

ملك/ سمير انور عبدالمسيح

13 - عاصم سيد بحر موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    1725 قيد فى 08-04-2014 برقم ايداع    600 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - شارع سعد زغلول بملك / محمود امام 

محمد

14 - احمد على احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14622 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    144 وفى 

تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- العطوانى شارع الجنينه   ملك/ احمد سيد 

عبدا يوسف
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15 - هشام محمود على ياسين تاجر فرد سبق قيده برقم    20805 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    3736 

وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الشلل بجوار مفرغ السمك داخل 

مزرعه مروان     ملك/ اشرف مروان محمد

16 - ابراهيم نوبى محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    29519 قيد فى 12-12-2021 برقم ايداع    

10546 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - كيما عزبه الحدود  بملك 

/ حلمى عبدالحميد نجم

17 - محمد حجاجى حسين مكى تاجر فرد سبق قيده برقم    4788 قيد فى 29-07-2020 برقم ايداع    3666 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ابوالريش قبلى بجوار المعهد الزهرى )

الملقطه(   ملك/ محمد حسين على

18 - محمد محسن ابراهيم حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    11161 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع    

452 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع الشواربى بجوار 

السيده نفيسه    ملك/ عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح عثمان

19 - محمد جيب ا حزين جيب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    16791 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع    

3912 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - نجع هلل -بملك / جيب ا 

حزين جيب ا

20 - ابراهيم محمود حسين عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    17421 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

4998 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - حي الزهور - بملك / 

علي عبدالعال محمد عبدالرحيم

21 - عمرو محمد احمد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    22321 قيد فى 01-11-2020 برقم ايداع    6276 

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- شارع ابطال التحرير    ملك/ 

احمد حسين محمد حيدر

22 - عبد الصبور يسن محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    25621 قيد فى 05-07-2021 برقم ايداع    

4318 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-العتمور قبلى-شرق كاسل  

بملك/ محمد ربيع ابراهيم

23 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

519 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- سلوا قبلي بملك/ احمد 

السيد المين طافش

24 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31854 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

3551 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان-ابو الريش خور ابو صبيره 

بملك/ محمد حسين محمود

25 - عصام حسن محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    8768 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع    964 

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان-شارع كسر الحجر ميدان الزلبية-

بملك/ محمود عبدالحليم محمود

26 - محمود عيد عرابى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    30019 قيد فى 26-12-2021 برقم ايداع    

11315 وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- السيل الريفى ش )3( 

بجوار الجمعيه الزراعيه ملك/ ظافر رمضان عرابى

27 - محمد عبد الحميد ابراهيم جامع تاجر فرد سبق قيده برقم    707 قيد فى 29-09-2013 برقم ايداع    

777 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- المنطقه الصناعيه طريق 

العلقى قطعه 17   ملك/ محافظه اسوان

28 - عاصم محمد حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    4397 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع    1836 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- شارع البيومي- بجوار الترعه بملك/ 

علء الدين حسين عبادي

29 - جمال عبدالفتاح محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    6348 قيد فى 20-04-2016 برقم ايداع    1408 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- شارع مسجد السيده نفيسه بملك/ 

عبدالرحمن محمد محمد
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30 - عرفه محمد محمود عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    9786 قيد فى 20-08-2017 برقم ايداع    2542 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- عزبة التوفيقية بملك/ يوسف 

محمد محمود عبدا

31 - احلم عبد النبى احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    19160 قيد فى 03-02-2020 برقم ايداع    851 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الشيخ هارون - بملك/ مني سلمان 

ضمراني حسن

32 - على عباس زروق يسن تاجر فرد سبق قيده برقم    30409 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع    438 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- التوفيقية بملك/ قرني علي 

عبدالنعيم محمود

33 - احمد محمود احمد خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    32059 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    4387 

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الشيخ هارون بجوار مسجد بخيت 

فهيم بملك/ علي محمد محمود حسن

34 - مايكل عاطف عياد بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    22232 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6119 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - مول الجيش بملك / احمد 

عبدالوهاب محمود

35 - مايكل عاطف عياد بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    22232 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6119 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- الشيخ هارون - شارع الصالحين    

ملك/ ماجدة بخيت بشاى

36 - مايكل عاطف عياد بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    22232 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6119 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- كسر الحجر بملك/ فراج محمد 

يوسف احمد

37 - مايكل عاطف عياد بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم    22232 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6119 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- مول الجيش محل رقم )35( بملك/ 

الدسوقي عبدالفتاح محمد

38 - اسمهان احمد بغدادى سباق تاجر فرد سبق قيده برقم    30225 قيد فى 03-01-2022 برقم ايداع    94 

وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- العتمور المستجد بملك/ سميرة 

عبدالحميد الشاذلي علي

39 - احمد عبدالحليم فهمى مرسين تاجر فرد سبق قيده برقم    32062 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

4392 وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- المحموديه بجوار عمارات 

القاهره    ملك/ محمد عبدالحارث دهب

40 - الحسين عبدالرحيم اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم    4545 قيد فى 08-09-2015 برقم 

ايداع    2020 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - كسر الحجر 

بجوار مجمع محاكم اسوان خلف مطعم السرايا بملك / احمد محمد صالح

41 - محمد منصور عثمان عسر احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9815 قيد فى 23-08-2017 برقم ايداع    

2591 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - المحطه شرق شارع 

التليفزيون بملك / عبدالرحيم ربيعي عبد المحسن

42 - ابانوب صليب سعيد خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    18819 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    261 

وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الفوزة بملك/ نصر الدين خليل احمد

43 - احمد حسين عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    20688 قيد فى 14-02-2021 برقم ايداع    

1136 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- طريق السادات - تقسيم 

الجراد   ملك/ بدوى حسين محمد

44 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

519 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- سلوا قبلى    ملك/ محمد 

احمد السيد المين
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45 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم    30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    

519 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 519 

لسنة 2022

46 - سلمه محمد حسن محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم    32074 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

4415 وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - العتمور قبلي - بملك / 

محمد محمود جاد المولي

47 - عبدالحليم رمضان حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    6547 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع    

1722 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو- طريق مصر اسوان السريع 

- بجوار المستشفي بملك / محمد عبدا عبد الجليل

48 - مارادونا وجيه عزيز ضيف تاجر فرد سبق قيده برقم    8918 قيد فى 02-04-2017 برقم ايداع    

1192 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حي السبعين بالعقار رقم )72(

شارع كاسل السبعين بملك/ ورثة سوزان لمعي عزيز

49 - ابراهيم سعد عبدالموجود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    14594 قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- حي العقاد- تقسيم الوادي 

بجوار اكاديمية المعلمين عمارة الحاج محمد طايع بملك/ محمد طايع محمد

50 - ايمن الطاهر محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    27013 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    6720 

وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - طريق العلقى المنطقه الصناعيه 

الجديده عقار رقم 3 بملك / صلح مصطفى احمد عبدالعاطى

51 - محمد احمد محمد السيد احمد الدريسي تاجر فرد سبق قيده برقم    27804 قيد فى 14-10-2021 برقم 

ايداع    7990 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - نجع الكنوز - بملك 

/ عبد الكريم حسين حسن

52 - بطرس عبدالرازق عبدالنور مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم    31630 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

3100 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-البيارة شارع قصر الباشا 

بملك/ كمال عبدالرازق عبدالنور مسعود

53 - ابراهيم سيف ا المين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    32196 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

4652 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-سلوا بحرى-بملك/ احمد 

شعبان محمد السيد

54 - احمد ممدوح فتحي حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    17689 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع    

5464 وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-حاجر ابو خليفه -بملك/ امين 

عبدالكريم امين عبدالكريم

55 - طارق وهبى حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22374 قيد فى 03-11-2020 برقم ايداع    6360 

وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبه - بلنه ثاني - خور اسنا - 

بملك / اسامه وهبي حسن احمد

56 - عيد محمد موسى سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    7809 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع    3618 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - موقف التوبيس - بملك / 

مصطفي امين محمد احمد

57 - سعاد علي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17085 قيد فى 27-08-2019 برقم ايداع    4383 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الشراونه الوسطى   ملك/ احمد حسن 

محمد درويش

58 - ساره جابر سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27014 قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    6722 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبه - شارع خالد بن الوليد    

ملك/ محمد امين حفنى عيساوى

59 - اسامه احمد علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    27582 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع    7625 

وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- شارع مصر اسوان قريه 

النجاجره    ملك/ مصطفى محمود مصطفى محمد
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60 - حسن عبده محمود منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    32095 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    

4455 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- ابوالريش - نجع العشباب    

ملك/ محمد حسن سليمان

61 - على سيد على محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11684 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    1297 وفى 

تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- كيما بجوار نادي الشمس بملك/ حياة 

اسماعيل جامع

62 - ابراهيم محمد السيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    25346 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

3818 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - بجوار مستشفي سلوا 

بحري بملك / سيد احمد محمد علي

63 - اسلم محمد سعد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7790 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    284 وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان البياره-السكان الغربى بجوار مدرسة الصنايع 

بملك/ جمال محمد محمود

64 - محمد حامد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26836 قيد فى 07-09-2021 برقم ايداع    6412 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- طريق السادات عمارات التأمين 

الهلية عقار رقم )12( - بملك/ فاطمة محمد الشريف جاد الرب

65 - احمد جاد اسماعيل احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    28375 قيد فى 04-11-2021 برقم ايداع    8845 

وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان القيصريه الوكاله مول بجوار المسجد 

العمرى-بملك/ سلوى عبدالمجيد حسن ابراهيم

66 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31854 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

3551 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - اطلس الجزيره بجوار 

مزلقان الجزيره بملك / محمد عبد الحميد محمد

67 - محمود شمس الدين ونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31854 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع    

3551 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ابو الريش قبلى نجع الشيمه غرب 

امام مزلقان كليه هندسه-بملك/احمد الياس مصطفى ومعتز الياس والياس مصطفى خليل

68 - محمد محمود محمد سيد فندقلى تاجر فرد سبق قيده برقم    10405 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    

3524 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - شارع مجلس المدينه - دكان 

رقم )3( بملك / محمود محمد سيد فندقلي

69 - اميل منير ساويرس سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    13099 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

3814 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - بركه الدماس بالعقار رقم 

) 6( المتفرع من شارع الغازات بملك / مايكل ميلد متري

70 - اميل منير ساويرس سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم    13099 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    

3814 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم) 

636 (بتاشير رقم ) 5159( للستغناء

71 - خيرى محمد طه نصار تاجر فرد سبق قيده برقم    25543 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    4196 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- الكلح شرق الدومارية نجع ابو عرفه 

- بملكه

72 - احمد رمضان بشير على تاجر فرد سبق قيده برقم    25720 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع    4531 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو-الشيخ على-بملك/ فرغل حامد محمد 

محمود

73 - محمد عبدالرؤف علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    26238 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

5456 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - شارع ابطال التحرير  بملك 

/ محمد عبدالدايم عبدالقادر حسن

74 - محمود محمد عرابي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31468 قيد فى 14-03-2022 برقم ايداع    

2776 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الحكروب شرق الثلجه  

بملك / على محمود محمد موسى
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75 - احمد محمد نوبي بسطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    31613 قيد فى 22-03-2022 برقم ايداع    

3069 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - سبيل مكى - بملك / 

محمد نوبى بسطاوى احمد

76 - حسين محمود احمد مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    31889 قيد فى 06-04-2022 برقم ايداع    3625 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - الحصايا بجوار مصنع بلط 

مامون    ملك/ محمود حسن حسان

77 - محمد محمود احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    32187 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع    

4628 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-حجازه-بملك/ عبدالوهاب 

محمد احمد ابراهيم

78 - مصطفى يونس احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32230 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    

4744 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو - السبيل بحرى  بملكه

79 - اسلم احمد ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    32357 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    5114 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - الحجز بحري خور ابو علي بملك / 

محمود احمد محمد موسي بنشاط مخزن لبيع المواد الغذائيه

80 - يوسف محمد حباشى رحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    6883 قيد فى 19-07-2016 برقم ايداع    2207 

وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- عزبة حجاجي بملك/ سيد 

عبدالعظيم محمد نوح

81 - سعدالدين احمد عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    22565 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6711 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - ابو سمبل السياحي بملك / 

ناصر عبدالعاطي ايوب

82 - منى فتحى حسن خليل حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    3212 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع    

11383 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان دراو - بنبان بحرى - بجوار بنك 

التنميه والئتمان الزراعى - بملكه

83 - محمد صالح امين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    13318 قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع    4177 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - مول سعد زغلول  بملك / 

مصطفى حازم ابراهيم

84 - منى سعد الدين احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    14326 قيد فى 20-12-2018 برقم ايداع    

5740 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- منطقة55 بملك/ 

عبدالعزيز سعد ربيع

85 - منال حنا مكرم عياد تاجر فرد سبق قيده برقم    24597 قيد فى 31-03-2021 برقم ايداع    2380 وفى 

تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - النزل  بملك / ناجح سعيد سعد

86 - محمود السيد احمد عباس عجيل تاجر فرد سبق قيده برقم    31707 قيد فى 27-03-2022 برقم ايداع    

3260 وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان- اطلس شارع عثمان احمد 

عثمان بملك/ احمد صادق حساني

87 - فوزيه فاروق محمد حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    32082 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    4428 

وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- شارع الجامع القبلي بملك/ 

فوزيه عبدالرازق سيد

88 - عاطف محارب ابادير موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    14737 قيد فى 20-01-2019 برقم ايداع    

353 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو- شارع المطحن - خلف 

الشونه   ملك/ جوزيف اديب جادا

89 - عادل صابر احمد حبوب تاجر فرد سبق قيده برقم    20347 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    2722 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- السباعيه غرب   ملك/ مصطفى 

مهدى حماد عمر
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90 - عادل صابر احمد حبوب تاجر فرد سبق قيده برقم    20347 قيد فى 08-07-2020 برقم ايداع    3018 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو- وادى الصعايده قرية عمرو بن 

العاص   ملك/ حسانى محمد جاد احمد

91 - عفاف راضى جابر سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    26360 قيد فى 18-08-2021 برقم ايداع    

5650 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم  امبو- سبيل العرب    ملك/ 

دخير ا سلمه دخير ا

92 - على بدرى توفيق عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم    1556 قيد فى 06-03-2014 برقم ايداع    409 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان ادفو - وادى الصعايده قريه عمر بن 

العاص  بملك / احمد ضوى جبران رمضان بنشاط / تربية مواشي لبيع اللبان

93 - حسين محمد حسين على تاجر فرد سبق قيده برقم    7517 قيد فى 17-10-2016 برقم ايداع    3175 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان اسوان - المحموديه - عمارات المهندسين 

بحى قدرى عثمان  بملك / هارون احمد على

94 - محمد رمضان مكي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    11496 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    998 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء المحل التابع المودع برقم 2471 

لسنه 2021

95 - محمد رمضان مكي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    11496 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    998 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبه - السياله - ملك / محمد نصر 

الدين محمد

96 - عبد ا محمد نور الدين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    15909 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    

2341 وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان نصر النوبة- ارمنا- شارع )5( 

بملك/ مسعد محمد نور الدين عبدا

97 - ساميه حسن امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    29183 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    10037 

وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان كوم امبو-شارع 26 يوليو بجوار الكوبري 

العلوي بملك/ اشرف حسين امين السيد
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النشاط

1 - رومانى لمعى حبيب مكسيموس تاجر فرد سبق قيده برقم  4800 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع    

2358وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / بيع قطع غيار سيارات

2 - احمد نجدى ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  9663 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع    2365وفى 

تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل  النشاط/ مطعم اسماك تيك اوي

3 - ناصر محمد بدرى عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  19735 قيد فى 17-03-2020 برقم ايداع    1948

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تربيه مواشي لبيع اللبان

4 - نجوى انور سلمه عطاا تاجر فرد سبق قيده برقم  12306 قيد فى 12-06-2018 برقم ايداع    2454

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  بيع ملبس جاهزة ) ماعدا الملبس العسكرية (

5 - مارك ناصر نعيم مجلع تاجر فرد سبق قيده برقم  18589 قيد فى 25-12-2019 برقم ايداع    7062وفى 

تاريخ  09-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / استوديو تصوير فوتوغرافي ) ماعدا تصوير 

المستندات (

6 - احمد على احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14622 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    144وفى 

تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ بيع منظفات

7 - محمد عوض محمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  25603 قيد فى 04-07-2021 برقم ايداع    4292

وفى تاريخ  10-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ بيع منظفات

8 - احمد نصر الدين سيد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6925 قيد فى 26-07-2016 برقم ايداع    2271وفى 

تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مكتب رحلت )غير سياحيه(

9 - محمد جيب ا حزين جيب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  16791 قيد فى 31-07-2019 برقم ايداع    

3912وفى تاريخ  11-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه نجاره

10 - احمد محروس عبد العزيز محمد محروس النصاري تاجر فرد سبق قيده برقم  29639 قيد فى 

14-12-2021 برقم ايداع    10737وفى تاريخ  12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ 

توريدات عمومية) ماعدا الكمبيوتر والنترنت والعمالة (

11 - محمد احمد سعدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4697 قيد فى 05-10-2015 برقم ايداع    2217وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ سلع تموينيه

12 - رجب عزالدين محمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  5381 قيد فى 06-01-2016 برقم ايداع    67وفى 

تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يضاف الي النشاط/ توريدات عمومية )ما عدا العمالة والنترنت 

والكمبيوتر( ونقل البضائع بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لتنظيم النقل البري

13 - احمد عبدالحليم فهمى مرسين تاجر فرد سبق قيده برقم  32062 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

4392وفى تاريخ  15-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه تشاط/بقالة

14 - مايكل عاطف عياد بشاره تاجر فرد سبق قيده برقم  22232 قيد فى 22-10-2020 برقم ايداع    6119

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ تجاره المواد الغذائية بالجملة

15 - مينا نبيل سعد عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم  26764 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع    6285وفى 

تاريخ  16-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ مزرعة تربية وبيع دواجن

16 - الحسين عبدالرحيم اسماعيل عبدالحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  4545 قيد فى 08-09-2015 برقم ايداع    

2020وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / توريدات عمومية ماعدا ) توريد 

العماله والنترنت والكمبيوتر (

17 - شروق صبرى محمود طاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  30454 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع    519

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ ورشة نجاره

18 - محمد سند امام احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  529 قيد فى 14-08-2013 برقم ايداع    575وفى تاريخ  

18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع مستلزمات واجهزة واثاث طبيه

19 - احمد عبد الحفيظ رزق امين تاجر فرد سبق قيده برقم  539 قيد فى 20-08-2013 برقم ايداع    586وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ بيع مفاتيح واصلح كوالين
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20 - وائل فتحى محمد تكرونى تاجر فرد سبق قيده برقم  19761 قيد فى 23-03-2020 برقم ايداع    1990

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر والعماله 

والنترنت ( ومقاولت عمومية

21 - ابراهيم محمد السيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25346 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

3818وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه نجاره الي

22 - هيثم عبدا الحسينى سعد عبدالظاهر تاجر فرد سبق قيده برقم  26424 قيد فى 22-08-2021 برقم ايداع    

5736وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / محل لبيع ماكولت ومشروبات 

تك اوي

23 - خالد على حسن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32060 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    4389وفى 

تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ توريد مواشي

24 - ابراهيم سيف ا المين حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  32196 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    

4652وفى تاريخ  18-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ ورشه نجارة

25 - محمد على عيسى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  24236 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع    1706

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يحذف نشاط المقاولت

26 - سعيد احمد مهدى بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  31410 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع    2635وفى 

تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / تجاره وتسمين مواشي

27 - نورا محمود احمد جامع تاجر فرد سبق قيده برقم  31975 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    3802

وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / تربيه دواجن لبيع البيض

28 - سهر عامر محمد ناصر تاجر فرد سبق قيده برقم  11337 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع    742وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة قطع غيار واكسسوارات السيارات

29 - عرفه شاذلى عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1735 قيد فى 13-04-2014 برقم ايداع    611

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى/ صيانه واصلح سيارات

30 - احمد خلف حامد ابوزيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3261 قيد فى 24-02-2015 برقم ايداع    390وفى 

تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ توريدات عمومية )ماعدا توريد العماله والنترنت 

والكمبيوتر(

31 - ابراهيم محمد السيد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  25346 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    

3818وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / ورشه نجاره يدوي

32 - ويفى ابراهيم محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  31831 قيد فى 04-04-2022 برقم ايداع    3510

وفى تاريخ  23-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر 

والنترنت والعماله (

33 - شكرى رجب محمد ضوى تاجر فرد سبق قيده برقم  943 قيد فى 24-11-2013 برقم ايداع    1052وفى 

تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / توريدات عموميه ) ماعدا الكمبيوتر 

والنترنت والعماله (

34 - ايمان مختار عبدالصادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4672 قيد فى 01-10-2015 برقم ايداع    

2188وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي/ توريدات عمومية )ماعدا العمالة 

والنترنت والكمبيوتر(

35 - خالد مصطفي محمد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  28585 قيد فى 10-11-2021 برقم ايداع    

9138وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / بيع قطع غيار ادوات كهربائيه

36 - منى محمد عابد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  5387 قيد فى 10-01-2016 برقم ايداع    75وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ مخبز بلدى نصف الى

37 - اميل منير ساويرس سيدهم تاجر فرد سبق قيده برقم  13099 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع    3814

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريد مواد غذائيه بالجمله

38 - عبدا احمد عبدا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  14477 قيد فى 30-12-2018 برقم ايداع    5981

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/بيع ملبس جاهزة وخردوات)ماعدا 

الملبس العسكرية(
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39 - مياده محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  14556 قيد فى 02-01-2019 برقم ايداع    45وفى 

تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/اعمال كهروميكانيكية

40 - محمد عبدالرؤف علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  26238 قيد فى 15-08-2021 برقم ايداع    

5456وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع قطع غيار آلت زراعيه

41 - احمد محمد سيد مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم  29173 قيد فى 01-12-2021 برقم ايداع    10025

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ انتاج وتصنيع السمدة والمخصبات الزراعيه

42 - عبدالخير حسن محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8568 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع    655

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ مقاولت متكامله وعمومية

43 - سعدالدين احمد عبدالرحمن احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  22565 قيد فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6711وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / مخزن لتصنيع السماك المملحه

44 - هاشم سعد عبدالحميد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  31790 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    3426

وفى تاريخ  26-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الي / توريد وتصنيع وتركيب كرانيش جبس

45 - مصطفى احمد يونس احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13747 قيد فى 21-11-2018 برقم ايداع    4893

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ بيع ادوات تجميل وعطور )ماعدا 

الدويه الطبيه(

46 - محمود احمد محمد عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم  29104 قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    

9914وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / خدمات سيارات وتغيير زيوت

47 - فايز ابوالحسن احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  32228 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع    4738

وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / بيع وتربيه دواجن

48 - عبدالرازق عبده حامد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  32354 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع    

5104وفى تاريخ  29-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / بيع مشروبات ساخنه وماكولت

49 - عادل صابر احمد حبوب تاجر فرد سبق قيده برقم  20347 قيد فى 15-04-2021 برقم ايداع    2722

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى/ تجارة  وتسمين المواشى وتجاره الجمال

50 - ابراهيم بدرى حسن حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  20929 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    3915

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / صيانه محمول

51 - حسام محمد فهمى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم  6442 قيد فى 09-05-2016 برقم ايداع    1557وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي / توريدات عموميه ) ماعدا العماله والنترنت 

والكمبيوتر ( وبيع منظفات

52 - ايمان سعد هللى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  8210 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع    113وفى 

تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي /  توريدات عموميه ماعدا ) العماله 

والكمبيوتر والنترنت ( ومناقصات

53 - محمد رمضان مكي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  11496 قيد فى 01-03-2018 برقم ايداع    998

وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط الى / ورشه حداده

54 - عبد ا محمد نور الدين عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  15909 قيد فى 24-04-2019 برقم ايداع    

2341وفى تاريخ  31-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الي/ ورشة الوميتال

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9663 وتم ايداعه بتاريخ   

02-08-2017  برقم ايداع 2,365.000 الى : اسماك سردينا

2 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   18589 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2019  برقم ايداع 7,062.000 الى : ميريكال

3 -  فى تاريخ    09-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23476 وتم ايداعه بتاريخ   

18-01-2021  برقم ايداع 302.000 الى : المير فاشون

4 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14622 وتم ايداعه بتاريخ   

09-01-2019  برقم ايداع 144.000 الى : منظفات العبودى

5 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   17816 وتم ايداعه بتاريخ   

30-10-2019  برقم ايداع 5,686.000 الى : هوندا للمولدات الكهربائيه

6 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   12328 وتم ايداعه بتاريخ   

08-07-2021  برقم ايداع 4,488.000 الى : مؤسسه السني

7 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   22321 وتم ايداعه بتاريخ   

01-11-2020  برقم ايداع 6,276.000 الى : البشيتى

8 -  فى تاريخ    11-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   31708 وتم ايداعه بتاريخ   

27-03-2022  برقم ايداع 3,261.000 الى : مؤسسه المدينه لقطع غيار السيارات

9 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5381 وتم ايداعه بتاريخ   

06-01-2016  برقم ايداع 67.000 الى : السلم للرحلت والنقل

10 -  فى تاريخ    15-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   23604 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-01-2021  برقم ايداع 545.000 الى : بلد الذهب

11 -  فى تاريخ    16-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26542 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-08-2021  برقم ايداع 5,925.000 الى : الكبري

12 -  فى تاريخ    17-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   20688 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2021  برقم ايداع 1,136.000 الى : مستر كاريكا

13 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25346 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-06-2021  برقم ايداع 3,818.000 الى : مؤسسه الشريف

14 -  فى تاريخ    18-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   25727 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-07-2021  برقم ايداع 4,541.000 الى : اللوتس

15 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   24236 وتم ايداعه 

بتاريخ   04-03-2021  برقم ايداع 1,706.000 الى : مكتب الصافي للمعادن والتعدين

16 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   7923 وتم ايداعه بتاريخ   

05-12-2016  برقم ايداع 3,783.000 الى : البطل

17 -  فى تاريخ    23-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11684 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-03-2018  برقم ايداع 1,297.000 الى : الرضا

18 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4025 وتم ايداعه بتاريخ   

04-01-2021  برقم ايداع 67.000 الى : اوتوكار

19 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   4672 وتم ايداعه بتاريخ   

01-10-2015  برقم ايداع 2,188.000 الى : التيسير للتوريدات

20 -  فى تاريخ    24-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26476 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-08-2021  برقم ايداع 5,826.000 الى : الشاذلى للمياه الغازيه

21 -  فى تاريخ    25-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   26238 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-08-2021  برقم ايداع 5,456.000 الى : ابو سكر لقطع غيار اللت الزراعيه
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22 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11182 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-01-2018  برقم ايداع 489.000 الى : ايجيبت ميديكال

23 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14326 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-12-2018  برقم ايداع 5,740.000 الى : الخليج للملبس الجاهزة

24 -  فى تاريخ    29-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   19801 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-05-2020  برقم ايداع 2,112.000 الى : الدولى الهندسية

25 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   9281 وتم ايداعه بتاريخ   

22-05-2017  برقم ايداع 1,744.000 الى : مؤسسه سنابل الخير

26 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29519 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-12-2021  برقم ايداع 10,546.000 الى : النوبى للدواجن

27 -  فى تاريخ    30-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29519 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 4,661.000 الى : النوبى

28 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5379 وتم ايداعه بتاريخ   

18-04-2022  برقم ايداع 4,314.000 الى : المصطفي

29 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   5379 وتم ايداعه بتاريخ   

06-01-2016  برقم ايداع 65.000 الى : المصطفي

30 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   8210 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2017  برقم ايداع 113.000 الى : مؤسسة ساره للتوريدت العموميه والمناقصات

31 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   11496 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-03-2018  برقم ايداع 998.000 الى : ورشه تبارك

32 -  فى تاريخ    31-05-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   29519 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-05-2022  برقم ايداع 4,661.000 الى : النوبي للدواجن

الشخاص

1 - محمد عبدالكريم حسين عثمان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   1725 وتم ايداعه بتاريخ  2014-04-08 

برقم ايداع    600تم التأشير فى تاريخ   08-04-2014   بــ  بالتوكيل العام رقم )727/ 2022 ( مكتب توثيق 

بريد اسوان

2 - عماد محمد احمد سالم  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   9327 وتم ايداعه بتاريخ  29-05-2017 برقم ايداع    

1820تم التأشير فى تاريخ   29-05-2017   بــ  وكيل مفوض برقم ) 298 ( مكتب توثيق ادفو لسنه 2022

3 - روماني شحات عبدا سلمان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   10121 وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-04 

برقم ايداع    3059تم التأشير فى تاريخ   04-10-2017   بــ  بالتوكيل رقم 2207/ 2022 مكتب توثيق / كوم 

امبو

4 - محمد عبدالكريم حسين عثمان  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   1725 وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-10 

برقم ايداع    4680تم التأشير فى تاريخ   10-05-2022   بــ  بالتوكيل رقم )727/ 2022 ( مكتب توثيق بريد 

اسوان

تعديلت السجل التجارى شركات

Page 47 of 54 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

محو - شطب

1 - ابو المعارف ابوالمجد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    1615 قيدت فى 19-03-2014 برقم ايداع   

473 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتصفيتها نهائيا وتخالص الشركاء 

فيما بينهم فى رأس المال

2 - محمد طه عامر للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    6686 قيدت فى 12-06-2016 برقم ايداع   1923 

وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم حل الشركه وتخالص الشركاء فيما بينهم فى راس المال

رأس المال

1 - شركه جمال صديق الحداد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     31807 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    

3463وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - على تكرونى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6695 قيدت فى 12-06-2016 برقم ايداع    1932

وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

العناوين

النشاط

1 - على تكرونى محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6695 قيدت فى 12-06-2016 برقم ايداع    1932 

وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الي النشاط / تصدير المحاصيل الزراعيه وثلجه 

لبيع وحفظ الخضار والفاكهه
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4393   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-08-2015 برقم ايداع    1832 الى   عبدالرازق مرسى عبدالرازق وشركاه

الشخاص

1 - محمود جميل محفوظ حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6794   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2016 برقم ايداع   2070 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2016  بــ :  له حق الداره والتوقيع وله حق 

التعامل مع البنوك والسحب واليداع والستدانه والرهن من البنوك منفردا وله حق توكيل الغير

2 - جمال صديق عبدالعال عثمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   3463 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  له حق الداره والتوقيع منفردا 

وله حق التعامل مع كافه الجهات الحكومية والبنوك

3 - عبد الرازق مرسى عبد الرازق محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    4393   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2015 برقم ايداع   1832 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تحويل صفه الشريك الموصى 

الى شريك متضامن وله حق الداره والتوقيع وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه والتعامل مع البنوك وجميع 

الجهات الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص

4 - هناء محمد زيدان على  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    4393   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2015 برقم ايداع   1832 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

5 - مريم عبدالرازق مرسى عبدالرازق محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4393   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2015 برقم ايداع   1832 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ارميا سعيد ناشد سيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1119   قيدت فى   15-12-2013 برقم ايداع    

1248 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-14

2 - ايمن برجلى بدوى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1208   قيدت فى   01-01-2014 برقم ايداع    5 

وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31

3 - يمنى فاروق عبدالمنعم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2398   قيدت فى   30-09-2014 برقم ايداع    

1399 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-29

4 - احمد محمد عبدالوهاب سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2539   قيدت فى   03-11-2014 برقم ايداع    

1567 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-02

5 - محمد سيد احمد تمساح موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6608   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    

1811 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

6 - ربيع حسب ا بكرى ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6616   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    

1826 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

7 - محمد فتحى احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   235   قيدت فى   27-05-2013 برقم ايداع    256 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-26

8 - حسن سيد حسن طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4689   قيدت فى   04-10-2015 برقم ايداع    2208 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

9 - احمد سيد محمد همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7172   قيدت فى   25-08-2016 برقم ايداع    2644 

وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-24

10 - بشير فتحى احمد الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7816   قيدت فى   23-11-2016 برقم ايداع    

3632 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

11 - ظريف مفيد صالح سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8437   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

1732 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

12 - محمد عبدا محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8846   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

1074 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

13 - عبد الدايم على عبد العال محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1077   قيدت فى   09-12-2013 برقم 

ايداع    1201 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-08

14 - نور الهدي عبدالرزاق عبدالخالق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8960   قيدت فى   2017-04-05 

برقم ايداع    1256 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-04

15 - جمال عبدالفتاح محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6348   قيدت فى   20-04-2016 برقم ايداع    

1408 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

16 - يوسف محمد حباشى رحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6883   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

2207 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

17 - احمد نصر الدين سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6925   قيدت فى   26-07-2016 برقم ايداع    

2271 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

18 - عمرو ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7060   قيدت فى   14-08-2016 برقم ايداع    2477 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-13

19 - شيماء عبدالناصر الطيب عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9184   قيدت فى   09-05-2017 برقم 

ايداع    1597 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-08

20 - احمد هاشم عبدالقادر عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7043   قيدت فى   10-08-2016 برقم ايداع    

2454 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-09

21 - هشام توفيق حسن ماهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7714   قيدت فى   08-11-2016 برقم ايداع    

3469 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-07

Page 50 of 54 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

22 - عصام حسن محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8768   قيدت فى   15-03-2017 برقم ايداع    

964 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-14

23 - رجب عزالدين محمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5381   قيدت فى   06-01-2016 برقم ايداع    

67 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-05

24 - ابراهيم على ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7982   قيدت فى   14-12-2016 برقم ايداع    

3876 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-13

25 - مصطفي نصرت الصغير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8613   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

722 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

26 - محمد صابر حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1270   قيدت فى   12-01-2014 برقم ايداع    

72 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

27 - مينا وصفى اسحق رمنديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3924   قيدت فى   27-05-2015 برقم ايداع    

1221 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-26

28 - محمد عوض على عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5189   قيدت فى   14-12-2015 برقم ايداع    

2879 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

29 - مينا بديع فهمى سدره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7638   قيدت فى   31-10-2016 برقم ايداع    

3356 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

30 - تقادم صالح حسين صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8172   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    

54 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

31 - هناء شعبان عبدالعال محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3154   قيدت فى   05-02-2015 برقم ايداع    

262 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

32 - شريف فتح ا حفنى الطاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4839   قيدت فى   27-10-2015 برقم ايداع    

2410 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-26

33 - احمد محمد عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5468   قيدت فى   18-01-2016 برقم ايداع    

182 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-17

34 - عيدة احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8043   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

3961 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

35 - عماد وليم شكرى امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8362   قيدت فى   30-01-2017 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-29

36 - احمد عبد الحفيظ رزق امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   539   قيدت فى   20-08-2013 برقم ايداع    

586 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-19

37 - محسب عنتر على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1408   قيدت فى   05-02-2014 برقم ايداع    

239 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

38 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3004   قيدت فى   14-01-2015 برقم ايداع    

81 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

39 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3004   قيدت فى   11-02-2016 برقم ايداع    

471 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-10

40 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3934   قيدت فى   28-05-2015 برقم ايداع    

1236 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-27

41 - اسماعيل مصطفى ضيفى طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3934   قيدت فى   01-06-2015 برقم ايداع    

1267 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-31

42 - جمال محمد الفخرى فراج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4968   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    2583 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

43 - نجفه ميلد سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8665   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    809 

وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04
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44 - محمد احمد يوسف احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8843   قيدت فى   23-03-2017 برقم ايداع    

1071 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-22

45 - انوار يحيى احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8063   قيدت فى   22-12-2016 برقم ايداع    

3985 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

46 - مصطفى احمد محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9110   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    

1487 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

47 - ايمن صموئيل عبيد عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9370   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    1901 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

48 - يسن عبد الوهاب يسن عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   528   قيدت فى   13-08-2013 برقم 

ايداع    573 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-12

49 - حاتم ابراهيم محمد البندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3357   قيدت فى   11-03-2015 برقم ايداع    

506 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

50 - رمضان عبدالفتاح سيد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3392   قيدت فى   17-03-2015 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

51 - عبدالنبي محمود عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7088   قيدت فى   17-08-2016 برقم ايداع    

2521 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

52 - عباس سيد دسوقى السيد ابوسنجر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8602   قيدت فى   23-02-2017 برقم 

ايداع    702 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

53 - عادل مصطفى محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8901   قيدت فى   29-03-2017 برقم ايداع    

1170 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

54 - محمد سعيد بخيت عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8968   قيدت فى   06-04-2017 برقم ايداع    

1269 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

55 - عرفه شاذلى عبدالتواب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1735   قيدت فى   13-04-2014 برقم ايداع    

611 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-04-12

56 - اشرف جمال عبدالمنعم عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4026   قيدت فى   09-06-2015 برقم 

ايداع    1354 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-08

57 - مصباح دانيال حنا غبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4095   قيدت فى   17-06-2015 برقم ايداع    

1443 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-16

58 - عرفات عبد الدايم صديق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8798   قيدت فى   19-03-2017 برقم 

ايداع    1009 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-18

59 - فاطمه احمد محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8802   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

1013 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

60 - شكرى رجب محمد ضوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   943   قيدت فى   24-11-2013 برقم ايداع    

1052 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-23

61 - ايمان مختار عبدالصادق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4672   قيدت فى   01-10-2015 برقم ايداع    

2188 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-30

62 - احمد جاه الرسول محمد جاه الرسول  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5769   قيدت فى   2016-02-21 

برقم ايداع    593 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

63 - اسلم محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7790   قيدت فى   20-11-2016 برقم ايداع    

3590 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

64 - هدير محمد عبدالرازق طه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8488   قيدت فى   13-02-2017 برقم ايداع    

543 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

65 - مروه احمد شحاته احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8693   قيدت فى   07-03-2017 برقم ايداع    

854 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-06
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66 - نجلء فتحى عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2514   قيدت فى   29-10-2014 برقم ايداع    

1537 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-28

67 - عبدالسلم ابراهيم حماد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4077   قيدت فى   15-06-2015 برقم ايداع    

1420 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-14

68 - منى محمد عابد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5387   قيدت فى   10-01-2016 برقم ايداع    75 

وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-09

69 - منى محمد عابد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5387   قيدت فى   20-03-2017 برقم ايداع    

1018 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

70 - هاله بدر الدين محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5648   قيدت فى   08-02-2016 برقم ايداع    

424 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

71 - مبروكه صلح الدين جمعه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9046   قيدت فى   19-04-2017 برقم 

ايداع    1386 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

72 - محمود عماد الدين محمد البدرى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9406   قيدت فى   2017-06-14 

برقم ايداع    1955 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-13

73 - حسن ابوالوفا على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7833   قيدت فى   24-11-2016 برقم ايداع    

3652 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

74 - عبدالخير حسن محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8568   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

75 - احمد جمال عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9281   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

1744 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

76 - عبدالمعز على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9327   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    

1820 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

77 - حسن عبد الفراج مهلل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   573   قيدت فى   27-08-2013 برقم ايداع    

621 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-26

78 - حسين فوزى حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3816   قيدت فى   14-05-2015 برقم ايداع    

1084 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-13

79 - ابوالحسن عابدين حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4575   قيدت فى   13-09-2015 برقم 

ايداع    2057 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-12

80 - كريمه محمد البدرى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8020   قيدت فى   18-12-2016 برقم 

ايداع    3929 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

81 - عبير احمد على محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8166   قيدت فى   03-01-2017 برقم ايداع    

44 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

82 - محمد عزالدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8358   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    

345 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

83 - محمد عزالدين محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8358   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

1324 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

84 - محمد فوزى سالم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2431   قيدت فى   15-10-2014 برقم ايداع    

1442 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-14

85 - يوسف سيد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3542   قيدت فى   09-04-2015 برقم ايداع    

748 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-08

86 - زينب ابراهيم محمد اليمنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5951   قيدت فى   07-03-2016 برقم ايداع    

848 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-06

87 - عبدا محمود برعى سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6103   قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    

1061 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22
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88 - ابراهيم محمد ابراهيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7469   قيدت فى   11-10-2016 برقم ايداع    

3098 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-10

89 - ناصر ابوالحجاج عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8348   قيدت فى   29-01-2017 برقم 

ايداع    325 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-28

90 - محمود محمد عبدالوهاب مقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8820   قيدت فى   21-03-2017 برقم 

ايداع    1043 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-20

91 - ابوبكر عبده محمد عطية ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9115   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1496 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

92 - عوض عبدالرحمن محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5116   قيدت فى   03-12-2015 برقم 

ايداع    2778 وفى تاريخ  31-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-02

تجديد شركات

1 - سالم احمد محمدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9100  قيدت فى  30-04-2017 برقم ايداع   

1475 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2027  12:00:00ص

2 - شركه احمد محمود يوسف محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9138  قيدت فى  2017-05-04 

برقم ايداع   1524 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  

12:00:00ص

3 - محمد طه عامر للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   6686  قيدت فى  12-06-2016 برقم ايداع   1923 

وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص
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